
Première Bénédiction 
ן  פֶ ָ גּ י הַ רִ ְ וֹרֵא פּ ךְ הָעוֹלָם, בּ לֶ ּ מֶ -ינו הֵ לֹ ָ אֱ -י ְ ָה י ךְ אַתּ רוּ ָ  בּ

Barou’h Ata Adonaï Elohainou Mélè’h HaOlam, Boré 

Péri Hagafène 

 

Seconde Bénédiction 
ֹ דו כְבוֹ ָרָא לִ ֹל בּ כּ ֶהַ ךְ הָעוֹלָם, שׁ לֶ ּ מֶ -ינו הֵ לֹ ָ אֱ -י ְ ָה י ךְ אַתּ רוּ ָ  .בּ

Barou’h Ata Adonaï Elohainou Mélè’h HaOlam, 

Chéhakol Barah Li’hvodo 

 

Troisième Bénédiction 
ךְ הָעוֹלָם, יוֹצֵר הָאָדָם לֶ ּ מֶ -ינו הֵ לֹ ָ אֱ -י ְ ָה י ךְ אַתּ רוּ ָ  .בּ

Barou’h Ata Adonaï Elohainou Mélè’h HaOlam, Yotsère 

HaAdam 

 

Quatrième Bénédiction 
ֶר יָצַר אֶת הָאָדָם ךְ הָעוֹלָם, אֲשׁ לֶ ּ מֶ -ינו הֵ לֹ ָ אֱ -י ְ ָה י ךְ אַתּ רוּ ָ  בּ

י עַד דֵ ן עֲ ַ י נְ ִ ּ בּ ו נּ ֶ מּ ֹ מִ ין לו , וְהִתְקִ ֹ יתו נִ בְ ַ ְמוּת תּ ְצֶלֶם דּ , בּ ֹ לְמו צַ ְ  :בּ

, יוֹצֵר הָאָדָם ָ -י ְ ָה י ךְ אַתּ רוּ ָ  בּ

Barou’h Ata Adonaï Elohainou Mélè’h HaOlam, Ashèr 

Yatzar Et Ha’Adam Bétzalmo, béTzélèm Dmout 

Tavnito, 

VéHitkine Lo Miménou Binyane Adeï Ad. Barou’h Ata 

Adonaï 

Yotsère HaAdam 
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Cinquième Bénédiction 
 ָ -י ְ ָה י ךְ אַתּ רוּ ָ ִמְחָה: בּ ְשׂ הּ בּ כָ יהָ לְתוֹ נֶ ָ וּץ בּ בּ ְקִ גֵל הָעֲקָרָה, בּ ישׂ וְתָ ִ שׂ ָ שׂ תּ וֹ  ,שׂ

יהָ נֶ בָ ְ ן בּ וֹ ּ י חַ צִ ֵ מּ ַ  .מְשׂ

Sosse Tassisse VéTaguèl HaAkarah, BéKibboutz Banéa Léto’ha 

BéSim’ha. Barou’h Ata Adonaï, Méssaméa’h Tzione BéVanéa 

Sixième Bénédiction 
ְ ָה י ךְ אַתּ רוּ ָ ֽדֶם: בּ ֶ קּ ן מִ דֶ ֽ ן עֵ גַ ְ ךָ בּ ירְ צִ ךָ יְ ֵחֲ מּ ַ ְשׂ ַח רֵעִים הָאֲהוּבִים, כּ ַמּ ְשׂ ַח תּ ַמּ  -שׂ

ָה לּ כַ ן וְ חַ חָתָ ֽ ֵ מּ ַ , מְשׂ ָ  י

Sama’h TéSama’h Réhim Aouvim, KéSamé’ha’ha Yétziré’ha BéGane 

Edèn MiKédème. Barou’h Ata Adonaï MéSamé’a'h ‘Hatane VéKala 

Septième Bénédiction 
ָה לּ כַ ן וְ ִמְחָה, חָתָ ן וְשׂ וֹ ָשׂ ָרָא שׂ ֶר בּ ךְ הָעוֹלָם, אֲשׁ לֶ ּ מֶ -ינו הֵ לֹ ָ אֱ -י ְ ָה י ךְ אַתּ רוּ ָ  ,בּ

ּ -ינו הֵ לֹ ָ אֱ -י ְ ָלוֹם וְרֵעוּת, מְהֵרָה י וָה שׁ וָה, אַהֲבָה וְאַחֲ דְ יצָה וְחֶ ִ ָה דּ נּ ילָה רִ ִ  גּ

ן ִמְחָה, קוֹל חָתָ ן וְקוֹל שׂ וֹ ָשׂ יִם, קוֹל שׂ לָ ָ י יְהוּדָה וּבְחוּצוֹת יְרוּשׁ רֵ ְעָ ָמַע בּ ׁ שּ  יִ

ךְ רוּ ָ ינָתָם: בּ גִ ֵה נְ ְתּ ִשׁ מּ רִים מִ נְעָ ָתָם, וּ פּ נִים מֵחֻ ָה, קוֹל מִצְהֲלוֹת חֲתָ לּ ַ  וְקוֹל כּ

ָה לּ ַ כּ ן עִם הַ חַ חָתָ ֵ מּ ַ , מְשׂ ָ -י ְ ָה י  אַתּ

Barou’h Ata Adonaï Elohainou Mélè’h HaOlam, Ashèr Bara Sassone 

VéSim’ha, ‘Hatane VéKala, Guila Rina, Ditza Vé’hèdva, Ahava 

VéA’hava, Shalom VéRéoute. Méhéra Adonaï Elohainou Yichama 

Béaré Yéhouda Ouvé’houtzote Yérouchalayim, Kol Sassone VéKol 

Sim’ha, Kol ‘Hatane VéKol Kala, Kol Mitzéalote ‘Hatanime 

Mé’houpatam, OuNéarime Mimichté Néguinatame. Barou’h Ata 

Adonaï MéSaméa’h ‘Hatane Im Hakala 
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