ברכת המזֹון
Birkat Hamazone spécial Pessa’h
Zimoun, s’il y a trois hommes, ou plus, qui ont mangé ensemble, on ajoute:
ׁשּותכֶם ,הַ ב לָן נְבָ ֵרְך:
 : l'officiantבִּ ְר ְ

 : l'assistanceנְבָ ֵרְך:
 : l'officiantנְבָ ֵרְך (:01

אֱ ֹלהֵ ינּו) ׁשֶ אָ כַלְ נּו

ִּמשֶ לֹו:

 : l'off. en présence d'un 'Hatanנְבָ ֵרְך ( :01אֱ ֹלהֵ ינּו) ׁשֶ הַ ִּש ְמחָ ה בִּ ְמעֹונֹוׁ ,שֶ אָ כַלְ נּו
ִּמשֶ ּלֹו:

 : l'assist. et ensuite l'officiantבָ רּוְך ( :01אֱ ֹלהֵ ינּו) ׁשֶ אָ כַלְ נּו ִּמשֶ לֹו ּובְ טּובֹו
חָ יִּ ינּו:
 : l'assist. en présence d'un 'Hatanבָ רּוְך ( :01אֱ ֹלהֵ ינּו) ׁשֶ הַ ִּש ְמחָ ה בִּ ְמעֹונֹו,
ׁשֶ אָ כַלְ נּו ִּמשֶ ּלֹו ּובְ טּובֹו חָ יִּ ינּו:

בָ רּוְך אַ תָ ה ה׳ֱ ,אֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ,הָ אֵ ל הַ זָן אֹותָ נּו וְ אֶ ת הָ עֹולָם
כֻּּלֹו בְ טּובֹו בְ חֵ ן בְ חֶ סֶ ד בְ ֶרוַח ּובְ ַרח ֲִּמים ַרבִּ ים .נֹ תֵ ן לֶחֶ ם
לְ כָל־בָ שָ ר .כִּ י לְ עֹולָם חַ ְסּדֹוּ :ובְ טּובֹו הַ גָדֹול תָ ִּמיד ל ֹא חָ סַ ר לָנּו
ּומפ ְַרנֵס
וְ אַ ל יֶחְ סַ ר לָנּו מָ זֹון תָ ִּמיד לְ עֹולָם ָועֶד .כִּ י הּוא אֵ ל זָן ְ
ׁשלְ חָ נֹו עָרּוְך לַכֹ ל וְ הִּ ְתקִּ ין ִּמחְ יָה ּומָ זֹון לְ כָל־בְ ִּרּיֹותָ יו אֲׁשֶ ר
לַכֹ ל וְ ֻּ
בָ ָרא בְ ַרחֲמָ יו ּובְ רֹוב חֲסָ דָ יו כָאָ מּורּ .פֹותֵ חַ אֶ ת־יָדֶ ָךּ .ומַ ְשבִּ י ַע
לְ כָל־חַ י ָרצֹון :בָ רּוְך אַ תָ ה ה׳ ,הַ זָן אֶ ת הַ כֹ ל:
נֹודֶ ה לְּ ָך ה׳ אֱ ֹלהֵ ינּו ַעל ׁשֶ הִּ נְ חַ לְ תָ ַלאֲבֹותֵ ינּו אֶ ֶרץ חֶ ְמּדָ ה טֹובָ ה
ְּורחָ בָ ה בְ ִּרית וְ ת ָֹורה חַ ּיִּ ים ּומָ זֹוןַ .על ׁשֶ הֹוצֵ אתָ נּו מֵ אֶ ֶרץ ִּמצְ ַריִּ ם
יתָך ׁשֶ חָ תַ ְמתָ בִּ בְ שָ ֵרנּו .וְ עַל
ּופְ ִּדיתָ נּו ִּמבֵ ית עֲבָ ִּדים .וְ ַעל בְ ִּר ְ
תֹור ְתָך ׁשֶ ּלִּ מַ דְ תָ נּו .וְ ַעל חֻּקֵי ְרצֹונְָך ׁשֶ הֹודַ עְ תָ נּו .וְ עַל חַ ּיִּ ים ּומָ זֹון
ָ
ּומ ַפ ְרנֵס אֹותָ נּו:
ׁשֶ אַ תָ ה זָן ְ
ּומבָ ְרכִּ ים אֶ ת ְׁשמָ ְך כָאָ מּור
וְ ַעל הַ כֹ ל ה׳ אֱֹלהֵ ינּו ֲאנַחְ נּו מֹודִּ ים לְָך ְ
וְ אָ כַלְ תָ וְ שָ בָ עְ תָ ּ .ובֵ ַרכְ תָ אֶ ת־ה׳ ֱאֹלהֶ יָך עַל־הָ אָ ֶרץ הַ ּטֹובָ ה ֲאׁשֶ ר
נָתַ ן־לְָך :בָ רּוְך אַ תָ ה ה׳ ,עַל הָ אָ ֶרץ וְ ַעל הַ מָ זֹון:
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ַרחֵ ם ה׳ אֱ ֹלהֵ ינּו עָ לֵינּו וְ ַעל יִּ ְש ָראֵ ל עַמָ ְך .וְ ַעל יְ רּוׁשָ לַיִּ ם עִּ ָירְך.
וְ ַעל הַ ר צִּ ּיֹון ִּמ ְׁשכַן כְ בֹודָ ְך .וְ עַל הֵ י ָכלְָך .וְ עַל ְמעֹונְָך .וְ עַל ְּדבִּ ָירְך.
וְ ַעל הַ בַ יִּ ת הַ גָדֹול וְ הַ קָ דֹוׁש ׁשֶ נִּ קְ ָרא ִּׁש ְמָך ָעלָיו .אָ בִּ ינּו ְר ֵענּו זּונֵנּו.
ּפ ְַרנְ סֵ נּו .כַלְ כְ לֵנּו .הַ ְרוִּ יחֵ נּו הַ ְרוַח לָנּו ְמהֵ ָרה ִּמכָל־צָ רֹותֵ ינּו .וְ נָא
אַ ל תַ צְ ִּריכֵנּו ה׳ ֱאֹלהֵ ינּו לִּ ידֵ י מַ ְתנֹות בָ שָ ר וָדָ ם .וְ ל ֹא לִּ ידֵ י
הַ לְ וָאָ תָ ם .אֶ ּלָא לְ י ְָדָך הַ ְמלֵאָ ה וְ הָ ְרחָ בָ ה .הָ ע ֲִּׁש ָירה וְ הַ ּפְ תּוחָ ה .יְ הִּ י
ָרצֹון ׁשֶ ל ֹא נֵבֹוׁש בָ עֹולָם הַ זֶה .וְ ל ֹא נִּ ָכלֵם לְ עֹולָם הַ בָ אּ .ומַ לְ כּות
ִּירנָה לִּ ְמקֹומָ ּה בִּ ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינּו:
בֵ ית ּדָ וִּ ד ְמ ִּׁשיחָ ְך תַ ֲחז ֶ
Le Chabbat on ajoute :

ְרצֵ ה וְ הַ חֲלִּ יצֵ נּו ה׳ אֱֹלהֵ ינּו בְ ִּמצְ ֹותֶ יָך ּובְ ִּמצְ וַת יֹום הַ ְשבִּ יעִּ י הַ ׁשַ בָ ת הַ גָדֹול
וְ הַ קָ דֹוש הַ זֶה .כִּ י יֹום גָדֹול וְ קָ דֹוׁש הּוא ִּמּלְ ָפנֶיָך נִּ ְׁשבֹות בֹו וְ נָנּוחַ בֹו
וְ נִּ ְת ַענֵג בֹו כְ ִּמצְ וַת חֻּקֵי ְרצֹונְָך וְ אַ ל ְתהִּ י צָ ָרה וְ יָגֹון בְ יֹום ְמנּוחָ תֵ נּו וְ הַ ְראֵ נּו
בְ נֶחָ מַ ת צִּ ּי ֹון בִּ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינּו כִּ י אַ תָ ה הּוא בַ עַל הַ נֶחָ מֹות וְ גַם ׁשֶ אָ כַלְ נּו
יתָך הַ גָדֹול וְ הַ קָ דֹוׁש ל ֹא ׁשָ כַחְ נּו אַ ל ִּת ְׁשכָחֵ נּו ָלנֶצַ ח וְ אַ ל
וְ ׁשָ ִּתינּו חָ ְרבַ ן בֵ ְ
ִּת ְזנָחֵ נּו ָלעַד כִּ י אֵ ל מֶ לְֶך גָדֹול וְ קָדֹוׁש אָ תָ ה:

אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ בֹותֵ ינּו ַי ֲעלֶה וְ ָיב ֹא יַגִּ י ַע י ֵָראֶ ה וְ י ֵָרצֶ ה יִּ שָ מַ ע
יִּ ָּפקֵ ד וְ ִּי ָזכֵר זִּכְ רֹונֵנּו וְ זִּכְ רֹון אֲבֹותֵ ינּו .זִּכְ רֹון יְ רּוׁשָ לַיִּ ם עִּ ָירְך.
וְ זִּכְ רֹון מָ ִּׁשיחַ בֶ ן ּדָ וִּ ד עַבְ ּדָ ְך .וְ זִּכְ רֹון כָל ע ְַמָך בֵ ית יִּ ְש ָראֵ ל לְ ָפנֶיָך
לִּ פְ לֵיטָ ה לְ טֹובָ ה .לְ חֵ ן לְ חֶ סֶ ד ּולְ ַרח ֲִּמים .לְ חַ ּיִּ ים טֹובִּ ים ּולְ ׁשָ לֹום.
בְ יֹום חַ ג הַ מַ ּצֹות הַ זֶה .בְ יֹום ), les jours de Yom Tovטֹוב( ִּמקְ ָרא
קֹ דֶ ׁש הַ זֶה :
הֹוׁשי ֵענּו .זָכְ ֵרנּו ה׳ ֱאֹלהֵ ינּו בֹו לְ טֹובָ הּ .ו ָפקְ דֵ נּו
לְ ַרחֵ ם בֹו ָעלֵינּו ּולְ ִּ
הֹוׁשי ֵענּו בֹו לְ חַ ּיִּ ים טֹובִּ ים .בִּ דְ בַ ר יְ ׁשּועָה וְ ַרח ֲִּמים.
בֹו לִּ בְ ָרכָה .וְ ִּ
הֹוׁשי ֵענּו כִּ י אֵ לֶיָך עֵינֵינּו .כִּ י אֵ ל
חּוס וְ חָ נֵנּו ַוחֲמֹול וְ ַרחֵ ם ָעלֵינּו .וְ ִּ
מֶ לְֶך חַ נּון וְ ַרחּום אָ תָ ה:
horairesdesarcelles.com
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וְ ִּתבְ נֶה יְ רּוׁשָ לַיִּם עִּ ָירְך בִּ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינּו :בָ רּוְך אַ תָ ה ה׳ ,בֹונֵה
בְ ָרחֲמָ יו בִּ נְ יָן יְ רּוׁשָ לָיִּ ם à voix basse( .אָ מֵ ן):
בָ רּוְך אַ תָ ה ה׳ ,אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָםָ ,לעַד הָ אֵ ל אָ בִּ ינּו מַ לְ כֵנּו
בֹוראֵ נּו .גֹו ֲאלֵנּו .קְ דֹוׁשֵ נּו .קְ דֹוׁש ַיעֲקֹ ב .רֹועֵנּו רֹועֵה
אַ ִּּד ֵירנּוְ .
יִּ ְש ָראֵ ל .הַ מֶ לְֶך הַ ּטֹוב וְ הַ מֵ ִּטיב לַכֹ לׁ .שֶ בְ כָל־יֹום וָיֹום הּוא הֵ ִּטיב
גֹומלֵנּו.
ֵיטיב לָנּו .הּוא גְ מָ לָנּו .הּוא ְ
לָנּו .הּוא מֵ ִּטיב לָנּו .הּוא י ִּ
הּוא יִּ גְ ְמלֵנּו ָל ַעד חֵ ן וָחֶ סֶ ד וְ ַרח ֲִּמים וְ ֵריוַח וְ הַ ּצָ לָה וְ כָל־טֹוב:
הָ ַרחֲמָ ן הּוא יִּ ְׁשתַ בַ ח ַעל כִּ סֵ א כְ בֹודֹו:
הָ ַרחֲמָ ן הּוא יִּ ְׁשתַ בַ ח בַ שָ מַ יִּ ם ּובָ אָ ֶרץ:
ּדֹורים:
הָ ַרחֲמָ ן הּוא יִּ ְׁשתַ בַ ח בָ נּו לְ דֹור ִּ
הָ ַרחֲמָ ן הּוא קֶ ֶרן לְ עַמֹו י ִָּרים:
הָ ַרחֲמָ ן הּוא יִּ ְתּפָאַ ר בָ נּו ָלנֶצַ ח נְ צָ חִּ ים:
הָ ַרחֲמָ ן הּוא יְ פ ְַרנְ סֵ נּו בְ כָבֹוד וְ ל ֹא בְ בִּ זּוי בְ הֶ תֵ ר וְ ל ֹא בְ ִּאסּור בְ נַחַ ת
וְ ל ֹא בְ צָ עַר:
הָ ַרחֲמָ ן הּוא יִּ תֵ ן ׁשָ לֹום בֵ ינֵינּו:
הָ ַרחֲמָ ן הּוא יִּ ְׁשלַח בְ ָרכָה ְרוָחָ ה וְ הַ צְ לָחָ ה בְ כָל־מַ עֲשֵ ה יָדֵ ינּו:
הָ ַרחֲמָ ן הּוא יַצְ לִּ יחַ אֶ ת ְּד ָרכֵינּו:
ָארנּו:
הָ ַרחֲמָ ן הּוא יִּ ְׁשבֹור עֹול גָלּות ְמהֵ ָרה מֵ ַעל צַ ּו ֵ
קֹומ ִּמּיּות לְ אַ ְרצֵ נּו:
הָ ַרחֲמָ ן הּוא יֹולִּ יכֵנּו ְמהֵ ָרה ְ
הָ ַרחֲמָ ן הּוא יִּ ְרּפָאֵ נּו ְרפּואָ ה ְׁשלֵמָ ה ְרפּואַ ת הַ ֶנפֶׁש ְּורפּואַ ת הַ גּוף:
הָ ַרחֲמָ ן הּוא יִּ פְ תַ ח לָנּו אֶ ת יָדֹו הָ ְרחָ בָ ה:
הָ ַרחֲמָ ן הּוא יְ בָ ֵרְך כָל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ִּממֶ נּו בִּ ְׁשמֹו הַ גָדֹול כְ מֹו
ׁשֶ נִּ ְתבָ ְרכּו אֲבֹותֵ ינּו אַ בְ ָרהָ ם יִּ צְ חָ ק וְ ַיעֲקֹ ב בַ כֹ ל ִּמכֹ ל כֹ ל .כֵן יְ בָ ֵרְך
אֹותָ נּו יַחַ ד בְ ָרכָה ְׁשלֵמָ ה .וְ כֵן יְ הִּ י ָרצֹון וְ נ ֹאמַ ר אָ מֵ ן :הָ ַרחֲמָ ן הּוא
יִּ פְ רֹוש ָעלֵינּו ֻּסכַת ְׁשלֹומֹו:
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 : Le Chabbatהַ ָרחֲמָ ן הּוא יַנְ ִּחילֵנּו עֹולָם ׁשֶ כֻּלֹו ׁשַ בָ ת ְּומנּוחָ ה לְ חַ ּיֵי הָ עֹול ִָּמים.
 : A ‘Hol Hamo’ede Pessa’hהָ ַרחֲמָ ן הּוא יַגִּ יעֵנּו לְ מֹוע ֲִּדים אֲחֵ ִּרים הַ בָ ִּאים
לִּ קְ ָראתֵ נּו לְ ׁשָ לֹום.
 : Le Yom Tovהָ ַרחֲמָ ן הּוא יַנְ ִּחילֵנּו לְ יֹום ׁשֶ כֻּּלו טֹוב.

תֹורתֹו וְ אַ הֲבָ תֹו בְ לִּ בֵ נּו וְ ִּתהְ יֶה יִּ ְראָ תֹו ַעל ָּפנֵינּו
הָ ַרחֲמָ ן הּוא יִּ ּטַ ע ָ
לְ בִּ לְ ִּתי ֶנחֱטָ א .וְ יִּ הְ יּו כָל־מַ עֲשֵ ינּו לְ ׁשֵ ם ׁשָ מָ יִּ ם:
Bénédiction de l’invité :

הָ ַרחֲמָ ן הּוא יְ בָ ֵרְך אֶ ת הַ שֻּ לְ חָ ן הַ זֶה ׁשֶ אָ כַלְ נּו ָעלָיו וִּ יסַ ּדֵ ר בֹו כָל מַ עֲדַ נֵי עֹולָם וְ יִּ ְהיֶה
כְ ׁשֻּ לְ חָ נֹו ׁשֶ ל אַ ְב ָרהָ ם אָ ִּבינּו ( ָעלָיו הַ שָ לֹום) ,כָל ָרעֵב ִּממֶ נּו י ֹאכַל ,וְ כָל צָ מֵ א ִּממֶ נּו
יִּ ְׁשתֶ ה .וְ אַ ל י ְֶחסַ ר ִּממֶ נּו כָל טּוב ָלעַד ּולְ עֹולְ מֵ י עֹול ִָּמים :הָ ַרחֲמָ ן הּוא יְ בָ ֵרְך אֶ ת בַ עַל
הַ בַ יִּ ת הַ זֶה ּובַ עַל הַ ְסעֻּּדָ ה הַ ז ֹאת .הּוא ּובָ נָיו וְ ִּא ְׁשתֹו וְ כָל אֲׁשֶ ר לֹוְ .בבָ נִּ ים ׁשֶ ּיִּ ְחיּו.
ּובנְ כ ִָּסים ׁשֶ ּיִּ ְרבּו .בָ ֵרְך ה׳ חֵ ילֹו ּופֹ עַל יָדָ יו ִּת ְרצֶ ה .וְ יִּ ְהיּו נְ כָסָ יו ּונְ כָסֵ ינּו ֻּמ ְצל ִָּחים
ִּ
רֹובים לָעִּ יר .וְ אַ ל יִּ זְּדַ קֵ ק לְ ָפנָיו וְ ל ֹא לְ ָפנֵינּו ׁשּום ְּדבַ ר חֵ ְטא וְ ִּה ְרהּור עָֹון .שָ ש
ּוקְ ִּ
וְ שָ מֵ חַ כָל הַ ּי ִָּמים ְבעׁשֶ ר וְ כָבֹוד מֵ עַתָ ה וְ עַד עֹולָם .ל ֹא יֵבֹוׁש בָ עֹולָם הַ זֶה וְ ל ֹא יִּ ָכלֵם
לָעֹולָם הַ בָ א .אָ מֵ ן כֵן יְ ִּהי ָרצֹון:

הָ ַרחֲמָ ן הּוא יְּ חַ יֵינּו וִּ י ַזכֵנּו וִּ יקָ ְרבֵ נּו לִּ ימֹות הַ מָ ִּׁשיחַ ּולְ בִּ נְ יַן בֵ ית
הַ ִּמקְ ּדָ ׁש ּולְ חַ ּיֵי הָ עֹולָם הַ בָ אִ .מגְּ ּדֹול יְ ׁשּועֹות מַ לְ כֹו .וְ עֹושֶ ה־חֶ סֶ ד
דֹורׁשֵ י ה׳
לִּ ְמ ִּׁשיחֹו לְ דָ וִּ ד ּולְ ז ְַרעֹו ַעד־עֹולָם :כְ פִּ ִּירים ָרׁשּו וְ ָרעֵבּו .וְ ְ
יתי צַ ִּּדיק
ֹא־ר ִּא ִּ
יתי גַם־זָקַ ְנ ִּתי וְ ל ָ
ל ֹא־יַחְ ְסרּו כָל־טֹובַ :נעַר הָ יִּ ִּ
ֶנ ֱעזָב .וְ ז ְַרעֹו ְמבַ קֶ ׁש־לָחֶ ם :כָל־הַ ּיֹום חֹונֵן ּומַ לְ וֶה .וְ ז ְַרעֹו לִּ בְ ָרכָה:
מַ ה שֶ אָ כַלְ נּו יִּ הְ יֶה לְ שָ בְ עָהּ .ומַ ה שֶ שָ ִּתינּו יִּהְ יֶה לִּ ְרפּואָ הּ .ומַ ה
ַּיֹותירּו
שֶ הֹותַ ְרנּו יִּ הְ יֶה לִּ בְ ָרכָה כְ ִּדכְ ִּתיב ַו ִּּיתֵ ן לִּ פְ נֵיהֶ ם ַוּי ֹאכְ לּו ו ִּ
כִּ ְדבַ ר ה׳ :בְ רּוכִּ ים אַ תֶ ם לַה׳ .עֹושֵ ה ׁשָ מַ יִּ ם וָאָ ֶרץ :בָ רּוְך הַ גֶבֶ ר
אֲׁשֶ ר יִּ בְ טַ ח בַ ה׳ .וְ הָ יָה ה׳ ִּמבְ טָ חֹו :ה׳ עֹ ז לְ עַמֹו יִּ תֵ ן .ה׳ יְ בָ ֵרְך
אֶ ת־עַמֹו בַ שָ לֹום:
עֹושֶ ה ׁשָ לֹום בִּ ְמרֹומָ יו הּוא בְ ַרחֲמָ יו ַיעֲשֶ ה ׁשָ לֹום ָעלֵינּו וְ עַל
כָל־עַמֹו יִּ ְש ָראֵ ל וְ ִּא ְמרּו אָ מֵ ן:
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