
ַהּכֹל ֲא ָבר  ּדָ סֹוף  ִפי:  ּבְ תֹו  ִהּלָ ּתְ ִמיד  ּתָ ָכל־ֵעת,  ּבְ ֶאת־ְיהָֹוה  ָבְרָכה 
ל־ ּכָ י־ֶזה  ּכִ מֹור,  ׁשְ ְוֶאת־ִמְצֹוָתיו  ְיָרא  ֶאת־ָהֱאלִֹהים  ָמע,  ִנׁשְ
ָקְדׁשֹו,  ם  ׁשֵ ר  ׂשָ ל־ּבָ ּכָ ִויָבֵרְך  י,  ּפִ ר  ְיַדּבֶ ְיהָֹוה  ת  ִהּלַ ּתְ ָהָאָדם: 
ר ֵאַלי, ֶזה  ה ְוַעד־עֹוָלם, ַהְללּוָיּה: ַוְיַדּבֵ ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה, ֵמַעּתָ

ר ִלְפֵני ְיהָֹוה: ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ַהּשׁ

On doit se rincer les mains (Maïm A’haronim) avant de réciter le Birkat Hamazone. 
L’eau ayant servi à la Mitsva est investie d’une certaine impureté, c’est la raison 
pour laquelle il ne faut pas la laisser devant soi au moment duå Birkat Hamazone. 

א יׁשָ ָאה ַקּדִ א ִעּלָ ַהב ָלן ְוִנְבִריְך ְלַמְלּכָ
Si au moins trois hommes ont pris part au repas, celui qui récite le Zimoun dit : 

ַמִים ָשׁ
on répond

א( ּוִבְרׁשּוְתֶכם   ָתָ ת ַמְלּכְ ּבָ א )ּוִבְרׁשּות ׁשַ יׁשָ ָאה ַקּדִ א ִעּלָ ְרׁשּות ַמְלּכָ ּבִ
On rajoute le mot entre parenthèses en présence de dix hommes au moins :

ּלֹו ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ְנָבֵרְך )ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ
דֹול ָחִיינּו ּלֹו, ּוְבטּובֹו ַהָגּ ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך )ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ ּבָ

ְוֶאת ּבָ אֹוָתנּו  ן  ַהּזָ ָהֵאל  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה,  ה  ַאּתָ רּוְך 
ים. נֵֹתן ֶלֶחם  ֶרַוח ּוְבַרֲחִמים ַרּבִ ֶחֶסד ּבְ ֵחן ּבְ טּובֹו, ּבְ ּלֹו ּבְ ָהעֹוָלם ּכֻ
לֹא־ָחַסר  ִמיד  ּתָ דֹול  ַהּגָ ּוְבטּובֹו  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ר.  ׂשָ ְלָכל־ּבָ
ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ֵאל  הּוא  י  ּכִ ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ִמיד  ּתָ ָמזֹון  ָלנּו  ֶיְחַסר  ְוַאל  ָלנּו, 
ָרא,  ר ּבָ ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ ְלָחנֹו ָערּוְך ַלּכֹל ְוִהְתִקין ִמְחָיה ּוָמזֹון ְלָכל־ּבְ ַלּכֹל ְוׁשֻ
יַע ְלָכל־ַחי ָרצֹון:  ּבִ ָאמּור: ּפֹוֵתַח ֶאת־ָיֶדָך, ּוַמׂשְ ַרֲחָמיו ּוְברֹב ֲחָסָדיו, ּכָ ּבְ

ן ֶאת ַהּכֹל: ה ְיהָֹוה, ַהּזָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה טֹוָבה נ ֶחְמּדָ ֶאֶרץ  ַלֲאבֹוֵתינּו  ִהְנַחְלּתָ  ׁשֶ ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו, ַעל  ָך  ּלְ ֹוֶדה 
ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאָתנּו  ׁשֶ ַעל  ּוָמזֹון,  ים  ַחּיִ ְותֹוָרה,  ִרית  ּבְ ּוְרָחָבה, 
ֵרנּו, ְוַעל ּתֹוָרְתָך  ְבׂשָ ָחַתְמּתָ ּבִ ִריְתָך ׁשֶ ית ֲעָבִדים, ְוַעל ּבְ ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ
ָזן  ה  ַאּתָ ׁשֶ ּוָמזֹון  ים  ַחּיִ ְוַעל  נּו,  הֹוַדְעּתָ ׁשֶ ְרצֹוָנְך  י  ֻחּקֵ ְוַעל  נּו,  ְדּתָ ּמַ ּלִ ׁשֶ

ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו.

ְפָלאֹות ַע ׁשּועֹות ְוַעל ַהּנִ בּורֹות. ְוַעל ַהּתְ ְרָקן. ְוַעל ַהּגְ ים וְַעל ַהּפֻ ּסִ ל ַהּנִ
ה: ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ָעׂשִ ָחמֹות ׁשֶ ְוַעל ַהּנֶ

A ’Hanouka et Pourim on dit 'Al Hanissim. (En cas d’oubli, on ne doit pas se reprendre. 
Toutefois, il est bon de le réciter dans le passage des Hara’haman, en l’introduisant par Hara'haman hou 
ya'assé lanou nissim kémo ché'assa nissim laavoténou bayamim hahèm bazéman hazé…)

A Pourim, on ajoute :
ע.  ָהָרׁשָ ָהָמן  ֲעֵליֶהם  ָעַמד  ׁשֶ ּכְ יָרה.  ַהּבִ ן  ׁשּוׁשַ ּבְ ר  ְוֶאְסּתֵ ַכי  ָמְרּדְ יֵמי  ּבִ
ַטף  ָזֵקן  ְוַעד  ַער  ִמּנַ הּוִדים  ל־ַהּיְ ּכָ ֶאת  ד  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹוג  ִמיד  ְלַהׁשְ ׁש  ּקֵ ּבִ
ֲאָדר  ר הּוא חֶֹדׁש  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ר ְלחֶֹדׁש  ָעׂשָ ה  לׁשָ ׁשְ ּבִ ֶאָחד  יֹום  ּבְ ים  ְוָנׁשִ
ְוִקְלַקְלּתָ ֶאת  ֲעָצתֹו.  ֵהַפְרּתָ ֶאת  ים  ָהַרּבִ ְבַרֲחֶמיָך  ה  ְוַאּתָ ָלבֹוז.  ָלָלם  ּוׁשְ
ָניו ַעל ָהֵעץ.  ּבָ ר ֹאׁשֹו. ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת  מּולֹו ּבְ בֹוָת ּלֹו ּגְ ְבּתֹו. ַוֲהׁשֵ ַמֲחׁשַ

דֹול ֶסָלה: ְמָך ַהּגָ ים ְוִנְפָלאֹות ְונֹוֶדה ְלׁשִ ֶהם ִנּסִ יָת ִעּמָ ְוָעׂשִ
A 'Hanouka, on ajoute :

ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון  ׁשֶ מֹוָנִאי ּוָבָניו ּכְ דֹול ַחׁשְ ְתָיה ֶבן יֹוָחָנן כּ ֵֹהן ּגָ יֵמי ַמּתִ ּבִ
ְרצֹוָנְך.  י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ִמּתֹוָרָתְך  ָחם  ּכְ ְלׁשַ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַעל  ָעה  ָהְרׁשָ
ְנּתָ  ּדַ ֵעת ָצָרָתם. ַרְבּתָ ֶאת ִריָבם.  ים ָעַמְדּתָ ָלֶהם ּבְ ה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְוַאּתָ
ַיד  ים ּבְ ים. ְוַרּבִ ׁשִ ַיד ַחּלָ ּבֹוִרים ּבְ יָנם. ָנַקְמּתָ ֶאת ִנְקָמָתם. ָמַסְרּתָ ּגִ ֶאת ּדִ
ַיד עֹוְסֵקי  ַיד ְטהֹוִרים. ְוֵזִדים ּבְ יִקים. ּוְטֵמִאים ּבְ ַיד ַצּדִ ִעים ּבְ ים. ּוְרׁשָ ְמַעּטִ
יָת  ָעׂשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ּוְלַעּמְ עֹוָלָמְך.  ּבְ ְוָקדֹוׁש  דֹול  ּגָ ם  ׁשֵ יָת  ָעׂשִ ְלָך  תֹוָרֶתָך. 
יֶתָך ּוִפּנּו  אּו ָבֶניָך ִלְדִביר ּבֵ ְך ּבָ ה. ְוַאַחר ּכָ ַהּיֹום ַהּזֶ ׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ּכְ ּתְ
ָך. ְוָקְבעּו  ַחְצרֹות ָקְדׁשֶ ָך. ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ּבְ ׁשֶ ֶאת ֵהיָכֶלָך. ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקּדָ
ים ְוִנְפָלאֹות  ֶהם ִנּסִ יָת ִעּמָ ל ּוְבהֹוָדָאה. ְוָעׂשִ ַהּלֵ ה ֵאּלּו ּבְ מֹוַנת ְיֵמי ֲחנּוּכָ ׁשְ

דֹול ֶסָלה: ְמָך ַהּגָ ְונֹוֶדה ְלׁשִ

ָאמּור: ְו ָמְך, ּכָ ַעל ַהּכֹל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים ֶאת ׁשְ
ר  , ּוֵבַרְכּתָ ֶאת־ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך, ַעל־ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ ָבְעּתָ ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ

זֹון: ה ְיהָֹוה, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ רּוְך ַאּתָ ָנַתן־ָלְך: ּבָ

ִעיָרְך, ַר ַלִים  ְירּוׁשָ ְוַעל  ְך,  ַעּמָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוַעל  ָעֵלינּו,  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ֵחם 
ִביָרְך,  ּדְ בֹוָדְך, ְוַעל ֵהיָכָלְך, ְוַעל ְמעֹוָנְך, ְוַעל  ן ּכְ ּכַ ְוַעל ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ
ְרֵענּו,  ָאִבינּו!  ָעָליו.  ְמָך  ׁשִ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ִית  ַהּבַ ְוַעל 
ְוָנא  ל־ָצרֹוֵתינּו,  ִמּכָ ְמֵהָרה  ָלנּו  ַהְרַוח  ַהְרִויֵחנּו,  ֵלנּו,  ְלּכְ ּכַ ְרְנֵסנּו,  ּפַ זּוֵננּו, 
ר ָוָדם, ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם,  ׂשָ נֹות ּבָ ְצִריֵכנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו, ִליֵדי ַמּתְ ַאל ּתַ
ּלֹא ֵנבֹוׁש  תּוָחה. ְיִהי ָרצֹון, ׁשֶ יָרה ְוַהּפְ ֵלָאה ְוָהְרָחָבה, ָהֲעׁשִ א ְלָיְדָך ַהּמְ ֶאּלָ
ה  ֲחִזיֶרּנָ יָחְך ּתַ ִוד ְמׁשִ ית ּדָ א, ּוַמְלכּות ּבֵ ֵלם ְלעֹוָלם ַהּבָ ה, ְולֹא ִנּכָ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

ָיֵמינּו. ְמֵהָרה ּבְ ִלְמקֹוָמּה, ּבִ

ִביִעי, ְר ְ ַהּשׁ יֹום  ּוְבִמְצַות  ִמְצֹוֶתיָך  ּבְ ֱאלֵֹהינּו,  ְיהָֹוה  ְוַהֲחִליֵצנּו  ֵצה 
ָפֶניָך.  ִמּלְ הּוא  ְוָקדֹוׁש  דֹול  ּגָ יֹום  י  ּכִ ה,  ַהּזֶ דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ָצָרה  ִהי  ּתְ ְוַאל  ְרצֹוָנְך,  י  ֻחּקֵ ִמְצַות  ּכְ ג־ּבֹו  ְוִנְתַעּנֶ ּבֹו  ְוָננּוַח  ּבֹו  ּבֹת  ִנׁשְ
ַעל  ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ָיֵמינּו, ּכִ ְמֵהָרה ּבְ ֶנָחַמת ִצּיֹון ּבִ יֹום ְמנּוָחֵתנּו, ְוַהְרֵאנּו ּבְ ְוָיגֹון ּבְ
ַכְחנּו.  דֹוׁש לֹא ׁשָ דֹול ְוַהּקָ יְתָך ַהּגָ ן ּבֵ ִתינּו, ָחְרּבַ ָאַכְלנּו ְוׁשָ ָחמֹות. ַוֲהַגם ׁשֶ ַהּנֶ

ה. דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ י ֵאל ֶמֶלְך ּגָ ְזָנֵחנּו ָלַעד, ּכִ ֵחנּו ָלֶנַצח, ְוַאל ּתִ ּכָ ׁשְ ַאל ּתִ

Si le Chabbath, on a terminé le Birkat Hamazone sans avoir ajouté le passage 
Rétsé Véha’halitsénou, il faudra réciter à nouveau le Birkat Hamazone. (Dans 
le cas où l’on a un doute si ce passage a été récité, la plupart des décision-
naires pensent qu’il faut réciter à nouveau le Birkat Hamazone.) Cela est va-
lable pour les deux premiers repas de Chabbath uniquement, mais pas pour 
la Séouda Chlichit (cf. Choul’han Aroukh 188,8).

ַמע, ֱא ָ יַע, ֵיָרֶאה, ְוֵיָרֶצה, ִיּשׁ לֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה, ְוָיבא, ַיּגִ
ִעיָרְך,  ַלִים  ְירּוׁשָ ִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו,  ְוִזְכרֹון  ִזְכרֹוֵננּו  ֵכר  ְוִיּזָ ֵקד,  ִיּפָ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ל־ַעּמְ ּכָ ְוִזְכרֹון  ְך,  ַעְבּדָ ִוד  ּדָ ן  ּבֶ יַח  ָמׁשִ ְוִזְכרֹון 

יֹום ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה, ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ּבְ

A Roch 'Hodèch, Yom Tov et 'Hol Hamoèd, on ajoute :

A Roch 'Hodèchר ֹאׁש ַהחֶֹדׁש ַהֶזה

ה,  צֹות ַהּזֶ ַחג ַהּמַ
ה יֹום )טֹוב( ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהּזֶ ּבְ

Pendant Pessa'h

ה,  בּועֹות ַהּזֶ ָ ַחג ַהׁשּ
ה  יֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהּזֶ ּבְ

Pendant Chavou'ot

יֹום )טֹוב( ִמְקָרא  ה, ּבְ ַחג ַהֻסּכֹות ַהּזֶ
ה קֶֹדׁש ַהּזֶ

Pendant Souccot

ה,  ִמיִני ַחג ֲעֶצֶרת ַהּזֶ ׁשְ
ה יֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהּזֶ ּבְ

A Chémini 'Atséret

ה,  רֹון ַהּזֶ ּכָ  ַהּזִ
ה יֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהּזֶ ּבְ

A Roch Hachana

ב״ה

ּוָפְקֵדנּו  ְלטֹוָבה,  ּבֹו  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ָזְכֵרנּו  יֵענּו,  ּוְלהֹוׁשִ ָעֵלינּו  ּבֹו  ְלַרֵחם 
ְוַרֲחִמים. חּוס  ְיׁשּוָעה  ְדַבר  ּבִ ים טֹוִבים,  ְלַחּיִ בֹו  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ִלְבָרָכה,  בֹו 
י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון  י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ּכִ יֵענּו, ּכִ נּו ַוֲחֹמל ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ְוָחּנֵ

ה. ְוַרחּום ָאּתָ

ּבֹוֵנה  ְיהָֹוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ָיֵמינּו.  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ִעיָרְך,  ַלִים  ְירּוׁשָ ְוִתְבֶנה 
ָלִים. )ָאֵמן:( ְנַין( ְירּוׁשָ )ְבַרֲחָמיו ּבִ



תֹות ִלְמנּוָחה, ְלַעּמֹו  ּבָ ַתן ׁשַ ּנָ ה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ת ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ה ְיהָֹוה, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ַאֲהָבה ְלאֹות ְוִלְבִרית. ּבָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

Le Chabbath, si on a oublié de mentionner Rétsé et qu’on s’en souvient à cet 
endroit, on dit la bénédiction suivante :

רֹון. ָרֵאל ְלִזּכָ ים ְלַעּמֹו ִיׂשְ י ֳחָדׁשִ ַתן ָראׁשֵ ּנָ רּוְך ׁשֶ ּבָ
De même, si on a oublié pendant Roch ’Hodèch de mentionner Yaalé Véyavo :

תֹות ִלְמנּוָחה, ְלַעּמֹו  ּבָ ַתן ׁשַ ּנָ ה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁש  ְמַקּדֵ ְיהָֹוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ְוִלְבִרית.  ְלאֹות  ַאֲהָבה  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ים. י ֳחָדׁשִ ָרֵאל ְוָראׁשֵ ְוִיׂשְ

Si Roch ’Hodèch tombe Chabbath et qu’on a omis Yaalé Véyavo, on dit :

תֹות ִלְמנּוָחה, ְלַעּמֹו  ּבָ ַתן )ׁשַ ּנָ ה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ְמָחה ֶאת  ׂשֹון ּוְלׂשִ ַאֲהָבה ְלאֹות ְוִלְבִרית. ְו(ָיִמים טֹוִבים ְלׂשָ ָרֵאל, ּבְ ִיׂשְ
ת ְו( ּבָ ַ ׁש )ַהּשׁ ה ְיהָֹוה, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ּצֹות - ַהּסּוּכֹות ַהּזֶ יֹום ַחג ַהּמַ

ים. ַמִנּ ָרֵאל ְוַהּזְ ִיׂשְ

En cas d’oubli le premier soir de Pessa’h et de Souccot :

ַחג  יֹום  ֶאת  ְמָחה,  ּוְלׂשִ ׂשֹון  ְלׂשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעּמֹו  מֹוֲעִדים  ַתן  ּנָ ׁשֶ רּוְך  ּבָ
ַחג  ִמיִני  ׁשְ  - ה  ַהּזֶ ַהּסּוּכֹות  ַחג   - ה  ַהּזֶ בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג   - ה  ַהּזֶ ּצֹות  ַהּמַ

ה. ֲעֶצֶרת ַהּזֶ

En cas d’oubli les autres repas de Yom Tov ou à ‘Hol Hamoèd, on dit :

תֹות ִלְמנּוָחה, ְלַעּמֹו  ּבָ ַתן )ׁשַ ּנָ ה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
יֹום  ֶאת  ָרֵאל  ְלִיׂשְ טֹוִבים  ְו(ָיִמים  ְוִלְבִרית.  ְלאֹות  ַאֲהָבה  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ

רֹון. ּכָ ת ְו(יֹום ַהּזִ ּבָ ַ ׁש )ַהּשׁ ה ְיהָֹוה, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ רֹון ַהּזֶ ּכָ ַהּזִ

A Roch Hachana :

A Souccot :
יַע  ּפִ ַיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן  ִלְוָיָתן.  ל  ׁשֶ עֹורֹו  ת  ֻסּכַ ּבְ ב  ִליׁשֵ נּו  ְיַזּכֵ הּוא  ָהַרֲחָמן 
ְזכּוָתם  ין,  יׁשִ ַקּדִ ִאין  ִעּלָ יִזין  ּפִ ֻאׁשְ ְבָעה  ִ ִמּשׁ ְוָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ַפע  ׁשֶ ָעֵלינּו 

ִוד ַהּנֹוֶפֶלת. ת ּדָ ה ָעֵלינּו. ָהַרֲחָמן הּוא ָיִקים ָלנּו ֶאת ֻסּכַ ֵהא ָמֵגן ְוִצּנָ ּתְ

A 'Hol Hamoèd :
לֹום. ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלׁשָ יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ֲאֵחִרים ַהּבָ ָהַרֲחָמן הּוא ַיּגִ

ּלֹו טֹוב. ּכֻ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ׁשֶ

ּבֹו ָה ר  ִויַסּדֵ ָעָליו,  ָאַכְלנּו  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא  ַרֲחָמן 
ל־ָרֵעב  ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ּכָ ְלָחנֹו ׁשֶ ׁשֻ י עֹוָלם, ְוִיְהֶיה ּכְ ל־ַמֲעַדּנֵ ּכָ
ל־טּוב  ּכָ ּנּו  ֶיְחַסר ִמּמֶ ְוַאל  ה,  ּתֶ ִיׁשְ ּנּו  ְוָכל־ָצֵמא ִמּמֶ ּנּו ֹיאַכל  ִמּמֶ
ּוַבַעל  ה  ַהּזֶ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ְיָבֵרְך ֶאת  ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָהַרֲחָמן הּוא  ָלַעד 
ָימּותּו,  לֹא  ׁשֶ ָבִנים  ּבְ לֹו,  ר  ְוָכל־ֲאׁשֶ ּתֹו  ְוִאׁשְ ּוָבָניו  הּוא  ַהּזֹאת,  עּוָדה  ַהּסְ
ְרֶצה. ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו  ֵרְך ְיהָֹוה ֵחילֹו ּופַֹעל ָיָדיו ּתִ מּו, ּבָ לֹא ִיַתּ ּוִבְנָכִסים ׁשֶ
ֵחְטא  ַבר  ּדְ ׁשּום  ְלָפֵנינּו  ְולֹא  ְלָפָניו  ק  ּקֵ ִיְזּדַ ְוַאל  ָלִעיר,  ּוְקרֹוִבים  ֻמְצָלִחים 
ה ְוַעד עֹוָלם, לֹא  ר ְוָכבֹוד ֵמַעּתָ עׁשֶ ִמים ּבְ ל־ַהּיָ ֵמַח ּכָ ׂש ְוׂשָ ְוִהְרהּור ָעֹון, ׂשָ

ן ְיִהי ָרצֹון. א, ָאֵמן ּכֵ ֵלם ְלעֹוָלם ַהּבָ ה ְולֹא ִיּכָ עֹוָלם ַהּזֶ ֵיבֹוׁש ּבָ

L’invité bénit son hôte :

ּתֹו ָה ְוִאׁשְ הּוא  ן,  ַהּבֵ ֲאִבי  ה  ַהּזֶ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא  ַרֲחָמן 
ֶלד ַהּנֹוָלד,  ה ְוַעד עֹוָלם. ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַהּיֶ ַהּיֹוֶלֶדת, ֵמַעּתָ
ֵנס  ְלִהּכָ הּו  ְיַזּכֵ ן  ּכֵ יָלה,  ַלּמִ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ הּו  ּכָ ּזִ ׁשֶ ם  ּוְכׁשֵ
ָאֵמן.  ְוֹנאַמר  ָרצֹון  ְיִהי  ְוֵכן  ים טֹוִבים,  ּוְלַמֲעׂשִ ּוְלִמְצֹות  ה  ּוְלֻחּפָ ְלתֹוָרה 
ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ָאר  ּוׁשְ ְוַהּמֹוֵהל  ק  ְנּדָ ַהּסַ ַמֲעַלת  ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן 

ר ָלֶהם: ְצָוה, ֵהם ְוָכל־ֲאׁשֶ ּמִ ּבַ

Dans un repas de Brit-Mila :

יֵרנּו, ּבָ נּו, ַאּדִ ה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל, ָאִבינּו, ַמְלּכֵ רּוְך ַאּתָ
ָרֵאל,  ִיׂשְ רֹוֵעה  רֹוֵענּו  ַיֲעקֹב,  ְקדֹוׁש  נּו,  ְקדֹוׁשֵ ּגֹוֲאֵלנּו,  ּבֹוְרֵאנּו, 
ָכל־יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב ָלנּו, הּוא  ּבְ ִטיב ַלּכֹל, ׁשֶ ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ַהּמֶ
ֵמִטיב ָלנּו, הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו, הּוא גֹוְמֵלנּו, הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ֵחן 

ָלה, ְוָכל־טֹוב: ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֶרַוח ְוַהּצָ

ח ָה ּבַ ּתַ ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן  ְכבֹודֹו.  א  ּסֵ ּכִ ַעל  ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ הּוא  ַרֲחָמן 
נּו ְלדֹור ּדֹוִרים. ָהַרֲחָמן  ח ּבָ ּבַ ּתַ ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ ָ ּשׁ ּבַ
ְנָצִחים.  ְלֶנַצח  נּו  ּבָ ַאר  ִיְתּפָ הּוא  ָהַרֲחָמן  ָיִרים.  ְלַעּמֹו  ֶקֶרן  הּוא 
ַנַחת ְולֹא  ר ְולֹא ְבִאּסּור(, ּבְ ֶהּתֵ ָכבֹוד ְולֹא ְבִבּזּוי )ּבְ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ
יֵנינּו. ָהַרֲחָמן הּוא  לֹום ּבֵ ן ׁשָ ֶרַוח ְולֹא ְבִצְמצּום(. ָהַרֲחָמן הּוא ִיּתֵ ְבַצַער )ּבְ
ה ָיֵדינּו. ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח ֶאת  ָכל־ַמֲעׂשֵ ָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַלח ּבְ ִיׁשְ
אֵרנּו. ָהַרֲחָמן הּוא  לּות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצּוָ ּבֹר ֹעל ּגָ ָרֵכינּו. ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ ּדְ
ֵלָמה  ֵאנּו ְרפּוָאה ׁשְ ִיְרּפָ יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן הּוא 
ח ָלנּו ֶאת ָידֹו ָהְרָחָבה.  ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפּתַ ְרפּוַאת ַהּנֶ
ְרכּו  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ דֹול, ּכְ מֹו ַהּגָ ׁשְ ּנּו ּבִ ל־ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּמֶ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ּכָ
ָרָכה  ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ַיַחד ּבְ ּכֹל ִמּכֹל ּכֹל, ּכֵ ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ּבַ
לֹומֹו. ת ׁשְ ֵלָמה, ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסּכַ ׁשְ

ר ְוָכבֹוד, ָה עֹׁשֶ ָבִנים ּוְבָבנֹות ּבְ ה, ּבְ ּלָ ַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ֶהָחָתן ְוַהּכַ
ְלָחן  ֻ ּשׁ ים ּבַ ל־ַהְמֻסּבִ ַרְך. ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ּכָ ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ

נּו ְלטֹוָבה. ֲאלֹות ִלּבֵ רּוְך־הּוא ִמׁשְ דֹוׁש־ּבָ ן־ָלנּו ַהּקָ ה, ְוִיּתֶ ַהּזֶ

Dans un repas de mariage ou de Chéva' Brakhot :

Le Chabbath, à Motsaé Chabbath, à Yom Tov, et à Roch ’Hodèch, il faut 
dire Migdol :

A Roch 'Hodèch :
ה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה. ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּדֵ

A Roch Hachana :
ָנה ַהֹּזאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה. ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהׁשָ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּדֵ

A Chabbath :

A Yom Tov :

ֵנינּו  ּפָ ַעל  ִיְרָאתֹו  ְוִתְהֶיה  נּו,  ִלּבֵ ּבְ ְוַאֲהָבתֹו  ּתֹוָרתֹו  ע  ִיּטַ הּוא  ָהַרֲחָמן 
ָמִים. ם ׁשָ ינּו ְלׁשֵ י ֶנֱחָטא, ְוִיְהיּו ָכל־ַמֲעׂשֵ ְלִבְלּתִ

ְלָדִוד ַמ יחֹו  ִלְמׁשִ ה־ֶחֶסד  ְועֹׂשֶ ַמְלּכֹו,  ְיׁשּועֹות  )ִמְגּדֹול(  ְגִדיל 
לֹא־ ְיהָֹוה  י  ְודְֹרׁשֵ ְוָרֵעבּו,  ָרׁשּו  ִפיִרים  ּכְ ַעד־עֹוָלם:  ּוְלַזְרעֹו, 
יק ֶנֱעָזב,  י, ְולֹא־ָרִאיִתי ַצּדִ ם־ָזַקְנּתִ ַיְחְסרּו ָכל־טֹוב: ַנַער ָהִייִתי ּגַ
ָאַכְלנּו  ֶ ל־ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה, ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה: ַמה־ּשׁ ׁש־ָלֶחם: ּכָ ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ
ִיְהֶיה  הֹוַתְרנּו  ֶ ּוַמה־ּשׁ ִלְרפּוָאה,  ִיְהֶיה  ִתינּו  ָ ּשׁ ֶ ּוַמה־ּשׁ ְבָעה,  ְלׂשָ ִיְהֶיה 
רּוִכים  ּבְ ְיהָֹוה:  ְדַבר  ּכִ ַוּיֹוִתירּו  ַוּיֹאְכלּו  ִלְפֵניֶהם,  ן  ּתֵ ַוּיִ ִדְכִתיב:  ּכְ ִלְבָרָכה, 
יהָֹוה, ְוָהָיה  ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ ַמִים ָוָאֶרץ: ּבָ ה ׁשָ ם ַליהָֹוה, עֹוׂשֵ ַאּתֶ

לֹום: ָ ן, ְיהָֹוה ְיָבֵרְך ֶאת־ַעּמֹו ַבּשׁ ְיהָֹוה ִמְבַטחֹו: ְיהָֹוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

ל־ַעּמֹו  לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ ְמרֹוָמיו, הּוא ּבְ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ִיׂשְ

ים(ּכ ם ְיהָֹוה ֶאְקָרא: ַסְבִרי ָמָרָנן. )ְלַחּיִ א, ּוְבׁשֵ ֹוס ְיׁשּועֹות ֶאּשָׂ
ֶפן: ִרי ַהּגֶ ה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

Celui qui a récité le Zimoun sur une coupe de vin, dira cette bénédiction : 

י ָהעֹוָלִמים. ת, ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו עֹוָלם ׁשֶ

ית ָה ּבֵ ּוְלִבְנַין  יַח  ׁשִ ַהּמָ ִלימֹות  ִויָקְרֵבנּו  נּו  ִויַזּכֵ ינּו  ְיַחּיֵ הּוא  ַרֲחָמן 
א.  י ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁש ּוְלַחּיֵ ְקּדָ ַהּמִ




