
Office RVJ – mix office de semaine/ célébrations domestiques 

Partie I BIRKOT HACHAhAR– bénédictions du matin 

 ישראלמה טובו אהליך יעקב משכנותיך 

Ma tovou ohaléHa yaakov michkénotéHa israel 
 

ר  עולםֲאדֹון  אמלךֲאשֶׁ רָּ ִציר ִנבְּ ל יְּ ם כָּ רֶׁ טֶׁ ל, ֲאַזי      ., בְּ צֹו כָּ פְּ חֶׁ ה בְּ ֵעת ַנֲעשָּ א מלך לְּ רָּ מֹו ִנקְּ  .שְּ

ַבּדֹו יִ  ל, לְּ ּלֹות ַהכֹּ ַאֲחֵרי ִככְּ א  מלךוְּ יָּה וְּ  הואוְּ    .נֹורָּ וֶׁה, וְּ  הואהָּ ה הואהֹּ ֲארָּ ִתפְּ יֶׁה בְּ  .ִיהְּ

ה הואוְּ  ִבירָּ ַהחְּ ִשילֹו ּולְּ ַהמְּ ֵאין ֵשִני, לְּ ד וְּ חָּ ִלית  .אֶׁ ִלי ַתכְּ ִלי ֵראִשית בְּ הבְּ רָּ ַהִמשְּ ז וְּ עֹּ לֹו הָּ  ., וְּ

ה הואוְּ  רָּ יֹום צָּ ִלי בְּ בְּ צּור חֶׁ ַחי ּגֹוֲאִלי, וְּ א הואוְּ   .ֱאִלי וְּ רָּ קְּ ּיֹום אֶׁ ַנת כֹוִסי בְּ נִֻסי, מְּ  .ִנִסי ּומָּ

ּה ִעירָּ אָּ ֵעת ִאיַשן וְּ ִקיד רּוִחי, בְּ יָּדֹו ַאפְּ ו   .בְּ ִעם רּוִחי ּגְּ א  לאִלי וְּ  יהוהִּיִָּתי, oוְּ   .ִאירָּ

 

ַשִני בצלמועולםהָּ   מלך אלהינו יהוה אתה ברוך .1 עָּ   qui m’a fait.e  à son imageאמן    . שֶׁ

ַשִני עולםהָּ   מלך אלהינו יהוה אתה ברוך .2   qui m’a fait.e libre אמן  ֵבן חורין/בת . שעָּ

ַשִני ישראלעולםהָּ   מלך אלהינו יהוה אתה ברוך .3 עָּ   qui m’a fait.e dans l’héritage d’Israël אמן   . שֶׁ

ִרים עולםהָּ   מלך אלהינו יהוה אתה ברוך .4   qui ouvre les yeux des aveugleאמן   . ּפֹוֵקַח ִעוְּ

ִביש ֲעֻרִמים עולםהָּ   מלך אלהינו יהוה אתה ברוך .5   habille les dénudésאמן   . ַמלְּ

  délivre les entravés אמן   . ַמִתיר ֲאסּוִרים  עולםהָּ   מלך אלהינו יהוה אתה ברוך .6

פּוִפים עולםהָּ   מלך אלהינו יהוה אתה ברוך .7   redresse les courbésאמן   . זֹוֵקף כְּ

ִיםעולםהָּ   מלך אלהינו יהוה אתה ברוך .8 ץ ַעל ַהמָּ רֶׁ אָּ   étend la terre sur l’eau אמן  . רֹוַקע הָּ

ִכי. עולםהָּ   מלך אלהינו יהוה אתה ברוך .9 רְּ ל צָּ ה ִלי כָּ שָּ עָּ  qui satisfait à tous mes besoinsאמן   שֶׁ

ר עולםהָּ   מלך אלהינו יהוה אתה ברוך .10 בֶׁ ֲעֵדי גָּ   qui prépare les pas de l’être humain אמן  . ַהֵמִכין ִמצְּ

ה  ישראל. אֹוֵזר עולםהָּ   מלך אלהינו יהוה אתה ברוך .11 בּורָּ   qui ceint Israël de courageאמן  ִבגְּ

ה   ישראל. עֹוֵטר עולםהָּ   מלך אלהינו יהוה אתה ברוך .12 רָּ אָּ ִתפְּ   qui couronne Israël de beauté אמן  בְּ

חַ עולםהָּ   מלך אלהינו יהוה אתה ברוך .13   qui donne de la force au fatigué אמן   . ַהּנֹוֵתן ַלּיֵָּעף כֹּ

 

BarouH ata adonaï élohénou méleH haolam 
 

ֵרינּו ֵרינּו ַאשְׁ ֵקנו  ַמה ּטֹוב ַאשְׁ ֵלנּו ּ (2)ַמה ּטֹוב ַמה ּטֹוב ֶחלְׁ ה  (2) ַמה נִָּעים ַמה נִָּעים ּגֹורָּ ֵתנּו (5)ּוַמה יָּפָּ ֻרשָּ ֵרינּו  יְׁ  ַאשְׁ

Achrénou ma tov Hélkénou ouma naim goralénou ouma yafa yérouchaténou achrénou 

 

Partie II PSOUKE DEZIMRA – la préparation communautaire (versets de réjouissance) 

יָּה הָּ   ברוך הָּ ַמר וְּ אָּ ֵראִשית  ברוך,  הוא  ברוך,  עולםשֶׁ ה בְּ שֶׁ ה,  ברוך  הוא  ברוך  עֹּ שֶׁ עֹּ ַקֵּים, ,  ברוך  הוא  ברוך  אֹוֵמר וְּ  ברוך  הוא  ברוך  ּגֹוֵזר ּומְּ

ץ, רֶׁ אָּ ַרֵחם ַעל הָּ ִרּיֹות,    ברוך  הוא   ברוך  מְּ ַרֵחם ַעל ַהבְּ יו,  ברוך  הוא  ברוך מְּ ר טֹוב ִליֵראָּ כָּ ַשֵּלם שָּ נֶַׁצח,   ברוך  הוא  ברוך  מְּ ַקּיָּם לָּ ַעד וְּ ַחי לָּ

ה ּוַמִציל,  ברוך הוא ברוך מֹו ברוך הוא ברוךּפֹודֶׁ  הוא  ברוך .שְּ

BarouH hou 

ּדָּ עולםהָּ   מלך  אלהינו   יהוה אתה ברוך ִוד ַעבְּ ִשיֵרי דָּ יו ּובְּ דָּ יו ַוֲעבָּ שֹון ֲחִסידָּ ר ִבלְּ אָּ פֹּ ח ּומְּ ֻשבָּ ה ַעמֹו מְּ פֶׁ ל בְּ ֻהּלָּ ן, ַהמְּ ַרֲחמָּ ב הָּ ֵאל אָּ ְך  , הָּ לָּ ַהלְּ ְך נְּ

ְך מַ   אלהינו  יהוה ִליכָּ ַנמְּ ָך וְּ ִכיר ִשמְּ ַנזְּ ְך וְּ ֲארָּ פָּ ְך ּונְּ חָּ ַשבְּ ְך ּונְּ לָּ ַגּדְּ ִמירֹות ּונְּ חֹות ּוִבזְּ בָּ ֵכנּו  ִבשְּ ִמים    אלהינולְּ עֹולָּ ר    מלךיִָּחיד, ַחי הָּ אָּ פֹּ ח ּומְּ ֻשבָּ מְּ

דֹול.  מֹו ַהּגָּ חֹות מלך יהוה אתה ברוך   ֲעֵדי ַעד שְּ ְשבָּ תִּ ל בַּ  ְמֻהלָּ

 

לויָּּה  לויָּּה.ַהלְּ לויָּּה ַהלְּ לויָּּה. ַהלְּ לו    ַהלְּ לו הלְּ לוהּוֵאל בקדשו.  הלְּ לוהּו הלְּ ִקיַע ֻעּזו הלְּ  : ברְּ

לו לוהּו כרב ֻּגדְּ יו. הלְּ בּורתָּ לוהּו בגְּ ל וִכנור   : ַהלְּ לוהּו בנבֶׁ ר. הלְּ לוהּו בֵתַקע שופָּ  : ַהלְּ

ב לוהּו בִמִּנים וֻעגָּ חול. הלְּ לוהּו בתף ומָּ ה   : ַהלְּ רּועָּ לי תְּ צְּ לוהּו בִצלְּ לי שמע. הלְּ צְּ לוהּו בִצלְּ  : ַהלְּ

ַהֵּלל יָּּה.  שמה תְּ לויָּּהכל הּנְּ לויָּּה: הלְּ ַהֵּלל יָּּה. הלְּ שמה תְּ לויָּּה כל הּנְּ  : הלְּ

Halléloya hallélou 

Partie III KRIAT CHEMA– proclamation du chéma israel et ses bénédictions 

ת  ך  יהוהברכּו אֶׁ ברָּ    : המְּ

ך ל  יהוה ברוך ברָּ   :ועד  עולםהמְּ

ך ל  יהוה ברוך ברָּ  : ועד  עולםהמְּ

ת הכלעולםה  מלך אלהינו  יהוה אתה ברוך ך. עשה שלום ובוֵרא אֶׁ  : . יוֵצר אור ובוֵרא חשֶׁ

 



ִעימות ִיֵתנו  ברוךלאל   חות ַישמיעּו. כי    מלךל   .נְּ בָּ ִמירות יאמרּו וִתשְּ מות.    הואֵאל ַחי וַקּיָּם זְּ חָּ שות. בַעל מלְּ בּורות. עושה ֲחדָּ לַבּדו ּפוֵעל ּגְּ

לאות ִהלות. ֲאדון הִּנפְּ א תְּ פּואות. נורָּ שּועות. בוֵרא רְּ ִמיַח יְּ קות. מצְּ דָּ מּור לעשה :  זוֵרַע צְּ ִמיד מעשה בֵראִשית. כאָּ ַחֵּדש בטּובו בכל יום תָּ ַהמְּ

דלים. כי ל ּדו   עולםאוִרים ּגְּ ש ַעל :  ַחסְּ דָּ ה כלנו מהרה לאורו. אור חָּ כֶׁ ִאיר וִנזְּ  ִצּיון תָּ

אורותיהוה אתה ברוך  : . יוֵצר המְּ

 

ת שמך. ו ה אֶׁ אָּ ה ולירְּ בנו לאֲהבָּ יך. וַיֵחד לבָּ ותֶׁ ך. וַדֵבק לבנו בִמצְּ תֶׁ ֵאר ֵעיֵנינו בתורָּ הָּ כי בשם  :  ועד  עולםנכשל לולא    נכלםלא  ֵנבוש ו  לאוְּ

נו.  חְּ א בטָּ דול והנורָּ ך הּגָּ ךקדשְּ תֶׁ ה בישּועָּ ה וִנשמחָּ ה ישראל. הבוֵחר בעמו יהוה אתה ברוך :   נִָּגילָּ  : בַאֲהבָּ

Véaer eynénou bétoratéHa védabek libénou bémitsvotéHa véyaHed lévavénou léahava ouléira et chéméHz 

 

 : אחד  יהוה אלהינו  יהוה ישראלשמע 

 : ועד  עולםשם כבוד מְלכּותו ל ברוך

 

Chéma israel adonai élohénou adonai éHad 

תָּ את   ַהבְּ אָּ ך  אלהיך   יהוהוְּ ך ובכל מאדֶׁ שְּ ך ובכל ַנפְּ בְּ ר  : בכל לבָּ ה ֲאשֶׁ ִרים הֵאּלֶׁ בָּ יּו הּדְּ הָּ ךוְּ בֶׁ ך הּיום ַעל לבָּ נִכי מַצוְּ תָּ  : אָּ ם לבניך וִדַברְּ תָּ ִשַּננְּ וְּ

ך ך ובקּומֶׁ בְּ כְּ ך ובשָּ רֶׁ ך בּדֶׁ תְּ כְּ ך ובלֶׁ ך בביתֶׁ תְּ פת בין ֵעינֶׁיך: בם בִשבְּ יּו לטטָּ ם לאות ַעל ידך והָּ תָּ ַשרְּ יך: ּוקְּ רֶׁ עָּ ך ובשְּ ם ַעל מזֻזות ביתֶׁ תָּ ַתבְּ  : ּוכְּ

 

ר   ה לאמר   יהוהַוּיאמֶׁ ל משֶׁ ל בני  : אֶׁ ם ִציִצת  ישראלַּדֵבר אֶׁ שּו להֶׁ ם ועָּ תָּ ֲאֵלהֶׁ ַמרְּ ִתיל   ואָּ נָּף ּפְּ נו ַעל ִציִצת הכָּ ם ונָּתְּ ם לדרתָּ ֵדיהֶׁ פי בגְּ ַעל כנְּ

כלת ות  : תְּ ת כל מצְּ ם אֶׁ תֶׁ ַכרְּ ם אתו וזְּ ִאיתֶׁ ם לִציִצת ורְּ יָּה לכֶׁ הָּ ם אתם ו   יהוהוְּ ם זִנים    לאוֲעשיתֶׁ ר ַאתֶׁ ם ֲאשֶׁ ם וַאֲחֵרי ֵעיֵניכֶׁ כֶׁ תּורּו ַאֲחֵרי לַבבְּ תָּ

ם י והְּ : ַאֲחֵריהֶׁ ותָּ ת כל מצְּ ם אֶׁ רּו וֲעשיתֶׁ כְּ ַמַען ִתזְּ דִשים ליילְּ ם קְּ םאלהיתֶׁ יות  אלהי   יהוהֲאִני  : כֶׁ ַרִים להְּ ץ מצְּ רֶׁ ם מאֶׁ תכֶׁ ר הוֵצאתי אֶׁ ם ֲאשֶׁ כֶׁ

ם ל ם. אלהי  יהוהם ֲאִני אלהילכֶׁ תכֶׁ  ֱאמֶׁ

 

ה בֵאלים  לאיהוהמי כמכָּ ִהּלת. עשה פֶׁ א תְּ ר בקדש. נורָּ ּדָּ ה נֶׁאְּ  : . מי כמכָּ

 : ועד עולםל מלךיִ  יהוה

ַאל יהוה אתה ברוך  : ישראל. ּגָּ

Partie IV AMIDA – debout, ensemble, pour notre dialogue intérieur 

 

ך תֶׁ ִהּלָּ ח ופי ַיִּגיד תְּ תָּ ַתי ִתפְּ   ֲאדנָּי שפָּ

 

Trois premières bénédictions 

ִאמֹוֵתינּו  אבוֵתינו  אלהיו  אלהינו  יהוה  אתה  ברוך ם  אלהי וְּ הָּ ה  אברָּ רָּ ק  אלהי.  ושָּ חָּ ה  ִיצְּ קָּ ה.  ַיֲעקב  אלהי. ו וִרבְּ ֵחל וֵלאָּ דול הִּגבור    ורָּ הֵאל הּגָּ

ֵדי אבות ִדים טובים. וקוֵנה הכל. וזוֵכר ַחסְּ א ֵאל עליון. ּגוֵמל ֲחסָּ הואמהות  והנורָּ ם לַמַען שמו בַאֲהבָּ עוֵזר   מלך: . וֵמביא גוֵאל לבני בניהֶׁ

ֵגן םיהוה אתה ברוך   :    ומוִשיַע ומָּ הָּ ה . מֵגן אברָּ רָּ  : וש ָּ

 

ל  /מִשיב הרּוַח ומוִריד הּגָּשם:  ַרב להוִשיעַ  אתהֲאדנָּי מַחּיֶׁה מִתים  עולםִגבור ל  אתה   מוִריד הטָּ

כלכל חַ  ר. מי  יימְּ פָּ ַקֵּים אמּונתו ליֵשֵני עָּ לים ורוֵפא חולים וַמִתיר ֲאסּוִרים. ומְּ ד. מַחֵּיה מִתים בַרֲחִמים ַרבים. סוֵמך נופְּ סֶׁ כמוך בַעל ם בחֶׁ

בּורות ומי דומה לך.  ה מלךּגְּ שּועָּ ִמיַח יְּ ַחּיֶׁה וַמצְּ ן  :מִמית ומְּ נֱֶׁאמָּ ים  יהוה אתה ברוך     לַהֲחיות מִתים אתהוְּ ֵיה הֵמתִּ  : מחַּ

 

ץ כבודו  יהוהקדוש קדוש קדוש  רֶׁ אות. מלא כל האָּ בָּ קומו   יהוהכבוד  ברוך  צְּ  ממְּ

לויָּּה אלהיך. עולםל  יהוה מלךיִ      : ִצּיון לדר ודר. הלְּ

ך לדור ודור  לֶׁ דְּ ִּדיש -ַנִּגיד ּגָּ ך ַנקְּ ִחים קֻדּׁשתְּ צָּ ֵנַצח נְּ ֲחך   - ולְּ דול וקדוש  מלךכי ֵאל  - ועד עולםיָּמּוש ל  לאמפינו    אלהינווִשבְּ  אתהּגָּ

 : הקדוש הֵאל  יהוה אתה ברוך

 

1. discernement – honen hadaat 

2. changement – harotsé bitechouva 

3. tourner les pages – Hanoun hamarbé 

lisloaH 

4. soulagement – goel Israël 

5. guérison – rofé Holé amo israel 

6. années – mevareH hachanim 

7. rassemblement – mékabets nidHé amo 

israel 

8. justice – ohev tsédaka oumichpat 

9. fin de la violence – chover oyeviim 

oumaHnia zédim 

10. les justes – michan oumivtaH latsadikim 

11. Jérusalem – boné Yérouchalaim 

12. La fraternité/sororité absolue – marsmiaH 

keren yéchoua 

13. Ecoute Eternel! – choméa tefila 

14. Retour à Sion – hamaHazir chéHinato 

létsion 

 

ִכינָּתו לִצּיוןיהוה אתה ברוך         : . הַמֲחִזיר שְּ



ה להודות. הטוב שמך יהוה אתה ברוך ך נָּאֶׁ  : ולְּ

ברכך  ך  יהוהיְּ  Que l’Eternel te bénisse et te protège       כן יהי רצון  :וִישמרֶׁ

נָּיו ֵאליך ויֻחּנֶׁך   יהוהיֵָּאר    Que l’Eternel fasse rayonner ses visages vers toi et t’apporte grâce et élévationכן יהי רצון :ּפָּ

נָּיו ֵאליך ויָּשם לך שלום  יהוהִיּשא       Que l’Eternel lève ses visages vers toi et te donne la paix (Nb. 6)כן יהי רצון :ּפָּ

Kén yéhi ratson – oui, qu’il y ait une volonté 

ד חן וחסד. שים שלום טובה וברכה סֶׁ לינו וַעל כל  \חיים }חיים ֵחן וחֶׁ נֶׁיך.    ישראלצדקה{ וַרֲחִמים עָּ עמך. ברכנו אבינו כלנו כאחד באור ּפָּ

נֶׁיך נַָּתתָּ לנו  ה וברכה וַרֲחִמים וחַ ייתוַרת חַ  אלהינו יהוהכי באור ּפָּ קָּ דָּ ד. וצְּ סֶׁ ת עמך יים וַאֲהַבת חֶׁ   ישראלם ושלום. וטוב בֵעינֶׁיך לברך אֶׁ

ך לומֶׁ ה בשְּ עָּ ת עמו יהוה אתה ברוך  : בכל עת ובכל שָּ ברך אֶׁ  : בּׁשלום  ישראל. המְּ

 

HALLEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LECTURE DE LA TORA 

ת  ך   יהוהברכּו אֶׁ ברָּ  המְּ

ך ל  יהוה ברוך ברָּ  ועד  עולםהמְּ

 עולם ה  מלך  אלהינו   יהוה  אתה  ברוך

ת   אֶׁ לנו  ונַָּתן  העמים  מכל  בנו  בַחר  ר  ֲאשֶׁ

תו.    ברוך ו הוא  ברוך יהוה אתה ברוךתורָּ

 : אמן  שמו נוֵתן התורה

 עולם ה  מלך  אלהינו   יהוה  אתה  ברוך

וחַ  ת  ֱאמֶׁ תוַרת  לנו  נַָּתן  ר  נַָּטע   עולם  ייֲאשֶׁ

נוֵתן   ברוךו  הוא  ברוך  יהוה  אתה  ברוךבתוֵכנו.   שמו 

 :  התורה אמן

 

 

CHANT FINAL 

 ֵאין ַכאדֹוֵננּו,    ,  אלהינוֵאין כֵ 

ֵכנּו,    ֵאין  ַמלְּ מֹוִשיֵענּו:   ֵאין  כְּ  כְּ

 ִמי ַכאדֹוֵננּו,   ,  אלהינוִמי כֵ 

ֵכנּו,   ִמי   ַמלְּ מֹוִשיֵענּו:    ִמי   כְּ  כְּ

ה  ה   ,  אלהינולנֹודֶׁ  ֹוֵננּו,  לאדנֹודֶׁ

ֵכנּו,    ַמלְּ ה לְּ מֹוִשיֵענּו:   נֹודֶׁ ה לְּ  נֹודֶׁ

 ֲאדֹוֵננּו,   ברוך  ,  אלהינו ברוך

ֵכנּו,   ברוך   מֹוִשיֵענּו:   ברוך  ַמלְּ

ֲאדֹוֵננּו,   הוא  אתה ,  אלהינו הוא אתה

ֵכנּו,  הוא אתה   מֹוִשיֵענּו  הוא אתה  ַמלְּ

 

Eyn kélohénou, eyn kadonénou, eyn 

kémalkénou, eyn kémochiénou 


