
REGARD RAPIDE SUR LES PREMIERS PARAGRAPHES de la AMIDA: 

En rouge ci-dessous  l’expression brève  qui affirme qu’Hachem est la source de toute « bera'ha » , 

(bénédiction, abondance, bienfait germinatif) et qui donne au paragraphe concerné le nom de ברכה 

(berakha) . 

Seule la première est une BERAKHA LONGUE (comportant cette expression à son début et à sa fin.  

Comme les autres se suivent et se juxtaposent, il n’est pas nécessaire de répéter ברוך אתה ה' ) 

 

Immédiatement avant la conclusion de chaque berakha, le texte donne LE MOT CLE,  THEME indiquant 

le THEME DU PARAGRPHE.  Voici quelques exemples (le début de la AMIDA) 

 

 
 

  

BERA'HA LONGUE 

 
THEME :  
Hachem BOUCLIER  

ה ה רּוְך ַאתָּ ם. ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו' בָּ הָּ . ֱאֹלֵהי ַאְברָּ
ק א . ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב. ֱאֹלֵהי ִיְצחָּ דֹול ַהִגבֹור ְוַהּנֹורָּ ֵאל ַהגָּ הָּ

ִדים טֹוִבים. ֵאל ֶעְליֹון ְוזֹוֵכר . ְוקֹוֵנה ַהֹכל. גֹוֵמל ֲחסָּ
ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְשמֹו . ַחְסֵדי ָאבֹות

ה  ְבַאֲהבָּ
ֵגןּוֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִשיַע :  :מָּ

ה ה רּוְך ַאתָּ ֵגן. בָּ ם מָּ הָּ  ַאְברָּ
  

BERA'HA COURTE 

 
THEME :  
RESURRECTION DES 
MORTS 

ה ַרב  י ְמַחֵיה ֵמִתים ַאתָּ ם ֲאֹדנָּ ה ִגבֹור ְלעֹולָּ ַאתָּ
ל -בקיץ : ְלהֹוִשיעַ  רּוַח ּומֹוִריד ַהֶגֶשם -בחורף : מֹוִריד ַהטָּ    :ַמִשיב הָּ

. ֵמִתים ְבַרֲחִמים ַרִביםְמַחֵיה . ְמַכְלֵכל ַחִיים ְבֶחֶסד
ּוְמַקֵים . סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִתיר ֲאסּוִרים

ר פָּ תֹו ִליֵשֵני עָּ מֹוָך ַבַעל ְגבּורֹות ּוִמי דֹוֶמה . ֱאמּונָּ ִמי כָּ
ְך ה. לָּ  :ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶיה ּוַמְצִמיַח ְישּועָּ

ה  ן ַאתָּ  :ֵמִתים ַהֲחיֹותלְ ְוֶנֱאמָּ
ה ה רּוְך ַאתָּ  :ַהֵמִתים ְמַחֵיה. בָּ

  

BERA'HA COURTE 
 
THEME : La KEDOUCHA 
DIVINE 
(Dieu est séparé/élevé 

דֹוש  דֹוש ְוִשְמָך קָּ ה קָּ  ַאתָּ
ה ל יֹום ְיַהְללּוָך ֶסלָּ  . ּוְקדֹוִשים ְבכָּ

דֹול וְ  ֵאלִכי  דֹושֶמֶלְך גָּ ה קָּ תָּ  : אָּ
ה ה רּוְך ַאתָּ ֵאל. בָּ דֹוש הָּ  ַהקָּ

  

BERA'HA COURTE 
THEME : Hachem fait don de  

la connaissance 

ם ַדַעת ה חֹוֵנן ְלָאדָּ ה. ַאתָּ  :ּוְמַלֵמד ֶלֱאנֹוש ִבינָּ
ֵּננּו ה וָּ  חָּ ה ִבינָּ ְכמָּ ַעתֵמִאְתָך חָּ  : דָּ

ה ה רּוְך ַאתָּ ַעת חֹוֵנן. בָּ  :ַהדָּ
  



BERKAHA COURTE 

 
THEME : le RETOUR 
POSSIBLE VERS DIEU (la 
2è chance) 

ֶתָך ֶתָך, ֲהִשיֵבנּו ָאִבינּו ְלתֹורָּ ְרֵבנּו ַמְלֵכנּו ַלֲעבֹודָּ , ְוקָּ
הְוַהֲחִזיֵרנּו בִ  ֶניָך ְתשּובָּ ה ְלפָּ  .ְשֵלמָּ

ה רּוְך ַאתָּ רֹוֶצה בִ  , 'ה בָּ ההָּ  .ְתשּובָּ

  

BERKAHA COURTE 

 
THEME : LE PARDON 

נּו ָאִבינּו אנּו ְסַלח לָּ טָּ ַשְענּו ְמַחל ,ִכי חָּ נּו ַמְלֵכנּו ִכי פָּ , לָּ
ה סֹוֵלחַ מֹוֵחל וְ  ִכי תָּ  .אָּ

ה רּוְך ַאתָּ  .ְסֹלחַ לִ ַחּנּון ַהַמְרֶבה  , 'ה בָּ

 

A vous de continuer pour les autres BERA'HOT de la AMIDA… 

  

  

  

  

  

 


