ב״ה

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

ל־עתָּ ,ת ִמיד ְּת ִה ָּלתוֹ ְּב ִפי :סוֹ ף דָּ בָ ר ַהכּ ֹל
בָ ְרכָ ה ֶאת־יְ הֹוָ ה ְּבכָ ֵ
ת־מ ְצוֹ ָתיו ׁ ְשמוֹ רִּ ,כי־זֶ ה ָּכל־
ת־ה ֱאל ִֹהים יְ ָרא וְ ֶא ִ
נִ ׁ ְש ָמעֶ ,א ָ
ל־בשָׂ ר ׁ ֵשם ָק ְד ׁשוֹ ,
ָה ָא ָדםְּ :ת ִה ַּלת יְ הֹוָ ה יְ ַד ֶּבר ּ ִפי ,וִ יבָ ֵר ְך ָּכ ָּ
לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד :וַ ֲאנַ ְחנ ּו נְ בָ ֵר ְך יָ ּהֵ ,מ ַע ָּתה וְ ַעד־עוֹ לָ םַ ,הלְ לוּיָ ּה :וַ יְ ַד ֵּבר ֵאלַ י ,זֶ ה
ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ֲא ׁ ֶשר לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה:

Si au moins trois hommes ont pris part au repas, celui qui récite le Zimoun dit :

ַהב לָ ן וְ נִ בְ ִר ְיך לְ ַמלְ ָּכא ִע ָּל ָאה ַקדִּ ׁ ָ
ישא ׁ ָש ַמיִ ם

on répond

ישא (וּבִ ְר ׁשוּת ׁ ַש ָּבת ַמלְ ְּכ ָתא) וּבִ ְר ׁשו ְּתכֶ ם
ִּב ְר ׁשוּת ַמלְ ָּכא ִע ָּל ָאה ַקדִּ ׁ ָ

On rajoute le mot entre parenthèses en présence de dix hommes au moins :

(אל ֵֹהינוּ) ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ּׁ ֶשלּ וֹ
נְ בָ ֵר ְך ֱ
(אל ֵֹהינוּ) ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ּׁ ֶשלּ וֹ  ,וּבְ טוּבוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ָחיִ ינ ּו
ָּברו ְּך ֱ

ָּב

רו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ הֱ ,אל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םָ ,ה ֵאל ַה ָּזן אוֹ ָתנ ּו וְ ֶאת
ָהעוֹ לָ ם ֻּכלּ וֹ ְּבטוּבוֹ ְּ ,ב ֵחן ְּב ֶח ֶסד ְּב ֶרוַ ח וּבְ ַר ֲח ִמים ַר ִּבים .נ ֵֹתן לֶ ֶחם
ֹא־ח ַסר
ל־בשָׂ רִּ .כי לְ עוֹ לָ ם ַח ְסדּ וֹ  :וּבְ טוּבוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ָּת ִמיד ל ָ
לְ כָ ָּ
לָ נוּ ,וְ ַאל יֶ ְח ַסר לָ נ ּו ָמזוֹ ן ָּת ִמיד לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדִּ ,כי הוּא ֵאל זָ ן ו ְּמ ַפ ְרנֵ ס
ל־ב ִריּוֹ ָתיו ֲא ׁ ֶשר ָּב ָרא,
לַ כּ ֹל וְ ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ָערו ְּך לַ כּ ֹל וְ ִה ְת ִקין ִמ ְחיָ ה ו ָּמזוֹ ן לְ כָ ְּ
ל־חי ָרצוֹ ן:
ְּב ַר ֲח ָמיו וּבְ רֹב ֲח ָס ָדיוָּ ,כ ָאמוּרּ :פוֹ ֵת ַח ֶאת־יָ ֶד ָך ,ו ַּמשְׂ ִּב ַיע לְ כָ ַ
ָּברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ הַ ,ה ָּזן ֶאת ַהכּ ֹל:
וֹ ֶדה ְּל ָך יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינוַּ ,על ׁ ֶש ִהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו ֶא ֶרץ ֶח ְמדָּ ה טוֹ בָ ה
אתנ ּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם,
ו ְּר ָחבָ הְּ ,ב ִרית וְ תוֹ ָרהַ ,ח ִ ּיים ו ָּמזוֹ ןַ ,על ׁ ֶשהוֹ ֵצ ָ
ו ְּפ ִד ָיתנ ּו ִמ ֵּבית ֲעבָ ִדים ,וְ ַעל ְּב ִר ְית ָך ׁ ֶש ָח ַת ְמ ָּת ִּבבְ שָׂ ֵרנוּ ,וְ ַעל ּתוֹ ָר ְת ָך
ׁ ֶש ִּל ַּמ ְד ָּתנוּ ,וְ ַעל ֻח ֵּקי ְרצוֹ נָ ְך ׁ ֶשהוֹ ַד ְע ָּתנוּ ,וְ ַעל ַח ִ ּיים ו ָּמזוֹ ן ׁ ֶש ַא ָּתה זָ ן
ו ְּמ ַפ ְרנֵ ס אוֹ ָתנוּ.

נ

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

ַע

ל ַה ִ ּנ ִּסים ו ְַעל ַה ּ ֻפ ְר ָקן .וְ ַעל ַה ְ ּגבוּרוֹ ת .וְ ַעל ַה ְּת ׁשוּעוֹ ת וְ ַעל ַה ִ ּנ ְפלָ אוֹ ת
וְ ַעל ַה ֶ ּנ ָחמוֹ ת ׁ ֶש ָעשִׂ ָית לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ַּב ְּז ַמן ַה ֶּזה:
A Pourim, on ajoute :

ימי ָמ ְרדְּ כַ י וְ ֶא ְס ֵּתר ְּב ׁשו ׁ ַּשן ַה ִּב ָירהְּ .כ ׁ ֶש ָע ַמד ֲעלֵ ֶיהם ָה ָמן ָה ָר ׁ ָשע.
ִּב ֵ
ל־ה ְ ּיהו ִּדים ִמ ַ ּנ ַער וְ ַעד זָ ֵקן ַטף
ִּב ֵּק ׁש לְ ַה ׁ ְש ִמיד לַ ֲהרוֹ ג וּלְ ַא ֵּבד ֶאת ָּכ ַ
לשה ָעשָׂ ר לְ ח ֶֹד ׁש ׁ ְשנֵ ים ָעשָׂ ר הוּא ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר
וְ נָ ׁ ִשים ְּביוֹ ם ֶא ָחד ִּב ׁ ְש ׁ ָ
ו ׁ ְּשלָ לָ ם לָ בוֹ ז .וְ ַא ָּתה בְ ַר ֲח ֶמ ָיך ָה ַר ִּבים ֵה ַפ ְר ָּת ֶאת ֲע ָצתוֹ  .וְ ִקלְ ַקלְ ָּת ֶאת
ֹאשוֹ  .וְ ָתל ּו אוֹ תוֹ וְ ֶאת ָּבנָ יו ַעל ָה ֵעץ.
ַמ ֲח ׁ ַשבְ ּתוֹ  .וַ ֲה ׁ ֵשבוֹ ָת לּ וֹ ְ ּגמוּלוֹ ְּבר ׁ
ָ
ּ
וְ ָעשִׂ ָית ִע ָּמ ֶהם נִ ִּסים וְ נִ ְפלָ אוֹ ת וְ נוֹ ֶדה לְ ׁ ִש ְמך ַה ָגדוֹ ל ֶסלָ ה:

A 'Hanouka, on ajoute :

ימי ַמ ִּת ְתיָ ה בֶ ן יוֹ ָחנָ ן כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ַח ׁ ְשמוֹ נָ ִאי וּבָ נָ יו ְּכ ׁ ֶש ָע ְמ ָדה ַמלְ כוּת יָ וָ ן
ִּב ֵ
ָה ְר ׁ ָש ָעה ַעל ַע ְּמ ָך יִ שְׂ ָר ֵאל לְ ׁ ַש ְּכ ָחם ִמ ּתוֹ ָר ָת ְך וּלְ ַה ֲעבִ ָירם ֵמ ֻח ֵּקי ְרצוֹ נָ ְך.
וְ ַא ָּתה בְ ַר ֲח ֶמ ָיך ָה ַר ִּבים ָע ַמ ְד ָּת לָ ֶהם ְּב ֵעת ָצ ָר ָתםַ .רבְ ָּת ֶאת ִריבָ ם .דַּ נְ ָּת
ֶאת דִּ ינָ ם .נָ ַק ְמ ָּת ֶאת נִ ְק ָמ ָתםָ .מ ַס ְר ָּת ִ ּגבּ וֹ ִרים ְּביַ ד ַח ָּל ׁ ִשים .וְ ַר ִּבים ְּביַ ד
ְמ ַע ִּטים .ו ְּר ׁ ָש ִעים ְּביַ ד ַצדִּ ִיקים .ו ְּט ֵמ ִאים ְּביַ ד ְטהוֹ ִרים .וְ זֵ ִדים ְּביַ ד עוֹ ְס ֵקי
תוֹ ָר ֶת ָך .לְ ָך ָעשִׂ ָית ׁ ֵשם ָ ּגדוֹ ל וְ ָקדוֹ ׁש ְּבעוֹ לָ ָמ ְך .וּלְ ַע ְּמ ָך יִ שְׂ ָר ֵאל ָעשִׂ ָית
ְּת ׁשו ָּעה גְ דוֹ לָ ה ו ֻּפ ְר ָקן ְּכ ַהיּוֹ ם ַה ֶּזה .וְ ַא ַחר ָּכ ְך ָּבא ּו בָ נֶ ָיך לִ ְדבִ יר ֵּב ֶית ָך ו ִּפ ּנ ּו
ֶאת ֵהיכָ לֶ ָך .וְ ִט ֲהר ּו ֶאת ִמ ְקדָּ ׁ ֶש ָך .וְ ִה ְדלִ יק ּו נֵ רוֹ ת ְּב ַח ְצרוֹ ת ָק ְד ׁ ֶש ָך .וְ ָקבְ ע ּו
ׁ ְשמוֹ נַ ת יְ ֵמי ֲחנו ָּּכה ֵאלּ ּו ְּב ַה ֵּלל וּבְ הוֹ ָד ָאה .וְ ָעשִׂ ָית ִע ָּמ ֶהם נִ ִּסים וְ נִ ְפלָ אוֹ ת
וְ נוֹ ֶדה לְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל ֶסלָ ה:

וְ
ַר

ַעל ַהכּ ֹל יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ֲאנַ ְחנ ּו מוֹ ִדים לָ ְך ו ְּמבָ ְרכִ ים ֶאת ׁ ְש ָמ ְךָּ ,כ ָאמוּר:
ל־ה ָא ֶרץ ַה ּטוֹ בָ ה ֲא ׁ ֶשר
וְ ָאכַ לְ ָּת וְ שָׂ בָ ְע ָּת ,וּבֵ ַרכְ ָּת ֶאת־יְ הֹוָ ה ֱאל ֶֹה ָיךַ ,ע ָ
נָ ַתן־לָ ְךָּ :ברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ הַ ,על ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ַה ָּמזוֹ ן:

ֵחם יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ָעלֵ ינוּ ,וְ ַעל יִ שְׂ ָר ֵאל ַע ָּמ ְך ,וְ ַעל יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ִע ָיר ְך,
וְ ַעל ַהר ִציּוֹ ן ִמ ׁ ְש ַּכן ְּכבוֹ ָד ְך ,וְ ַעל ֵהיכָ לָ ְך ,וְ ַעל ְמעוֹ נָ ְך ,וְ ַעל דְּ בִ ָיר ְך,
וְ ַעל ַה ַּביִ ת ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַה ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ׁ ִש ְמ ָך ָעלָ יוָ .אבִ ינוּ! ְר ֵענוּ,
ל־צרוֹ ֵתינוּ ,וְ נָ א
זוּנֵ נוַּ ּ ,פ ְרנְ ֵסנוַּּ ,כלְ ְּכלֵ נוַּ ,ה ְרוִ ֵיחנוַּ ,ה ְרוַ ח לָ נ ּו ְמ ֵה ָרה ִמ ָּכ ָ
ַאל ַּת ְצ ִריכֵ נ ּו יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינוּ ,לִ ֵידי ַמ ְּתנוֹ ת ָּבשָׂ ר וָ ָדם ,וְ ל ֹא לִ ֵידי ַהלְ וָ ָא ָתם,
ֶא ָּלא לְ יָ ְד ָך ַה ְּמלֵ ָאה וְ ָה ְר ָחבָ הָ ,ה ֲע ׁ ִש ָירה וְ ַה ּ ְפתו ָּחה .יְ ִהי ָרצוֹ ןֶ ׁ ,שלּ ֹא נֵ בוֹ ׁש
ָּבעוֹ לָ ם ַה ֶּזה ,וְ ל ֹא נִ ָּכלֵ ם לְ עוֹ לָ ם ַה ָּבא ,ו ַּמלְ כוּת ֵּבית דָּ וִ ד ְמ ׁ ִש ָיח ְך ַּת ֲחזִ ֶיר ָ ּנה
לִ ְמקוֹ ָמ ּהִּ ,ב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינוּ.

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 décisionnaires pensent qu’il faut réciter à nouveau le Birkat Hamazone.) Cela est valable pour les deux premiers repas de Chabbath uniquement, mais pas pour
la Séouda Chlichit (cf. Choul’han Aroukh 188,8).

ְר

ֵצה וְ ַה ֲחלִ ֵיצנ ּו יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינוְּּ ,ב ִמ ְצוֹ ֶת ָיך וּבְ ִמ ְצוַ ת יוֹ ם ַה ּׁ ְשבִ ִיעי,
ַה ּׁ ַש ָּבת ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַה ָּקדוֹ ׁש ַה ֶּזהִּ ,כי יוֹ ם ָ ּגדוֹ ל וְ ָקדוֹ ׁש הוּא ִמ ְּל ָפנֶ ָיך.
נִ ׁ ְשבּ ֹת בּ וֹ וְ נָ נו ַּח בּ וֹ וְ נִ ְת ַע ֶ ּנג־בּ וֹ ְּכ ִמ ְצוַ ת ֻח ֵּקי ְרצוֹ נָ ְך ,וְ ַאל ְּת ִהי ָצ ָרה
וְ יָגוֹ ן ְּביוֹ ם ְמנו ָּח ֵתנוּ ,וְ ַה ְר ֵאנ ּו ְּבנֶ ָח ַמת ִציּוֹ ן ִּב ְמ ֵה ָרה ְּב ֵיָמינוִּּ ,כי ַא ָּתה הוּא ַּב ַעל
ַה ֶ ּנ ָחמוֹ ת .וַ ֲהגַ ם ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו וְ ׁ ָש ִתינוָּ ,ח ְר ַּבן ֵּב ְית ָך ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַה ָּקדוֹ ׁש ל ֹא ׁ ָשכַ ְחנוּ.
ַאל ִּת ׁ ְש ָּכ ֵחנ ּו לָ נֶ ַצח ,וְ ַאל ִּתזְ נָ ֵחנ ּו לָ ַעדִּ ,כי ֵאל ֶמלֶ ְך ָ ּגדוֹ ל וְ ָקדוֹ ׁש ָא ָּתה.

ֱא

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

ל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּו יַ ֲעלֶ ה ,וְ יָ בא ,יַ ִ ּג ַיע ,יֵ ָר ֶאה ,וְ יֵ ָר ֶצה ,יִ ּׁ ָש ַמע,
יִ ּ ָפ ֵקד ,וְ יִ ָּזכֵ ר זִ כְ רוֹ נֵ נ ּו וְ זִ כְ רוֹ ן ֲאבוֹ ֵתינוּ ,זִ כְ רוֹ ן יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ִע ָיר ְך,
ל־ע ְּמ ָך ֵּבית יִ שְׂ ָר ֵאל,
וְ זִ כְ רוֹ ן ָמ ׁ ִש ַיח ֶּבן דָּ וִ ד ַעבְ דָּ ְך ,וְ זִ כְ רוֹ ן ָּכ ַ
לְ ָפנֶ ָיך לִ ְפלֵ ָיטה לְ טוֹ בָ ה ,לְ ֵחן לְ ֶח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמיםְּ ,ביוֹ ם
A Roch 'Hodèch
ֹאש ַהח ֶֹד ׁש ַהזֶ ה
ר ׁ
Pendant Pessa'h
ַחג ַה ַּמצוֹ ת ַה ֶּזה,
ְּביוֹ ם (טוֹ ב) ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ַה ֶּזה
Pendant Chavou'ot
ַחג ַה ׁ ּ ָשבוּעוֹ ת ַה ֶּזה,
ְּביוֹ ם טוֹ ב ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ַה ֶּזה
Pendant Souccot
ַחג ַה ֻסכּ וֹ ת ַה ֶּזהְּ ,ביוֹ ם (טוֹ ב) ִמ ְק ָרא
ק ֶֹד ׁש ַה ֶּזה
A Chémini 'Atséret
ׁ ְש ִמינִ י ַחג ֲע ֶצ ֶרת ַה ֶּזה,
ְּביוֹ ם טוֹ ב ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ַה ֶּזה
A Roch Hachana
ַה ִּז ָּכרוֹ ן ַה ֶּזה,
ְּביוֹ ם טוֹ ב ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ַה ֶּזה
לְ ַר ֵחם בּ וֹ ָעלֵ ינ ּו וּלְ הוֹ ׁ ִש ֵיענוּ ,זָ כְ ֵרנ ּו יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו בּ וֹ לְ טוֹ בָ ה ,ו ָּפ ְק ֵדנ ּו
בוֹ לִ בְ ָרכָ ה ,וְ הוֹ ׁ ִש ֵיענ ּו בוֹ לְ ַח ִ ּיים טוֹ בִ יםִּ ,ב ְדבַ ר יְ ׁשו ָּעה וְ ַר ֲח ִמים .חוּס
וְ ָח ֵ ּננ ּו וַ ֲחמֹל וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ הוֹ ׁ ִש ֵיענוִּּ ,כי ֵאלֶ ָיך ֵעינֵ ינוִּּ ,כי ֵאל ֶמלֶ ְך ַח ּנוּן
וְ ַרחוּם ָא ָּתה.
וְ ִתבְ נֶ ה יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ִע ָיר ְךִּ ,ב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינוָּּ .ברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ,בּ וֹ נֵ ה
(א ֵמן):
(בְ ַר ֲח ָמיו ִּבנְ יַ ן) יְ רו ׁ ָּשלָ יִ םָ .

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

ָּברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ הֱ ,אל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֶ ׁ ,ש ָ ּנ ַתן ׁ ַש ָּבתוֹ ת לִ ְמנו ָּחה ,לְ ַע ּמוֹ
יִ שְׂ ָר ֵאל ְּב ַא ֲהבָ ה לְ אוֹ ת וְ לִ בְ ִריתָּ .ברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ הְ ,מ ַקדֵּ ׁש ַה ּׁ ַש ָּבת

De même, si on a oublié pendant Roch ’Hodèch de mentionner Yaalé Véyavo :

אשי ֳח ָד ׁ ִשים לְ ַע ּמוֹ יִ שְׂ ָר ֵאל לְ זִ ָּכרוֹ ן.
ָּברו ְּך ׁ ֶש ָ ּנ ַתן ָר ׁ ֵ

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

ָּברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ הֱ ,אל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֶ ׁ ,ש ָ ּנ ַתן ׁ ַש ָּבתוֹ ת לִ ְמנו ָּחה ,לְ ַע ּמוֹ
יִ שְׂ ָר ֵאלְּ ,ב ַא ֲהבָ ה לְ אוֹ ת וְ לִ בְ ִריתָּ .ברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ הְ ,מ ַקדֵּ ׁש ַה ּׁ ַש ָּבת
אשי ֳח ָד ׁ ִשים.
וְ יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ָר ׁ ֵ
En cas d’oubli le premier soir de Pessa’h et de Souccot :

(ש ָּבתוֹ ת לִ ְמנו ָּחה ,לְ ַע ּמוֹ
ָּברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ הֱ ,אל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֶ ׁ ,ש ָ ּנ ַתן ׁ ַ
יִ שְׂ ָר ֵאלְּ ,ב ַא ֲהבָ ה לְ אוֹ ת וְ לִ בְ ִרית .וְ )יָ ִמים טוֹ בִ ים לְ שָׂ שׂ וֹ ן וּלְ שִׂ ְמ ָחה ֶאת
(ה ּׁ ַש ָּבת וְ )
יוֹ ם ַחג ַה ַּמצּוֹ ת ַ -ה ּסוּכּ וֹ ת ַה ֶּזהָּ :ברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ הְ ,מ ַקדֵּ ׁש ַ
יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ַה ְּז ַמ ִנּים.

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

ָּברו ְּך ׁ ֶש ָ ּנ ַתן מוֹ ֲע ִדים לְ ַע ּמוֹ יִ שְׂ ָר ֵאל לְ שָׂ שׂ וֹ ן וּלְ שִׂ ְמ ָחהֶ ,את יוֹ ם ַחג
ַה ַּמצּוֹ ת ַה ֶּזה ַ -חג ַה ּׁ ָשבוּעוֹ ת ַה ֶּזה ַ -חג ַה ּסוּכּ וֹ ת ַה ֶּזה ְ ׁ -ש ִמינִ י ַחג
ֲע ֶצ ֶרת ַה ֶּזה.
A Roch Hachana :
(ש ָּבתוֹ ת לִ ְמנו ָּחה ,לְ ַע ּמוֹ
ָּברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ הֱ ,אל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֶ ׁ ,ש ָ ּנ ַתן ׁ ַ
יִ שְׂ ָר ֵאלְּ ,ב ַא ֲהבָ ה לְ אוֹ ת וְ לִ בְ ִרית .וְ )יָ ִמים טוֹ בִ ים לְ יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאת יוֹ ם
(ה ּׁ ַש ָּבת וְ )יוֹ ם ַה ִּז ָּכרוֹ ן.
ַה ִּז ָּכרוֹ ן ַה ֶּזהָּ :ברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ הְ ,מ ַקדֵּ ׁש ַ

ָּב
ָה

רו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ הֱ ,אל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םָ ,ה ֵאלָ ,אבִ ינוַּ ,מלְ ֵּכנוַּ ,אדִּ ֵירנוּ,
בּ וֹ ְר ֵאנוּ ,גּ וֹ ֲאלֵ נוְּ ,קדוֹ ׁ ֵשנוְּ ,קדוֹ ׁש יַ ֲעקֹב ,רוֹ ֵענ ּו רוֹ ֵעה יִ שְׂ ָר ֵאל,
ַה ֶּמלֶ ְך ַה ּטוֹ ב וְ ַה ֵּמ ִטיב לַ כּ ֹלֶ ׁ ,ש ְּבכָ ל־יוֹ ם וָ יוֹ ם הוּא ֵה ִטיב לָ נוּ ,הוּא
ֵמ ִטיב לָ נוּ ,הוּא יֵ ִיטיב לָ נוּ .הוּא גְ ָמלָ נוּ ,הוּא גוֹ ְמלֵ נוּ ,הוּא יִ גְ ְמלֵ נ ּו לָ ַעד ֵחן
וָ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים וְ ֶרוַ ח וְ ַה ָּצלָ ה ,וְ כָ ל־טוֹ ב:

ַר ֲח ָמן הוּא יִ ׁ ְש ַּת ַּבח ַעל ִּכ ֵּסא כְ בוֹ דוֹ ָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ׁ ְש ַּת ַּבח
ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם וּבָ ָא ֶרץָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ׁ ְש ַּת ַּבח ָּבנ ּו לְ דוֹ ר דּ וֹ ִריםָ .ה ַר ֲח ָמן
הוּא ֶק ֶרן לְ ַע ּמוֹ יָ ִריםָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְת ּ ָפ ַאר ָּבנ ּו לְ נֶ ַצח נְ ָצ ִחים.
(ב ֶה ֵּתר וְ ל ֹא בְ ִא ּסוּר)ְּ ,בנַ ַחת וְ ל ֹא
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ַפ ְרנְ ֵסנ ּו ְּבכָ בוֹ ד וְ ל ֹא בְ בִ ּזוּי ְּ
(ב ֶרוַ ח וְ ל ֹא בְ ִצ ְמצוּם)ָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ֵּתן ׁ ָשלוֹ ם ֵּבינֵ ינוָּ .ה ַר ֲח ָמן הוּא
בְ ַצ ַער ְּ
ל־מ ֲעשֵׂ ה יָ ֵדינוָּ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יַ ְצלִ ַיח ֶאת
יִ ׁ ְשלַ ח ְּב ָרכָ ה ְרוָ ָחה וְ ַה ְצלָ ָחה ְּבכָ ַ
ארנוָּ .ה ַר ֲח ָמן הוּא
דְּ ָרכֵ ינוָּ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ׁ ְשבּ ֹר עֹל ָ ּגלוּת ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ַצ ָ ּו ֵ
יוֹ לִ יכֵ נ ּו ְמ ֵה ָרה קוֹ ְמ ִמ ּיוּת לְ ַא ְר ֵצנוָּ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְר ּ ָפ ֵאנ ּו ְרפו ָּאה ׁ ְשלֵ ָמה
ְרפו ַּאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ו ְּרפו ַּאת ַהגּ וּףָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְפ ַּתח לָ נ ּו ֶאת יָ דוֹ ָה ְר ָחבָ ה.
ל־א ָחד וְ ֶא ָחד ִמ ֶּמ ּנ ּו ִּב ׁ ְשמוֹ ַה ָ ּגדוֹ לְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָּב ְרכ ּו
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ בָ ֵר ְך ָּכ ֶ
ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַאבְ ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹבַּ ,בכּ ֹל ִמכּ ֹל כּ ֹלֵּ ,כן יְ בָ ֵר ְך אוֹ ָתנ ּו יַ ַחד ְּב ָרכָ ה
ֹאמר ָא ֵמןָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְפרֹשׂ ָעלֵ ינ ּו ֻס ַּכת ׁ ְשלוֹ מוֹ .
ׁ ְשלֵ ָמה ,וְ כֵ ן יְ ִהי ָרצוֹ ן וְ נ ַ
A Chabbath :

ָה ַר ֲח ָמן הוּא יַ נְ ִחילֵ נ ּו עוֹ לָ ם ׁ ֶש ֻּכלּ וֹ ׁ ַש ָּבת ,ו ְּמנו ָּחה לְ ַח ֵ ּיי ָהעוֹ לָ ִמים.

A Roch 'Hodèch :

ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ַחדֵּ ׁש ָעלֵ ינ ּו ֶאת ַהח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה לְ טוֹ בָ ה וְ לִ בְ ָרכָ ה.

A Roch Hachana :

ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ַחדֵּ ׁש ָעלֵ ינ ּו ֶאת ַה ׁ ָשנָ ה ַהזֹּאת לְ טוֹ בָ ה וְ לִ בְ ָרכָ ה.

A Souccot :

ישב ְּב ֻס ַּכת עוֹ רוֹ ׁ ֶשל לִ וְ יָ ָתןָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יַ ׁ ְש ּ ִפ ַיע
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ זַ ֵּכנ ּו לִ ׁ ֵ
ישין ,זְ כו ָּתם
ָעלֵ ינ ּו ׁ ֶש ַפע ְק ֻד ּׁ ָשה וְ ָט ֳה ָרה ִמ ּׁ ִשבְ ָעה ֻא ׁ ְש ּ ִפיזִ ין ִע ָּל ִאין ַקדִּ ׁ ִ
ְּת ֵהא ָמגֵ ן וְ ִצ ָ ּנה ָעלֵ ינוָּ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יָ ִקים לָ נ ּו ֶאת ֻס ַּכת דָּ וִ ד ַהנּוֹ ֶפלֶ ת.

A 'Hol Hamoèd :

אתנ ּו לְ ׁ ָשלוֹ ם.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יַ ִ ּג ֵיענ ּו לְ מוֹ ֲע ִדים ֲא ֵח ִרים ַה ָּב ִאים לִ ְק ָר ֵ
A Yom Tov :
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יַ נְ ִחילֵ נ ּו יוֹ ם ׁ ֶש ֻּכלּ וֹ טוֹ ב.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ַּטע ּתוֹ ָרתוֹ וְ ַא ֲהבָ תוֹ ְּבלִ ֵּבנוּ ,וְ ִת ְהיֶ ה יִ ְר ָאתוֹ ַעל ּ ָפנֵ ינ ּו
ל־מ ֲעשֵׂ ינ ּו לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ָמיִ ם.
לְ בִ לְ ִּתי נֶ ֱח ָטא ,וְ יִ ְהי ּו כָ ַ

ָה

L’invité bénit son hôte :

ַר ֲח ָמן הוּא יְ בָ ֵר ְך ֶאת ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ַה ֶּזה ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ָעלָ יו ,וִ ַיסדֵּ ר בּ וֹ
ל־ר ֵעב
ל־מ ֲע ַד ֵ ּני עוֹ לָ ם ,וְ יִ ְהיֶ ה ְּכ ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ׁ ֶשל ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוָּּ ,כ ָ
ָּכ ַ
ל־צ ֵמא ִמ ֶּמ ּנ ּו יִ ׁ ְש ֶּתה ,וְ ַאל יֶ ְח ַסר ִמ ֶּמ ּנ ּו ָּכל־טוּב
ִמ ֶּמ ּנ ּו יֹאכַ ל וְ כָ ָ
לָ ַעד וּלְ עוֹ לְ ֵמי עוֹ לָ ִמיםָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יְ בָ ֵר ְך ֶאת ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ַה ֶּזה וּבַ ַעל
ל־א ׁ ֶשר לוֹ ְּ ,בבָ נִ ים ׁ ֶשל ֹא יָמוּתוּ,
ַה ְּסעו ָּדה ַה ּזֹאת ,הוּא וּבָ נָ יו וְ ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ כָ ֲ
וּבִ נְ כָ ִסים ׁ ֶשל ֹא ַּיִתמוָּּ ,ב ֵר ְך יְ הֹוָ ה ֵחילוֹ ּופ ַֹעל ָיָדיו ִּת ְר ֶצה .וְ ְיִהי ּו נְ כָ ָסיו וּנְ כָ ֵסינ ּו
ֻמ ְצלָ ִחים ו ְּקרוֹ בִ ים לָ ִעיר ,וְ ַאל יִזְ דַּ ֵּקק לְ ָפנָ יו וְ ל ֹא לְ ָפנֵ ינ ּו ׁשוּם דְּ בַ ר ֵח ְטא
עשר וְ כָ בוֹ ד ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם ,ל ֹא
ל־ה ּי ִָמים ְּב ׁ ֶ
וְ ִה ְרהוּר ָעוֹ ן ,שָׂ שׂ וְ שָׂ ֵמ ַח ָּכ ַ
יֵבוֹ ׁש ָּבעוֹ לָ ם ַה ֶּזה וְ ל ֹא ָּיִכלֵ ם לְ עוֹ לָ ם ַה ָּבאָ ,א ֵמן ֵּכן ִיְהי ָרצוֹ ן.

ָה

Dans un repas de Brit-Mila :

ַר ֲח ָמן הוּא יְ בָ ֵר ְך ֶאת ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ַה ֶּזה ֲאבִ י ַה ֵּבן ,הוּא וְ ִא ׁ ְש ּתוֹ
ַהיּוֹ לֶ ֶדתֵ ,מ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ םָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יְ בָ ֵר ְך ֶאת ַה ֶ ּילֶ ד ַהנּוֹ לָ ד,
־ברו ְּך־הוּא לַ ִּמילָ הֵּ ,כן יְ זַ ֵּכה ּו לְ ִה ָּכנֵ ס
וּכְ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִּז ָּכה ּו ַה ָּקדוֹ ׁש ָּ
ֹאמר ָא ֵמן.
לְ תוֹ ָרה וּלְ ֻח ּ ָפה וּלְ ִמ ְצוֹ ת וּלְ ַמ ֲעשִׂ ים טוֹ בִ ים ,וְ כֵ ן יְ ִהי ָרצוֹ ן וְ נ ַ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ בָ ֵר ְך ֶאת ַמ ֲעלַ ת ַה ַּסנְ דָּ ק וְ ַה ּמוֹ ֵהל ו ׁ ְּש ָאר ַה ִּמ ׁ ְש ַּתדְּ לִ ים
ל־א ׁ ֶשר לָ ֶהם:
ַּב ִּמ ְצוָ הֵ ,הם וְ כָ ֲ

ָה

Dans un repas de mariage ou de Chéva' Brakhot :

ַר ֲח ָמן הוּא יְ בָ ֵר ְך ֶאת ֶה ָח ָתן וְ ַה ַּכ ָּלהְּ ,בבָ נִ ים וּבְ בָ נוֹ ת ְּבע ׁ ֶֹשר וְ כָ בוֹ ד,
ל־ה ְמ ֻס ִּבים ַּב ּׁ ֻשלְ ָחן
לַ ֲעבוֹ ָדתוֹ יִ ְת ָּב ַר ְךָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יְ בָ ֵר ְך ֶאת ָּכ ַ
־ברו ְּך־הוּא ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ת לִ ֵּבנ ּו לְ טוֹ בָ ה.
ַה ֶּזה ,וְ יִ ֶּתן־לָ נ ּו ַה ָּקדוֹ ׁש ָּ

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

ָה
ַמ

ַר ֲח ָמן הוּא יְ ַח ֵ ּיינ ּו וִ יזַ ֵּכנ ּו וִ ָיק ְרבֵ נ ּו לִ ימוֹ ת ַה ָּמ ׁ ִש ַיח וּלְ בִ נְ יַ ן ֵּבית
ַה ִּמ ְקדָּ ׁש וּלְ ַח ֵ ּיי ָהעוֹ לָ ם ַה ָּבא.

ה־ח ֶסד לִ ְמ ׁ ִשיחוֹ לְ ָדוִ ד
(מגְ דּ וֹ ל) יְ ׁשוּעוֹ ת ַמלְ כּ וֹ  ,וְ עֹשֶׂ ֶ
גְ ִדיל ִ
וּלְ זַ ְרעוֹ ַ ,עד־עוֹ לָ םְּ :כ ִפ ִירים ָר ׁש ּו וְ ָר ֵעבוּ ,וְ ד ְֹר ׁ ֵשי יְ הֹוָ ה ל ֹא־
ֹא־ר ִא ִיתי ַצדִּ יק נֶ ֱעזָ ב,
יַ ְח ְסר ּו כָ ל־טוֹ ב :נַ ַער ָהיִ ִיתי ַ ּגם־זָ ַקנְ ִּתי ,וְ ל ָ
ה־ש ָאכַ לְ נ ּו
ל־היּוֹ ם חוֹ נֵ ן ו ַּמלְ וֶ ה ,וְ זַ ְרעוֹ לִ בְ ָרכָ הַ :מ ּׁ ֶ
וְ זַ ְרעוֹ ְמבַ ֶּק ׁש־לָ ֶחםָּ :כ ַ
ה־שהוֹ ַת ְרנ ּו יִ ְהיֶ ה
ה־ש ּׁ ָש ִתינ ּו יִ ְהיֶ ה לִ ְרפו ָּאה ,ו ַּמ ּׁ ֶ
יִ ְהיֶ ה לְ שָׂ בְ ָעה ,ו ַּמ ּׁ ֶ
לִ בְ ָרכָ הְּ ,כ ִדכְ ִתיב :וַ ִ ּי ֵּתן לִ ְפנֵ ֶיהם ,וַ ּיֹאכְ ל ּו וַ יּוֹ ִתיר ּו ִּכ ְדבַ ר יְ הֹוָ הְּ :ברוּכִ ים
ַא ֶּתם לַ יהֹוָ ה ,עוֹ שֵׂ ה ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץָּ :ברו ְּך ַה ֶ ּגבֶ ר ֲא ׁ ֶשר יִ בְ ַטח ַּביהֹוָ ה ,וְ ָהיָ ה
ת־ע ּמוֹ בַ ּׁ ָשלוֹ ם:
יְ הֹוָ ה ִמבְ ַטחוֹ  :יְ הֹוָ ה עֹז לְ ַע ּמוֹ יִ ֵּתן ,יְ הֹוָ ה יְ בָ ֵר ְך ֶא ַ
ל־ע ּמוֹ
עוֹ שֶׂ ה ׁ ָשלוֹ ם ִּב ְמרוֹ ָמיו ,הוּא ְּב ַר ֲח ָמיו יַ ֲעשֶׂ ה ׁ ָשלוֹ ם ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ָּכ ַ
יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן:

כּ

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

וֹ ס יְ ׁשוּעוֹ ת ֶא ּ ָׂשא ,וּבְ ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה ֶא ְק ָראַ :סבְ ִרי ָמ ָרנָ ן( .לְ ַח ִ ּיים)
ָּברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ הֱ ,אל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ,בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ֶ ּג ֶפן:

