
 ברכת המזֹון
 

Birkat Hamazone spécial Pessa’h 
  

 Zimoun, s’il y a trois hommes, ou plus, qui ont mangé ensemble, on ajoute: 

l'officiant   : ְרׁשּוְתֶכם  :ְנָבֵרְךַהב ָלן , בִּ

l'assistance : ְנָבֵרְך: 
l'officiant : ֶשלֹוֶׁשָאַכְלנּו ( ֱאֹלֵהינּו :01) ְנָבֵרְך  :מִּ

l'off. en présence d'un 'Hatan : ְמָחה (ֱאֹלֵהינּו :01) ְנָבֵרְך ְמעֹונֹו ֶׁשַהשִּ ֶׁשָאַכְלנּו  ,בִּ
ֶשּלֹו  :מִּ

l'assist. et ensuite l'officiant : ֶשלֹו ֶׁשָאַכְלנּו (ֱאֹלֵהינּו :01) ָברּוְך  ּוְבטּובֹו מִּ
ינּו  :ָחיִּ

l'assist. en présence d'un 'Hatan : ְמָחה( ֱאֹלֵהינּו :01) ָברּוְך ְמעֹונֹו ֶׁשַהשִּ  ,בִּ
ֶשּלֹו ֶׁשָאַכְלנּו ינּו ּוְבטּובֹו מִּ  :ָחיִּ

 

ָהֵאל ַהָזן אֹוָתנּו ְוֶאת ָהעֹוָלם , ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ה׳ ַאָתה ָברּוְך

ים ים ַרבִּ ֶלֶחם  ֹנֵתן .כֻּּלֹו ְבטּובֹו ְבֵחן ְבֶחֶסד ְבֶרַוח ּוְבַרֲחמִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלָכל־ָבָשר יד לֹא ָחַסר ָלנּו : כִּ ּוְבטּובֹו ַהָגדֹול ָתמִּ

יד ְלעֹוָלם ָוֶעד י הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס . ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ָתמִּ כִּ

ּיֹו ְחָיה ּוָמזֹון ְלָכל־ְברִּ ין מִּ ְתקִּ ְלָחנֹו ָערּוְך ַלֹכל ְוהִּ ָתיו ֲאֶׁשר ַלֹכל ְוׁשֻּ

יַע . ּפֹוֵתַח ֶאת־ָיֶדָך. ָבָרא ְבַרֲחָמיו ּוְברֹוב ֲחָסָדיו ָכָאמּור ּוַמְשבִּ

 :ַהֹכל ַהָזן ֶאת, ָברּוְך ַאָתה ה׳: ְלָכל־ַחי ָרצֹון
  

ָך ה׳ ֱאֹלֵהינּו נֹוֶדה ְנַחְלָת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה  לְּ ַעל ֶׁשהִּ

ית ְות ים ּוָמזֹוןּוְרָחָבה ְברִּ ם . ֹוָרה ַחּיִּ ְצַריִּ ַעל ֶׁשהֹוֵצאָתנּו ֵמֶאֶרץ מִּ

ים ֵבית ֲעָבדִּ יָתנּו מִּ ְבָשֵרנּו. ּוְפדִּ יְתָך ֶׁשָחַתְמָת בִּ ְוַעל . ְוַעל ְברִּ

ַמְדָתנּו ֵקי ְרצֹוָנְך ֶׁשהֹוַדְעָתנּו. תֹוָרְתָך ֶׁשּלִּ ים ּוָמזֹון . ְוַעל חֻּ ְוַעל ַחּיִּ

 :ְרֵנס אֹוָתנּוֶׁשַאָתה ָזן ּוְמפַ 
  

ים ֶאת ְׁשָמְך ָכָאמּור  ים ָלְך ּוְמָבְרכִּ ְוַעל ַהֹכל ה׳ ֱאֹלֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹודִּ

ּוֵבַרְכָת ֶאת־ה׳ ֱאֹלֶהיָך ַעל־ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר . ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעתָ 

 :ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמזֹון, ָברּוְך ַאָתה ה׳ :ָנַתן־ָלְך

 

  

ְשָרֵאל ַעָמְך ָעֵלינּו ה׳ ֱאֹלֵהינּו ַרֵחם יָרְך. ְוַעל יִּ ם עִּ . ְוַעל ְירּוָׁשַליִּ

ְׁשַכן ְכבֹוָדְך ּיֹון מִּ יָרְך. ְוַעל ְמעֹוָנְך. ְוַעל ֵהיָכָלְך. ְוַעל ַהר צִּ . ְוַעל ְּדבִּ

ְמָך ָעָליו ְקָרא ׁשִּ ת ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש ֶׁשנִּ ינּו ְרעֵ . ְוַעל ַהַביִּ . נּו זּוֵננּוָאבִּ

ָכל־ָצרֹוֵתינּו. ַכְלְכֵלנּו. ַּפְרְנֵסנּו יֵחנּו ַהְרַוח ָלנּו ְמֵהָרה מִּ ְוָנא . ַהְרוִּ

יֵדי ַמְתנֹות ָבָשר ָוָדם יֵכנּו ה׳ ֱאֹלֵהינּו לִּ יֵדי . ַאל ַתְצרִּ ְולֹא לִּ

יָרה ְוַהְּפתּו. ֶאָּלא ְלָיְדָך ַהְמֵלָאה ְוָהְרָחָבה. ַהְלָוָאָתם י . ָחהָהֲעׁשִּ ְיהִּ

ָכֵלם ְלעֹוָלם ַהָבא. ָרצֹון ֶׁשלֹא ֵנבֹוׁש ָבעֹוָלם ַהֶזה ּוַמְלכּות . ְולֹא נִּ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְמקֹוָמּה בִּ יֶרָנה לִּ יָחְך ַתֲחזִּ ד ְמׁשִּ  :ֵבית ָּדוִּ
 

Le Chabbat on ajoute : 

ְצַות  ְצֹוֶתיָך ּוְבמִּ יֵצנּו ה׳ ֱאֹלֵהינּו ְבמִּ י ַהַׁשָבת ַהָגדֹול ְרֵצה ְוַהֲחלִּ יעִּ יֹום ַהְשבִּ

ְׁשבֹות בֹו ְוָננּוַח בֹו . ְוַהָקדֹוש ַהֶזה ְּלָפֶניָך נִּ י יֹום ָגדֹול ְוָקדֹוׁש הּוא מִּ כִּ

י ָצָרה ְוָיגֹון ְביֹום ְמנּוָחֵתנּו ְוַהְרֵאנּו  ֵקי ְרצֹוָנְך ְוַאל ְתהִּ ְצַות חֻּ ְתַעֵנג בֹו ְכמִּ ְונִּ

ּי י ַאָתה הּוא ַבַעל ַהֶנָחמֹות ְוַגם ֶׁשָאַכְלנּו ְבֶנָחַמת צִּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו כִּ ֹון בִּ

ְׁשָכֵחנּו ָלֶנַצח ְוַאל  ינּו ָחְרַבן ֵביְתָך ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש לֹא ָׁשַכְחנּו ַאל תִּ ְוָׁשתִּ

י ֵאל ֶמֶלְך ָגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאָתה ְזָנֵחנּו ָלַעד כִּ  :תִּ
 

ָשַמע  ְוָיבֹא ַיֲעֶלה ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּוֱאֹלֵהינּו   יַע ֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה יִּ ַיגִּ

ְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְכרֹוֵננּו ְוזִּ ָזֵכר זִּ ָּפֵקד ְויִּ יָרְך. יִּ ם עִּ ְכרֹון ְירּוָׁשַליִּ . זִּ

ד ַעְבָּדְך יַח ֶבן ָּדוִּ ְכרֹון ָמׁשִּ ְשָרֵאל ְלָפֶניָך. ְוזִּ ְכרֹון ָכל ַעְמָך ֵבית יִּ  ְוזִּ

ְפֵליָטה ְלטֹוָבה ים. לִּ ים ּוְלָׁשלֹום. ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחמִּ ים טֹובִּ  .ְלַחּיִּ

ְקָרא  )טֹוב (les jours de Yom Tov ,ְביֹום. ַחג ַהַמּצֹות ַהֶזה ְביֹום מִּ

  :ַהֶזה ֹקֶדׁש

יֵענּו ּוָפְקֵדנּו . ָזְכֵרנּו ה׳ ֱאֹלֵהינּו בֹו ְלטֹוָבה. ְלַרֵחם בֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוׁשִּ

ְבָרָכה ים. בֹו לִּ ים טֹובִּ יֵענּו בֹו ְלַחּיִּ ים. ְוהֹוׁשִּ ְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחמִּ . בִּ

י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. חּוס ְוָחֵננּו ַוֲחמֹול ְוַרֵחם ָעֵלינּו יֵענּו כִּ י ֵאל . ְוהֹוׁשִּ כִּ

 :ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאָתה
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ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו יָרְך בִּ ם עִּ ְבֶנה ְירּוָׁשַליִּ בֹוֵנה , ָברּוְך ַאָתה ה׳: ְותִּ

ם ְבָרֲחָמיו ְנָין ְירּוָׁשָליִּ  :(ָאֵמן à voix basse) .בִּ
  

ינּו ַמְלֵכנּו  ,ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַאָתה ה׳ ָברּוְך ָלַעד ָהֵאל ָאבִּ

יֵרנּו רֹוֵענּו רֹוֵעה . ַיֲעֹקב  ְקדֹוׁש. ְקדֹוֵׁשנּו. גֹוֲאֵלנּו. בֹוְרֵאנּו. ַאּדִּ

ְשָרֵאל יב ַלֹכל. יִּ יב . ַהֶמֶלְך ַהּטֹוב ְוַהֵמטִּ ֶׁשְבָכל־יֹום ָויֹום הּוא ֵהטִּ

יב ָלנּו. ָלנּו יב ָלנּו. הּוא ֵמטִּ . הּוא גֹוְמֵלנּו. הּוא ְגָמָלנּו. הּוא ֵייטִּ

ְגְמֵלנּו ָלַעד ֵחן ָוֶחסֶ  ים ְוֵריַוח ְוַהָּצָלה ְוָכל־טֹובהּוא יִּ  :ד ְוַרֲחמִּ

ֵסא ְכבֹודֹו ְׁשַתַבח ַעל כִּ  :ָהַרֲחָמן הּוא יִּ

ם ּוָבָאֶרץ ְׁשַתַבח ַבָשַמיִּ  :ָהַרֲחָמן הּוא יִּ

ים ְׁשַתַבח ָבנּו ְלדֹור ּדֹורִּ  :ָהַרֲחָמן הּוא יִּ

ים  :ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעמֹו ָירִּ

יםָהַרֲחָמן הּוא  ְתָּפַאר ָבנּו ָלֶנַצח ְנָצחִּ  :יִּ

סּור ְבַנַחת  זּוי ְבֶהֵתר ְולֹא ְבאִּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְבָכבֹוד ְולֹא ְבבִּ

 :ְולֹא ְבָצַער

ֵתן ָׁשלֹום ֵביֵנינּו  :ָהַרֲחָמן הּוא יִּ

ְׁשַלח ְבָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ְבָכל־ַמֲעֵשה   :ָיֵדינּוָהַרֲחָמן הּוא יִּ

יַח ֶאת ְּדָרֵכינּו  :ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצלִּ

ְׁשבֹור עֹול ָגלּות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצָּואֵרנּו  :ָהַרֲחָמן הּוא יִּ

ּיּות ְלַאְרֵצנּו יֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְממִּ  :ָהַרֲחָמן הּוא יֹולִּ

ְרָּפֵאנּו ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְרפּוַאת ַהֶנֶפׁש ּוְרפּוַאת הַ   :גּוףָהַרֲחָמן הּוא יִּ

ְפַתח ָלנּו ֶאת ָידֹו ָהְרָחָבה  :ָהַרֲחָמן הּוא יִּ

ְׁשמֹו ַהָגדֹול ְכמֹו  ֶמנּו בִּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד מִּ

ְצָחק ְתָבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם יִּ ֹכל ֹכל ְוַיֲעֹקב ֶׁשנִּ ֵכן ְיָבֵרְך . ַבֹכל מִּ

י ָרצֹון. ֵלָמהאֹוָתנּו ַיַחד ְבָרָכה ׁשְ  ָהַרֲחָמן הּוא : ָאֵמן ְונֹאַמר ְוֵכן ְיהִּ

ַכת ְׁשלֹומֹו ְפרֹוש ָעֵלינּו סֻּ  :יִּ
 

 

 

 : Le Chabbat ים יֵלנּו עֹוָלם ֶׁשכֻּלֹו ַׁשָבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלמִּ  .ַהָרֲחָמן הּוא ַיְנחִּ
 : A ‘Hol Hamo’ede Pessa’h   יֵענּו ְלמָהַרֲחָמן הּוא ים ֹוַיגִּ ים ַהָבאִּ ים ֲאֵחרִּ ֲעדִּ

ְקָראֵתנּו ְלָׁשל   .םֹולִּ
 : Le Yom Tov יֵלנּו ְלי  .בֹום ֶׁשכֻּּלו טֹוָהַרֲחָמן הּוא ַיְנחִּ
 
 

ְרָאתֹו ַעל ָּפֵנינּו  ְהֶיה יִּ ֵבנּו ְותִּ ַּטע תֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו ְבלִּ ָהַרֲחָמן הּוא יִּ

י ֶנֱחָטא ְלתִּ ְהיּו . ְלבִּ םְויִּ  :ָכל־ַמֲעֵשינּו ְלֵׁשם ָׁשָמיִּ
            

  

 Bénédiction de l’invité :  

ְלָחן ֶאת ְיָבֵרְך הּוא ָהַרֲחָמן יַסֵּדר ָעָליו ֶׁשָאַכְלנּו ַהֶזה ַהשֻּ ְהֶיה עֹוָלם ַמֲעַדֵני ָכל בֹו וִּ  ְויִּ

ְלָחנֹו ינּו ַאְבָרָהם ֶׁשל ְכׁשֻּ ֶמנּו ָרֵעב ָכל, (ַהָשלֹום ָעָליו) ָאבִּ ֶמנּו ָצֵמא ְוָכל, יֹאַכל מִּ  מִּ

ְׁשֶתה ֶמנּו ֶיְחַסר ְוַאל. יִּ ים ּוְלעֹוְלֵמי ָלַעד טּוב ָכל מִּ  ַבַעל ֶאת ְיָבֵרְך הּוא ָהַרֲחָמן: עֹוָלמִּ

ת ְׁשתֹו ּוָבָניו הּוא. ַהזֹאת ַהְסעָֻּּדה ּוַבַעל ַהֶזה ַהַביִּ ים. לֹו ֲאֶׁשר ְוָכל ְואִּ ְחיּו ְבָבנִּ . ֶׁשּיִּ

ים ְנָכסִּ ְרבּו ּובִּ ְרֶצה ָיָדיו ּוֹפַעל ֵחילֹו ה׳ ָבֵרְך. ֶׁשּיִּ ְהיּו. תִּ ים ּוְנָכֵסינּו ְנָכָסיו ְויִּ ְצָלחִּ  מֻּ

ים יר ּוְקרֹובִּ ְזַּדֵקק ְוַאל. ָלעִּ ְרהּור ֵחְטא ְּדַבר ׁשּום ְלָפֵנינּו ְולֹא ְלָפָניו יִּ  ָשש. ָעֹון ְוהִּ

י ָכל ְוָשֵמחַ  ָכֵלם ְולֹא ַהֶזה ָבעֹוָלם ֵיבֹוׁש לֹא. עֹוָלם ְוַעד ֵמַעָתה ְוָכבֹוד ְבעֶׁשר םַהָּימִּ  יִּ

י ֵכן ָאֵמן. ַהָבא ָלעֹוָלם  :ָרצֹון ְיהִּ
 

ַחֵיינּו ְנַין ֵבית  ָהַרֲחָמן הּוא יְּ יַח ּוְלבִּ ימֹות ַהָמׁשִּ יָקְרֵבנּו לִּ יַזֵכנּו וִּ וִּ

ְקָּדׁש ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם  ּדֹול .ַהָבאַהמִּ ְועֹוֶשה־ֶחֶסד . ְיׁשּועֹות ַמְלכֹו ִמגְּ

ד ּוְלַזְרעֹו ַעד־עֹוָלם יחֹו ְלָדוִּ ְמׁשִּ ים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו: לִּ ירִּ ְודֹוְרֵׁשי ה׳ . ְכפִּ

יק : לֹא־ַיְחְסרּו ָכל־טֹוב י ַצּדִּ יתִּ י ְולֹא־ָראִּ י ַגם־ָזַקְנתִּ יתִּ ַנַער ָהיִּ

ְבָרָכה. ָכל־ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה :ְוַזְרעֹו ְמַבֶקׁש־ָלֶחם. ֶנֱעָזב : ְוַזְרעֹו לִּ

ְהֶיה ְלָשְבָעה ְרפּוָאה. ַמה ֶשָאַכְלנּו יִּ ְהֶיה לִּ ינּו יִּ ּוַמה . ּוַמה ֶשָשתִּ

ְפֵניֶהם ֵתן לִּ יב ַוּיִּ ְכתִּ ְבָרָכה ְכדִּ ְהֶיה לִּ ירּו  ַוּיֹאְכלּו ֶשהֹוַתְרנּו יִּ ַוּיֹותִּ

ְדַבר ה׳ ים ַאתֶ : כִּ ם ָוָאֶרץ. ם ַלה׳ְברּוכִּ ָברּוְך ַהֶגֶבר : עֹוֵשה ָׁשַמיִּ

ְבַטח ַבה׳ ְבָטחֹו. ֲאֶׁשר יִּ ֵתן: ְוָהָיה ה׳ מִּ ה׳ ְיָבֵרְך . ה׳ ֹעז ְלַעמֹו יִּ

 :ֶאת־ַעמֹו ַבָשלֹום

ְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשה ָׁשלֹום  ָעֵלינּו ְוַעל עֹוֶשה ָׁשלֹום בִּ

ְמרּו ָאֵמן ְשָרֵאל ְואִּ  :ָכל־ַעמֹו יִּ
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