
BirKat Hamazon pour le chabbat  
 

Introduction 
יר יַבת-ֶאת' ה בְּשּוב :ַהַמֲעלֹות שִׁ ּיֹון שִׁ ים ָהיִׁינּו - צִׁ חֹוק יִָׁמֵלא ָאז .כְּחֹלְּמִׁ ינּו שְּ  - פִׁ

נָה ּולְּשֹונֵנּו רּו ָאז :רִׁ יל - ַבּגֹויִׁם יֹאמְּ גְּדִׁ יל .ֵאֶלה-עִׁם ַלֲעשֹות' ה הִׁ גְּדִׁ  ַלֲעשֹות' ה הִׁ

ָמנּו ים ָהיִׁינּו - עִׁ ֵמחִׁ יֵתנּו ֶאת' ה שּוָבה  .שְּ בִׁ ים - שְּ יקִׁ עִׁים .ַבנֶגֶב ַכֲאפִׁ ָעה ַהזֹרְּ מְּ דִׁ  - בְּ

נָה רִׁ צֹרּו בְּ נָה יָבֹא-בֹא :ַהזַָרע-ֶמֶשְך נֵֹשא - ּוָבכֹה יֵֵלְך ָהלֹוְך .יִׁקְּ רִׁ  . ֲאֻלמָֹתיו  נֵֹשא - בְּ

Chir hamaalot béchouv adonaï et chivat tsion hayionou kéHolmim. 

Az Imalé séHok pinou oulchonénou rina. Az yomrou vagoyim higdil 

adonaï laassot im élé higdil adonaï laassot imanou hayinou 

séméHim.Chouva adonaï et chéviténou kaafikim banéguev. Hazorim 

bédima bérina Iktsorou. haloH yéleH ouvaHo nossé mécheH hazara 

bo yavo vérina nossé aloumotav. 
 

:  Zimoun 
  ַרבֹוַתי נְָּבֵרְך. המזמן:

בָֹרְך ֵמַעָּתה וְַּעד עֹוָלם. המסובין: י ֵשם יְּיָ מְּ  יְּהִׁ

Yéhi chem adonaï mévoraH léolam vaèd 

שּות  המזמן: בָֹרְך ֵמַעָּתה וְַּעד עֹוָלם. בִׁרְּ י ֵשם יְּיָ מְּ ַרָבנָן וְַּרבֹוַתי, נְָּבֵרְך )ֱאֹלֵהֵֽינּו( יְּהִׁ ָמָרנָן וְּ

ֶּׁשלֹו. נּו מִׁ  ֶשָאַכֵֽלְּ

ֵֽינּו. המסובין: ֶּׁשלֹו ּובְּטּובֹו ָחיִׁ נּו מִׁ ֵֽלְּ  ָברּוְך )ֱאֹלֵהֵֽינּו( ֶשָאַכ

BarouH (élohénou) chéaHalnou michélo ouvtouvo Hayinou 

ֵֽינּו. המזמן: ֶּׁשלֹו ּובְּטּובֹו ָחיִׁ נּו מִׁ              ָברּוְך )ֱאֹלֵהֵֽינּו( ֶשָאַכֵֽלְּ

מֹו.          ָברּוְך הּוא ּוָברּוְך שְּ
BarouH hou ouvarouH chemo 

 

Birkat hamazon 

ֵחן 1 -   ָברּוְך ַאָּתה יְּיָ, ֱאֹלֵהֵֽינּו ֶמֵֶֽלְך ָהעֹוָלם, ַהזָן ֶאת ָהעֹוָלם ֻכלֹו בְּטּובֹו בְּ

דֹו. ּובְּטּובֹו  י לְּעֹוָלם ַחסְּ ָכל ָבָשר כִׁ ֵֶֽחם לְּ ים, הּוא נֹוֵתן ֶל ַרֲחמִׁ ֶחֵֶֽסד ּובְּ בְּ

מֹו  ֵֽנּו ָמזֹון לְּעֹוָלם ָוֶעד. ַבֲעבּור שְּ ַסר ָל ֵֽנּו, וְַּאל יֶחְּ יד ֹלא ָחֵַֽסר ָל ַהָּגדֹול ָּתמִׁ

ָכל ַהָּגדֹול ין ָמזֹון לְּ יב ַלכֹל, ּוֵמכִׁ נֵס ַלכֹל ּוֵמטִׁ ַפרְּ י הּוא ֵאל זָן ּומְּ , כִׁ

ּיֹוָתיו ֲאֶשר ָבָרא.   ָברּוְך ַאָּתה יְּיָ, ַהזָן ֶאת ַהכֹל. בְּרִׁ
BarouH ata adonai élohénou mélèH haolam hazan et haolam koulo 

bétouvo béHen béHessed ouvraHamim hou noten leHem léHol 

bassar ki léolam Hassdo ouvtouvo hagadol tamid lo Hassar lanou 

veal yéHssar lanou mazon léolam vaed baavour chemo hagadol ki 

hou zan oumfarnes lakol oumétiv lakol ouméHin mazon léHol 

bériotav acher bara barouH ata adonai hazan et hakol. 
 

ָחָבה, וְַּעל ֶשהֹוֵצאָתֵֽנּו, יְּיָ 2 -   ָדה טֹוָבה ּורְּ ָּת ַלֲאבֹוֵתֵֽינּו ֶאֵֶֽרץ ֶחמְּ נְַּחֵֽלְּ נֵֹֽוֶדה לְָּך, יְּיָ ֱאֹלֵהֵֽינּו, ַעל ֶשהִׁ

ים,  ַרֵֽ צְּ  ֱאֹלֵהֵֽינּו, ֵמֶאֵֶֽרץ מִׁ

נּו ָשֵרֵֽ בְּ ָּת בִׁ ָך ֶשָחַתֵֽמְּ יתְּ רִׁ ים, וְַּעל בְּ ֵבית ֲעָבדִׁ יָתֵֽנּו מִׁ דִׁ  ּופְּ
Oufditanou mibet avadim veal béritéHa chaHatamata bivsarénou. 

 

יַלת ָמזֹון  ָּתֵֽנּו, וְַּעל ַחּיִׁים ֵחן ָוֶחֵֶֽסד ֶשחֹונַנְָּּתֵֽנּו, וְַּעל ֲאכִׁ ָּתֵֽנּו, וְַּעל ֻחֶּקֵֽיָך ֶשהֹוַדעְּ ַמדְּ ָך ֶשלִׁ וְַּעל ּתֹוָרתְּ

 ָשַאָּתה זָן 

ָכל ָשָעה. ָכל ֵעת ּובְּ ָכל יֹום ּובְּ יד, בְּ נֵס אֹוָתֵֽנּו ָּתמִׁ ַפרְּ  ּומְּ
Oumfarnes otanou tamid behol yom ouvéHol èt ouvéHol chaa. 
 

י ָכל ַחי  פִׁ ָך בְּ מְּ ָבַרְך שִׁ כִׁים אֹוָתְך, יִׁתְּ ָברְּ ים ָלְך, ּומְּ נּו מֹודִׁ ֵֽחְּ  וְַּעל ַהכֹל, יְּיָ ֱאֹלֵהֵֽינּו, ֲאַנ

ָּת ֶאת יְּיָ ֱאֹלֶהֵֽיָך ַעל  ָּת, ּוֵבַרכְּ ָּת וְָּשָבֵֽעְּ יד לְּעֹוָלם ָוֶעד. ַכָכתּוב, וְָּאַכלְּ ָּתמִׁ

ֵַֽתן ָלְך.  ָברּוְך ַאָּתה יְּיָ, ַעל ָהָאֵֶֽרץ וְַּעל ַהָמזֹון.  ָהָאֵֶֽרץ ַהּטָֹבה ֲאֶשר ָנ
Tamid léolam vaed kakatouv véaHalta véssavata ouvéraHta et adonai 

élohéHa al haaretz hatova acher natan laH barouH ata adonai al 

haaretz véal hamazon 
 

בֹוֶדֵָֽך, וְַּעל 3 -   ַכן כְּ שְּ ּיֹון מִׁ ָך, וְַּעל צִׁ יֶרֵֽ ֵֽיִׁם עִׁ ָרֵאל ַעֶמֵָֽך, וְַּעל יְּרּוָשַל ַרֵחם, יְּיָ ֱאֹלֵהֵֽינּו, ַעל יִׁשְּ

יֶחֵָֽך, וְַּעל ַהַבֵֽיִׁת ַהָּגדֹול וְַּהָּקדֹוש  שִׁ  ַמלְּכּות ֵבית ָדוִׁד מְּ

נְֵּסֵֽנּו,  ֵֽנּו, ַפרְּ ֵעֵֽנּו, זּוֵנ ֵֽינּו, רְּ ָך ָעָליו. ֱאֹלֵהֵֽינּו, ָאבִׁ מְּ ָרא שִׁ ֵֽנּו, ֶשנִׁקְּ ֵל כְּ ַכלְּ וְּ

יֵכֵֽנּו,  רִׁ ָכל ָצרֹוֵתֵֽינּו, וְּנָא ַאל ַּתצְּ ֵהָרה מִׁ ֵֽנּו יְּיָ ֱאֹלֵהֵֽינּו מְּ ַוח ָל יֵחֵֽנּו, וְַּהרְּ וִׁ ַהרְּ וְּ

ָך  יָדְּ ם לְּ י אִׁ ָוָאָתם, כִׁ יֵדי ַהלְּ נַת ָבָשר ָוָדם, וְֹּלא לִׁ יֵדי ַמּתְּ יְּיָ ֱאֹלֵהֵֽינּו, ֹלא לִׁ

ָחָבה, ֶשלֹא  דֹוָשה וְָּהרְּ תּוָחה, ַהּקְּ ֵלָאה, ַהפְּ נֵבֹוש וְֹּלא נִָׁכֵלם לְּעֹוָלם ַהמְּ

 ָוֶעד.
Chénikra chimHa alav élohénou avinou rénou zonenenou 

parnessénou véHalkélénou véharviHénou varvaH lanou adonai 

élohénou mééra mikol tsaroténou véna al tatsriHénou adonai 

élohénou lo liydé matnat bassar vadam vélo lydé alvaatam ki im 

léyadéHa hamléa haptouHa hakédocha véarHava chélo névoch vélo 

nikalem léolam vaèd 
 

ֵצה יֵצנּו רְּ וֹוֶתיָך ֱאֹלֵהינּו יי וְַּהֲחלִׁ צְּ מִׁ ַות בְּ צְּ מִׁ י יֹום ּובְּ יעִׁ בִׁ י ַהזֶה וְַּהָקדֹוש ַהָּגדֹול ַהַשָבת ַהּׁשְּ  זֶה יֹום כִׁ

ָפנֵיָך הּוא וְָּקדֹוש ָּגדֹול ָבת לְּ ַות בְַּאֲהָבה בֹו וְָּלנּוחַ  בֹו לִׁשְּ צְּ מִׁ צֹונֶָך כְּ צֹונְָּך רְּ רְּ  ֱאֹלֵהינּו יי ָלנּו ָהנִׁיחַ  ּובִׁ



ֵהא ֶשֹלא יֹום וְּצּוָקה ָצָרה ּתְּ נּוָחֵתינּו בְּ ֵאנּו מְּ נֶָחַמת ֱאֹלֵהינּו יי וְַּהרְּ יֹון בְּ יֶרָך צִׁ נְּיָן עִׁ בִׁ  יְּרּוָשַליִׁם ּובְּ

יר ֶשָך עִׁ י, ָקדְּ  .ַהנֶָחמֹות ּוַבַעל ַהיְּשּועֹות ַבַעל הּוא ַאָּתה כִׁ
 

ַרֲחָמיו  יֵָמֵֽינּו. ָברּוְך ַאָּתה יְּיָ, בֹונֵה בְּ ֵהָרה בְּ מְּ ֶדש בִׁ ֵֹֽ יר ַהּק ֵֽיִׁם עִׁ נֵה יְּרּוָשַל ּובְּ

ֵֽיִׁם. ָאֵמן  יְּרּוָשָל
Ouvéné yérouchalaim ir hakodech biméra béyaménou barouH ata 

adonai boné béraHamav yérouchalaim amen 
 

 ָברּוְך ַאָּתה יְּיָ ֱאֹלֵהֵֽינּו ֶמֵֶֽלְך ָהעֹוָלם, 4 -  

דֹוש  נּו קְּ דֹוֵשֵֽ נּו, קְּ ֵרֵֽ ֵֽנּו, יֹוצְּ ֵאֵֽנּו, ּגֹוֲאֵל נּו, בֹורְּ יֵרֵֽ ֵכֵֽנּו, ַאדִׁ ֵֽינּו, ַמלְּ ָהֵאל, ָאבִׁ

 יֲַעקֹב, 
Hael avinou malkénou adirénou borénou goalenou yotsrénou 

kédochénou kédoch Yaakov 
ָכל יֹום ָויֹום  יב ַלכֹל, ֶשבְּ ָרֵאל, ַהֶמֵֶֽלְך ַהּטֹוב וְַּהֵמטִׁ  רֹוֵעֵֽנּו רֹוֵעה יִׁשְּ

ֵֽנּו, הּוא  ֵל ֵֽנּו, הּוא גֹומְּ ֵֽנּו. הּוא גְָּמָל יב ָל יב, הּוא יֵיטִׁ יב, הּוא ֵמטִׁ הּוא ֵהטִׁ

ָרָכה  ָלָחה, בְּ ַוח ַהָּצָלה וְַּהצְּ ֶרֵֽ ים ּולְּ ַרֲחמִׁ ֶחֵֶֽסד ּולְּ ֵחן ּולְּ ֵֽנּו ָלַעד, לְּ ֵל יִׁגְּמְּ

ָכל  ָכל טֹוב, ּומִׁ ַחּיִׁים וְָּשלֹום וְּ ים וְּ ַרֲחמִׁ ָכָלה, וְּ ַכלְּ נָָסה וְּ וִׁישּוָעה, נֶָחָמה, ַפרְּ

נּו. ֵרֵֽ  טּוב לְּעֹוָלם ַאל יְַּחּסְּ
Hou étiv hou métiv hou yétiv lanou hou gmalanou hou gomlénou hou 

ygmelénou laad léHen oulHessed oulraHamim oulrévaH hatsala 

véhatslaHa béraHa vichoua néHama parnassa véHalkala véraHamim 

véHaim véchalom vékol tov oumikol tov al yéHassrénou 

 

ֵֽינּו לְּעֹוָלם ָוֶעד לֹוְך ָעֵל   (amen ) ָאֵמן .ָהַרֲחָמן, הּוא יִׁמְּ

ָבַרְך ַבָשַמֵֽיִׁם ּוָבָאֵֶֽרץ   (amen ) ָאֵמן .ָהַרֲחָמן, הּוא יִׁתְּ

ַּתַבח  ים, ָהַרֲחָמן, הּוא יִׁשְּ ֵַֽצח נְָּצחִׁ ֵנ ָפֵַֽאר ָבֵֽנּו ָלַעד ּולְּ יִׁתְּ ים, וְּ לְּדֹור דֹורִׁ

ים ֵמי עֹוָלמִׁ ַהַדר ָבֵֽנּו ָלַעד ּולְּעֹולְּ יִׁתְּ  ָאֵמן .וְּ
haraHaman hou ychtabaH ledor dorim véitpaar banou lanetsaH 

nétsaHim véhitadar banou laad ouléolmé olamim. Amen. 
נְֵּסֵֽנּו  ָכבֹוד.ָהַרֲחָמן, הּוא יְַּפרְּ   (amen )  בְּ

נּו ֵֽנּו ֵמַעל ַצָּואֵרֵֽ בֹור ֻעֵל ֵצֵֽנּו. ָהַרֲחָמן, הּוא יִׁשְּ ּיּות לְַּארְּ מִׁ יֵכֵֽנּו קֹומְּ   (amen ) וְּהּוא יֹולִׁ
ָחן זֶה  ֻרָבה ַבַבֵֽיִׁת ַהזֶה, וְַּעל ֻשלְּ ָרָכה מְּ ֵֽנּו בְּ ַלח ָל נּו ָעָליוָהַרֲחָמן, הּוא יִׁשְּ   (amen ) ֶשָאַכֵֽלְּ

ֵֽנּו ֶאת  ַלח ָל ֵֽנּו ָהַרֲחָמן, הּוא יִׁשְּ יא זָכּור ַלּטֹוב, וִׁיַבֶּׂשר ָל ֵֽהּו ַהנָבִׁ ָּי ֵאלִׁ

 ָאֵמן .בְּשֹורֹות טֹובֹות יְּשּועֹות וְּנֶָחמֹות

HaraHaman hou ychlaH lanou et éliyahou hanavi zaHour létov 

vivasser lanou béssorot tovot yéchouot vénéHamot. Amen. 

ֵֽנּו, כְּמֹו  כל המסובים כאן... ָהַרֲחָמן, הּוא יְָּבֵרְך ֶאת  אֹוָתֵֽנּו וְֶּאת ָכל ֲאֶשר ָל

ָחק וְּיֲַעקֹב,  ָרָהם יִׁצְּ כּו ֲאבֹוֵתֵֽינּו, ַאבְּ ָברְּ מֹוֵתינּוֶשנִׁתְּ ָקה ָשָרה וְּאִׁ בְּ  ,וְֵּלָאה ָרֵחל רִׁ

ֵלָמה, וְּנֹאַמר ָרָכה שְּ בְּ ֵַֽחד בִׁ ֵֽנּו ַי כֹל, כֹל, ֵכן יְָּבֵרְך אֹוָתֵֽנּו ֻכָל  ָאֵמן ַבכֹל, מִׁ
Bakol mikol kol ken yévareH otanou koulanou yaHad bivraHa 

chéléma vénomar amen 
 

נִָּׁׂשא  ֶמֵֶֽרת ָשלֹום, וְּ שְּ ֵהא לְּמִׁ ֵֽינּו זְּכּות, ֶשּתְּ ָעֵל דּו ֲעֵליֶהם וְּ ַבָמרֹום יְַּלמְּ

ֵעינֵי  ֶכל טֹוב בְּ ֵשֵֽ ָצא ֵחן וְּ נִׁמְּ ֵעֵֽנּו, וְּ ָדָקה ֵמֱאֹלֵהי יִׁשְּ ָרָכה ֵמֵאת יְּיָ, ּוצְּ בְּ

ים וְָּאָדם.  ֱאֹלהִׁ
Bamarom yélamdou aléhem véalénou zeHout chetéhi lémichméret 

chalom vénissa béraHa méet adonai outsdaka mélohé yichénou 

vénimtsa Hen vésséHel tov beeyné élohim véadam  
 

ֵֽנּו לִׁימֹות ַהמָ  ַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָבא.מגדָהַרֲחָמן, הּוא יְּזֵַכ יַח ּולְּ ֵֽ ל יְּשּועֹות ישִׁ

ֶשה ֶחֵֶֽסד  ֵֹֽ ע עֹו ַעד עֹוָלם. עֶֹשה ָשלֹום ַמלְּכֹו, וְּ זַרְּ ָדוִׁד ּולְּ יחֹו לְּ שִׁ מְּ לִׁ

רּו ָאֵמן. מְּ ָרֵאל, וְּאִׁ ֵֽינּו וְַּעל ָכל יִׁשְּ רֹוָמיו, הּוא יֲַעֶשה ָשלֹום ָעֵל  בִׁמְּ
haraHaman hou yzakénou liyemot hamachiaH oulHayé haolam haba 

migdol yéchouot malko véossé Hessed limchiHo lédavid oulzaro ad 

olam ossé chalom bimromav hou yaassé chalom alénou véal kol 

ysrael véimérou amen 
 

יְראּו ֶאת יְיָ ְקדֹוָׁשיו, ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעֵֽבּו, 

ְודֹוְרֵׁשי יְיָ ֹלא יְַחְסרּו ָכל טֹוב. הֹודּו ַלייָ ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 

ַח ֶאת יֶָדֵָֽך,  יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ָּברּוְך ַהֶּגֵֶֽבר ֲאֶׁשר יְִבַטח ַּבייָ, ּפֹוֵתֵֽ ּוַמְׂשִּבֵֽ

יִתי ַצִּדיק נֱֶעזָב,  נְִּתי, ְוֹלא ָרִאֵֽ ֵֽיִתי ַגם זַָקֵֽ ֵַֽער ָהִי ְוָהיָה יְיָ ִמְבַטחֹו. ַנ

 ְוזְַרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֵֶֽחם. יְיָ עֹז ְלַעּמֹו יִֵּתן, יְיָ יְָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום.
Yirou et adonaï kédochav ki ein maHsor liréav kéfirim raachou 

véraévou védorché adonaï lo yaHsérou Hol tov. Hodou ladonaï ki tov 

ki léolam Hasdo potéaH et yadéHa oumasbia léHol Haï ratson. 

BarouH hagéver acher YvtaH badonaï véhaya adonaï mivtaHo naar 

hayiti gam zakanti vélo raiti tsadik néézav vazaro mévakech laHem 

adonaï oz léamo yten adonaï yévareH et amo bachalom. 


