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À propos de l'allumage
des lumières de Chabat
Le moment de l'allumage est favorable pour prier. Les
portes de la miséricorde s'ouvrent, et c'est un temps propice
où nos téfilot sont écoutées.
Cette Mitsva renferme des propriétés spécifiques, et
influent considérablement sur le monde.
C'est un moment particulier où la femme prie en faveur de
sa famille.
Les femmes vertueuses profitent de cet instant pour verser
des larmes afin que leurs enfants grandissent dans le
chemin de la Torah.

j
« Tout celui qui s'habitue aux « lumières » méritera des
enfants talmideï 'hakhamim. ». (Traité Chabat 23b)
Rachi explique que ces « lumières » font références à celles
de Chabat et 'Hanouka. En effet, de même qu’il est écrit :
« Car la Mitsva est une bougie et la Torah la lumière ».
Grâce à la Mitsva d'allumer les bougies de Chabat et de
'Hanouka, jaillira la lumière de la Torah.C'est pour cela,
qu’il est recommandé que la femme prie, lors de l'allumage
des lumières de Chabat, pour mériter des fils érudits qui
éclairent le monde en Torah et qu'ils aient une crainte pure
du Ciel ainsi que de bonnes midot.

j
« Cette mitsva constitue pour elles un immense mérite, qui
leur permettra d'avoir des enfants purs, qui éclaireront le
monde par leur Torah et leur crainte du Ciel et qui offrira la
longévité à leur mari. » (Zohar Hakadoch Beréchit 48b)

j
« Si l’on a le choix entre les lumières de la maison [référence à
celle du Chabat] et celles de 'Hanouka, ou entre les lumières de
la maison et le vin du kidouch, les lumières de la maison
ont la préséance, car elles apportent la paix dans le foyer. En
effet, le Nom divin est effacé pour faire le chalom entre un
homme et sa femme [lorsqu’elle est soupçonnée d'être sota].
La paix est d'une importance suprême, puisque toute la
Torah fut donnée afin de l'instaurer, comme il est écrit :
"Ses voies sont pleines de délices, et tous ses chemins
mènent à la paix" (Michlé 3 ;17). » (Rambam Hilkhot 'Hanouka 4 ;14)
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« Là où les lumières de Chabat éclairent, ni le Satan ni les
anges destructeurs n'ont d'emprise. Par le mérite de cette
mitsva, le Satan ne peut plus accuser les hommes... » (Baâl
HaTourim -Parachat Térouma)

j
« Que les femmes prient à ce moment [de l’allumage] en
faveur de leurs enfants, afin qu'ils éclairent le monde avec
leur Torah et leurs mitsvot. Qu'elles s'expriment ainsi :
"Que Ta volonté soit que mes enfants éclairent le monde
par leur Torah, leurs mitsvot et leur crainte du Ciel..." »
(Rabbénou Yona - Iguéret HaTéchouva ch. 1)

j
Ce moment est favorable car les téfilot sont mieux exaucées
lorsqu'on les formule au moment d'une mitsva. (Rabbénou
Bé'hayé Chémot 19. 3)

j
La mitsva de l'allumage des lumières de Chabat a le pouvoir
d'éteindre la lumière des forces de l’impureté. (Ahavat Chalom
de Kossov)

j
Les lumières de Chabat éloignent et font fuirent toutes les
"klipot/écorces" étrangères, et ainsi le mal quitte notre
foyer. Grâce à leur lumière, la maison s'illumine de la joie
du Chabat, et la sérénité règne sur le foyer : les disputes et
les querelles se taisent, ainsi que le feu de la discorde...
En allumant ces lumières de mitsva, celles-ci consument le
feu du mauvais penchant, de la colère et des querelles. »
(Siddouro Chel Chabbat, Chapitre 3)

j
« Un père et une mère doivent toujours avoir à la bouche
une téfila pour leurs enfants. Ils imploreront Hachem, qu'ils
soient en bonne santé, qu'ils étudient la Torah, qu'ils soient
Tsadikim, qu׳ils aient de bonnes Midot... »(Michna Broura 47,10)

j
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Supplique à réciter avant l'allumage

M

aître de l'univers,
c'est avec joie et
amour que je
m'apprête à allumer la
lumière de Chabat afin
d'accomplir la Mitsva de mon
Créateur
avec
amour,
allégresse et la joie de mon
cœur que tu me la ordonné.
Que ce soit Ta Volonté,
Hachem, notre D.ieu, D.ieu
d'Israël de nous illuminer d'un
flux de Ta lumière et la joie, et
l’allégresse, et des marques
d'honneur, et l'amour, la
générosité,
l'entente
et
l'harmonie, le bonheur, la
bénédiction et la paix depuis
les sphères d'En-Haut et celles
d'En-Bas. Éclaire nous de Ta
Lumière, ô D.ieu source de
vie. Comme il est dit: « car la
source de la vie est en Toi »
(Michleï 16,15), « c'est à Ta
Lumière que nous sommes
éclairés » (Téhilim 36;10) ; « la
lumière se propage sur les
justes »
(Téhilim
96;11) ;
« Hachem est ma lumière et
mon salut » (Téhilim 27;1),
« Tournons-nous vers D. et Il
nous éclairera » (Téhilim 118;27) ;
« D.ieu nous accordera Sa
Grâce et Il nous bénira, Il
nous éclairera de Sa Face,
sélah »(Téhilim 67;2) . Puisse
Hachem nous éclairer de Sa
Face et nous accorder Sa
Grâce, nous faire accéder à la
Lumière cachée depuis la
création, à la Lumière de la vie
dont il est dit: « Et D.ieu dit:
Que la lumière soit et la
lumière fut. » (Beréchit 1;3)
Amen séla vaëd.

 ליגלויי,ב ןון י לכל הל עול ל ילמים
בר ו
ל,וך ילדויע לי ךפנאי יכ י אסא ךיכבול ךדך
של
שאנני י ליבאל ה לך ה ךדלי יק נאר ל
ל
 לך ק ייאם ימ ךצות,לש ליבת ק ללדש
בי ול ךר יאי ך יבאהנבל ה ו ךיבגי יל ילה
נשר
ש ךמחת לך בל יבי כי א ל
ו ךיב י מ
ל, יך יהי לרצול ן ימ יךלפל נליך.יתני י
יצ ייו ל
,ש לראא ל
אללהא י יי ך מ
אל ילהים ל
יך לי ל
ש ךמחל ה
ש ית ךלש יפיע אול לרה וך י מ
ל
 וך חא ן וך חל סל ד,יקר
ששמ ול ן וי ל
וך ל מ
וך ח יייים
,וך לרצול ן
וך רח ינמים
,טול יבים ו ךיב לרכל ה וך לשלול ם
.וך ל ית ךח יתול ני ים
לך לעלך יול ני ים
ות יאיר ללנ יו וילך נ ךפ לשול אתינ יו
ךל
וילך רויחא נ יו וילך ני ךלשמול אתינ יו ך יבאול ר
י לפנ ל
 יכי ך יבאול ר,ליך ה ךימ יא יירים
 יכי ע ךימךל.י ךפנאי מל ל ךלך ח יייים
י
ךמ יקול ר ח יייים ך יבאול ךר לך ני ךראל ה
 יך לי. אול ר זלרויע ל יצדיי יק.אול ר
 אל ל יך לי וילאל ר.אול ירי וך יי ךלש יעי
אל ילהים יך חל ינאנ יו וי יבל ךרכא נ יו
 ל.ללנוי
יאר
 לא.ילאא ר י לפנל יו יא ילתנ יו סל ללה
 לך אול ר,יך לי י לפנל יו אא לאינ יו וי יך חלנאנוי
ש לעלליו
 ל,ה ליגנויז לך אול ר הח יייים
אל ילהים יך יהי
 וילאמל ר ל,לנאלמר
 אל מא ן סל ללה.אול ר ויך יהי אול ר
.ול לעד
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« Lorsqu'une femme donne de l'argent pour la tsédaka, elle devra
implorer Hachem à ce moment pour que ses enfants acquièrent la
crainte du Ciel et qu'ils trouvent la réussite dans Ta Torah et les
mitsvot... » (Rabbénou Yona)
« C'est une bonne chose pour une femme qu'avant l'allumage des
bougies, donne deux ou trois pièces pour la charité, afin que cette
bonne action intervienne en sa faveur et lui fasse obtenir expiation.
Telle est la coutume observée dans notre ville par certaines femmes.
(Ben Ich 'Haï - Lekh Lekha §6)

C'est pour cela qu'il est d'usage de donner quelques pièces à la tsédaka avant
l'allumage, après cela il sera bon de réciter ce qui suit

M

oi (une telle fille
d'une telle) j'ai fait un
don à la caisse de
tsédaka au nom de Rabbi Méïr
Ba'al Haness (ou à une autre
oeuvre), en l'honneur de nos pères,
Avraham, Yits'hak et Ya'akov ; et
de nos mères : Sarah, Rivka, Ra'hel
et Léa (ainsi que pour l'élévation de
l'âme de Rabbi Méïr Ba'al Haness).
Puisse leur mérite retomber sur
nous et sur tout Israël, pour que ma
prière soit agréée par le Saint béni
soit-lL Dieu de Rabbi Méïr,
réponds-moi et accorde-moi, (ainsi
qu'à mon époux et à mes enfants),
santé et dynamisme, en nous
renforçant aussi dans la pratique de
la Torah et la crainte du Ciel.
Accorde-nous un flux de
bénédictions, une vie heureuse, la
paix, la prospérité, la réussite et la
longévité. Préserve-nous de toutes
les sortes de maladies et
d'adversités. Envoie la guérison
complète à tous les malades d'Israël,
Ton peuple (et en particulier à un
tel fils d'une telle) Puissions-nous
mériter d'être sauvés de tous les
maux, d'assister à la consolation de
Tsion et de Yérouchalayim, ainsi
que la reconstruction du Temple
prochainement, de notre vivant,
Amen. Que les paroles de ma
bouche et la méditation de mon
cœur Te soient agréables, Ô
Éternel, mon Rocher, mon
Sauveur. Que ma prière s'élève vers
Toi, Hachem, au moment propice :
ô Dieu, dans Ta bonté infinie,
exauce-moi, en m'accordant Ton
aide fidèle!

(une telle fille d'une telle )

אנ נב י

ךמנדיל לרת אל ת ה ימ ךט יאבעול ת ה יללל יו
.לך קפ יפת ר יבי מא יאיר בי על ה ינאס
ה ך יקדול ילשים
אנ בול אתינ יו
לי ךכבול ד
א ךב לרהל ם יי ךצחל ק וך י נעקלב וך יא ימול אתינ יו
.ש לרה יר ךב לקה לרחא ל וך לאאל ה
למ
.וילך ני ךלשמת ר יבי מא יאיר בי על ה ינאס
ש לראא ל
זך כו ליתם ית נעמלד ללנ יו וילך כל ל יי ך מ
שם
ש ית ךתק יאבל ךית יפ יל ילתי לי ךפנאי ה י ל א
ל
אל ללקא ךדמא יאיר נענאני י
יי ךת ליבר ךך ל
 אל ת בי נעלי י וך אל ת.ו ךיתבל אר ךך אול יתי
 יב ךב יריאוית וך יחזיויק.ליבני ו ךיבנול תי
.הגי ויף בי יתול לרה ו ךיביי ךראת לשמיי ם
שפע ך יב לרכל ה
וך ת ךלש י יפיע לעלאינ יו ל
ח ייים טול יבים וך לשלול ם ויפ ךרנל סל ה
אנריכת י ילמים
טול בל ה וך ה ךצללחל ה ו י
וך לשני ים וך ית ךלש ךמ ארנ יו ימ י לכל ימינאי
מחנלול ת ו יימ ךק ירים לר יעים רח לנמנל א
ישלח ךרפויאל ה ךלשל לאמה
 ו ךל.יצללן
לי ך
et en ) ש לראא ל
לך כל ל חול לאי ע ךימ לך יי ך מ
( וך ני זך י לכהparticulier à un tel fils d'une telle
לי יך לשויעול ת וך לי ךראול ת ך יבנלחל מת יצייול ן
ישליי ם ו ךיב יבנך ין יאבית ה ימ ךקדיל לש
וי ירו ל
 יי ךהי יו:יב ךמהא לרה ך יבילמא ינ יו אל מא ן
לך לרצול ן יא ךמ ארי יפי וך הל גך יול ן לי יבי
לך פל נ ל
 ואנני י. יך לי צו יירי וך גול אנ לי י.ליך
ל
אל ילהים
ךת יפ יל ילתי לך ך יך לי אעת לרצול ן ל
:ך יב לרב ח ךסדיל לך נענאני י בל אלמל ת יי ךלש לע לך
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Bénédiction de l'allumage
Avant d'allumer on récitera avec beaucoup de ferveur
et de joie la bénédiction suivante :

יך לי

l’Éternel, Maître de tout, Celui
qui fut, Qui est et Qui sera.

מל ל ךלך הל עול ללם

בי לרו ךיך א יתלה

Tu es la source de
toutes bénédictions

אללהא ינ יו
ל

Roi de l'univers

Notre D.ieu,

ך יב ימ ךצול לתיו

אנשר יקדיך לשנ יו
ל

par Ses commandements

Qui nous a sanctifiés

של לש ליבת
לך ה ךדלי יק נאר ל
d'allumer la lumière de Chabat

וך יצ ל יונ יו

et nous a ordonné

A Yom Tov on récitera la bénédiction suivante :

וך יצ ל יונ יו

שר יקדיך לשנ יו ך יב ימ ךצול לתיו
 נא ל,אללהא ינ יו מל ל ךלך הל עול ללם
ליברו ךיך א ילתה יך לי ל

:של יול ם טול ב
לך ה ךדלי יק נאר ל
Un jour de Yom Tov qui tombe Chabat
on récitera la bénédiction suivante :

שר יקדיך לשנ יו ך יב ימ ךצול לתיו וך יצ ל יונ יו
 נא ל,אללהא ינ יו מל ל ךלך הל עול ללם
ליברו ךיך א ילתה יך לי ל

:של יול ם טול ב
של לש ליבת וך ל
לך ה ךדלי יק נאר ל
A Yom Kippour on récitera la bénédiction suivante :

שר יקדיך לשנ יו ך יב ימ ךצול לתיו וך יצ ל יונ יו
 נא ל,אללהא ינ יו מל ל ךלך הל עול ללם
ליברו ךיך א ילתה יך לי ל

:של יול ם ה יכ יפו יירים
לך ה ךדלי יק נאר ל
A Yom Kippour qui tombe Chabat
on récitera la bénédiction suivante :

שר יקדיך לשנ יו ך יב ימ ךצול לתיו וך יצ ל יונ יו
 נא ל,אללהא ינ יו מל ל ךלך הל עול ללם
ליברו ךיך א ילתה יך לי ל

:של יול ם ה יכ יפו יירים
של לש ליבת וך ל
לך ה ךדלי יק נאר ל
On récitera la bénédiction de chéhé'héyanou uniquement à
Yom Kippour et après l'allumage. En effet car c'est uniquement à ce
moment que l'on prend sur nous la Tosséfet Yom Kippour. De ce fait, on ne
récitera pas cette bénédiction tant que l'on porte des chaussures en cuir.
Cependant une femme qui se rend à la synagogue, pensera à s'acquitter de cette
bénédiction récitée par l'officiant lors de « Kol nidré »

אללהא ינ יו מל ל ךלך הל עול ללם
ליברו ךיך א י לתה יך לי ל
:יענ יו ל ךזימן הזילה
שהל ל
ל
חילנ יו וך יק יךי למנ יו וך יה יג ל
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Supplique à réciter après l'allumage

Q

ue soit Ta Volonté,
Hachem
mon
D.ieu,
D.ieu
d'Israël, de m'accorder Ta
Grâce à moi (à mon époux, à mes fils
et mes filles, à mon père et à ma mère) et
à tous mes proches, et de me
donner à moi et à tout Israël
une vie longue de bonheur
Souviens-Toi de nous en bien
et fais résider sur nous Ta
bénédiction. Attribue-nous le
salut et la miséricorde,
prodigue-nous de grandes
bénédictions et parfais notre
foyer en résidant parmi nous.
Et permets-nous d'élever des
enfants et des petits-enfants
doués de sagesse et de sagacité
dans la Torah, qui aiment
Hachem et le craignent, des
hommes de vérité, une
descendance de pureté,
attachée à Hachem et
éclairant le monde par leur
Torah, leurs bonnes œuvres et
toute leur activité au service
du Créateur. Je T'en prie,
exauce, de grâce, ma prière en
ce moment-ci, en vertu du
mérite de Sarah, Rivka, Ra'hel
et Léa nos Mères. et fais que
notre lumière brille à jamais,
« éclaire nous de Ta Face et
nous serons sauvés », Amen.

צון ימ יךלפל נ ל
 יך לי,ליך
יה בהי צר ן
ש ךיתחול נן
ל
,ש לראא ל
אללהא י יי ך מ
ל
, וך אל ת ליבני,ישי
אול יתי )וך אל ת יא יל
 וך אל ת, וך אל ת אל יבי,וך אל ת ך יבנול תי

 וך ית י אתן, וך אל ת י לכל ךקרול בי,(יא ימי
ש לראא ל ח יייים
ללנ יו וילך כל ל יי ך מ
ותזך ךיכ ארנ יו
ךי
.טול יבים וא פנר יכים
,ך יב ייזכך רול ן טול בל ה ו ךיב לרכל ה
וך ית ךפ ךק אדנ יו יב ךפקפ די ת יך לשו ליעה
 ו ךיתבל ךרכא נ יו ך יב לרכול ת,וך רח ינמים
, וך ת ךלשלי ים ליב י אתינוי,ך יגדול לול ת
.ו ךית לש י אכן ךלשכי ינל ךת לך יאבינאינוי
וך ז י אכני י לך גדיא ל ליב ינים ו ךיבנאי ליב ינים
, אול הנבא י יך יל,חנכל ימים וינך בול ני ים
,שי אלמל ת
 אנך ל א,אל ילהים
יך אראא י ל
, בי יך לי דיך בא יקים,זלרע ק ללד לש
הל עול ללם
אל ת
ו ךימ יא יירים
,שים טול יבים
בי יתול לרה ו ךיב ימ נע י מ
נעבול דת
ךמללאכל ת
ו ךיבכלל
 אל ילנא ךלשמע אל ת.הבי ול ארא
 יבזך כוית,ךית יח לינ יתי ליב אעת הזילאת
לש לרה וך יר ךב לקה לרחא ל וך לאאל ה
שלי לא
 וך הל אא ר נ אארנ יו ל,יא ימול אתינוי
 וך הל אא ר,יי כך ילבה לך עול ללם ול לעד
י לפנ ל
. אל מא ן.ליך וך ני ול שא לעה
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Supplique pour avoir des enfants

E

t ‘Hanna se mit en
prière, et elle dit : Mon
cœur se délecte en
Hachem, mon front s'est
relevé grâce à Hachem; je puis
ouvrir la bouche en face de
mes ennemis, car j'ai à me
réjouir, Seigneur, de Ton
assistance. Nul n'est saint
comme Hachem, nul ne l’est
que Toi seul! Aucune
puissance n'égale notre D.ieu.
Cessez, cessez vos paroles
arrogantes, les bravades qui
s'exhalent de votre bouche ;
car II dispose de toute science,
Hachem, et toute œuvre Lui
est facile. Par Lui, l'arc des
forts est brisé, et ceux qui
faiblissent sont armés de
vigueur. Ceux qui vivaient
dans l'abondance se font
mercenaires, et celui qui
souffrait de la faim en est
délivré ; tandis que la femme
stérile enfante sept fois, la
mère féconde est humiliée.
Hachem fait mourir et fait
vivre; il précipite au tombeau,
et en retire. Hachem appauvrit
et enrichit, abaisse et relève à
Son gré. Il redresse l'humble
couché dans la poussière, fait
remonter le pauvre du sein de
l'abjection, pour les placer à
côté des grands et les installer
sur un siège d'honneur ; car les
colonnes de la terre sont à
Hachem, c'est Lui qui en a fait
les supports du monde. Il
veille sur les pas de Ses
adorateurs, tandis que les
impies périssent dans les
ténèbres, car ce n'est pas la
force qui fait le vainqueur.
Hachem — Ses agresseurs
sont foudroyés, quand sur
eux, du haut du ciel, Il tonne;
Hachem juge les sommités de
la terre! et II donnera la
puissance à Son roi, et II
exaltera la gloire de Son élu.

חנ וצנה

ונ ובת הת ו נפ וללל

ו יתלאמר לעלץ לי יבי בי יך לי לר למה
ק ךרני י בי יהלול ה לרחב יפי על
שמ ךח יתי
למ
יכי
אול יך בי
 אא ין לקדול לש כי יהלול ה:ישו ליע לת לך
יב ל
ל
יכי אא ין יבלך י לתך וך אא ין צויר
 אל ית ךרבי יו ךתד ך יבר יו:י אכאללהא ינוי
ך יגבלהל ה גך בלהל ה יאצא א לע לתק
ימ יפיכל ם יכי אא ל א ידעול ת יך לי וך לול
שת יגבי ילרים
 לק ל:ני ךת ךיכנ יו נעלי לול ת
:ח יתים וך ני כך לשלי ים אל זך ר יו חל יי ל
ש י לכר יו
שבא יעים בי יללחל ם ני ך מ
ךמ
ו ךיר אע יבים חל אדלי יו עד נע לק לרה
יללך לדה ילש ךב לעה וך רבי ת ליבני ים
 יך לי מא ימית ו ךימח יילה:אפ ךמ ללללה
 יך לי:ךלשאול ל ו יילעל
מול יריד
יש וימ נע ילשיר מ ךלש יפיל אף
מול יר ל
 מא יקים מא לעפל ר דיל ל:ךמרול מא ם
אל ךביול ן
י ילרים
מא א ךלש יפלת
יבים וך כי י אסא
לך הול ילשיב יעם נך יד י
כל בול ד ינך יחלאם יכי ליהלול ה
לשת נעלאיהל ם
ךמצפ אקי אל לרץ ו יי ל
 רגך לאי ח ינס לידיו יי ךלשמלר:י אתבא ל
לש ךך יי דיל ימ יו יכי ללא
ו ךיר לש יעים בי ח ל
 יך לי יאח ית יו:יש
ךבכלח יי גך בי ר יא ל
ךמ יריבל יו לעלליו בי י לשמיי ם י ךר אעם
יך לי י ילדין א ךפסא י אל לרץ וך יי י לתן עלז
: לך מלך כי ול וך י אלרם לק לרן ךמ ילשיחול
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D

e grâce, je T'en
prie Ô Hachem.,
Père
de
miséricorde, D.ieu des
armées célestes, qui réside
entre
les
kérouvim,
souviens-Toi avec bonté et
miséricorde de tous les
couples stériles en leur
accordant
une
descendance viable pour
Te servir, et parmi eux,
souviens-Toi de moi, Ton
humble créature (une-telle

,הל אא ל אל ב הל רח לנמן

צא וצנא

שב
יול ל א
אללהא י ה ךצבל אול ת
ל
יב ךפקפ דת
 י ךפקלד,ה ךיכרו ייבים
יך לשו ליעה וך רח ינמים לך כל ל חנשמ ויכא י
של קי ללמא
ל
ליבני ים ך יבזלרע
 ו ייבכך ללללם ית ךפ ךק אדני י,ל נעבול לד לת לך
ש יב ךב יריול לת ל
יך
לי י ה י ךפחו ליתה ל

(une-telle fille d'une-telle et untel fils d'une telle )

זלרע
לא לנמ ךת לך
וך נל ת ילתה
,ךלשל יאמים ך יבגויפל ם
,אננל ילשים
enfants en parfaite santé,
 ו ךלישל י,ך יבלי י לשוים מוים
sages
et
vertueux. אמים
Puissions-nous avoir le
ךי
mérite de les élever dans la ב ימדול ת ו ךיב אדעול ת ו ךיבכל ל ימינאי
Torah et les Mitsvot כה לך גדיך ללם על
 וך ני זך י ל.ךלשלאמוית
durant de longues années.
ה יתול לרה וך על הל נ
C'est pour cela que je ,עבול לדה
T'implore, Ô Hachem .ישנול ת ח יייים
לך א ללרך י ילמים ו ךל
éternel, charitable envers
toute chair et tout esprit, נשר
 אל נל א ״אל ךהילה א ל,ו ךיבכא ן
agis envers moi avec
ם
ע
אל ךהילה״ עול למ
שה ךצ לדקול ת י
intégrité et bonté, au nom
de Ta grandeur et donne- שה יע ימי
 נע אמ.שר וך רויח
י לכל ליב ל מ
nous le mérite, à mon ל
 לך מען יל,ךצ לד לקה ול חל סל ד
époux
et
à
moi, ש ךמך
d'accomplir la Mitsva de
 וך ז י אכני י לך הול לי יד לי,ה ליגדול ל
mettre au monde des fils בני ים
et des filles, d'accomplir la כני י לך ק ייאם ימ ךצות
 וך ז י א,ויבל נול ת
Mitsva de Brit-Mila et de
ת
יל
מ
י
ת
ו
צ
ך
ימ
י
ו
לה
י
י יפ ךרילה ו ךיר יב
leur enseigner la Torah.
Aide-nous, Ô D.ieu notre תם
ה יךזכל ירים ו יימ ךצות וך ילשני נך יל
Libérateur, sauve-nous et
לך בל נ ל
pardonne nos fautes, pour ש אענ יו
אללהא י יי ךל
 לעזך ארנ יו ל.ליך
la gloire de Ton Nom. ל
ךל
על דיך בר ךיכבול ד
Que puisse se réaliser ,שמל ך
pour nous les versets: « Il לאתינ יו
וך ה ייצילאנ יו וך כ י אפר עלח יט א
n'y aura pas de femme
 וך ק ייאם.לך מען ךלשמל לך
לי
privé d'enfants et stérile בנ יו
dans ton pays, j'emplirai le
 ללא יי ךהילה,ש י לכתויב
ימ ךק לרא ל
nombre de tes jours »
(Chémot 23;26).
,ו נע לק לרה
לע לקר
ךב לך
, ללא ית ךהילה ךמ לש י אכללה ו נע לק לרה ך יבא ךרצל לך,ש י לכתויב
ו יימ ךק לרא ל
ל
י
.אל ת ימ ךס יפר ילמל יך אנמלאא
fille d'une-telle et untel fils d'une
telle),
donne-nous des
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C'est une bonne ségoula pour l'enfantement de lire les Téhilim suivants :

שיחול  :יך לי ילש ךמ לעה
והת בפ ו צלה לה עצ נב י כי י י נעטלף וך לי ךפנאי יך לי יי ךלש יפול ךך י מ
ל
ךת יפ יל ילתי וך לשוך ע יתי אא ל ל
ליך לתבול א :אל ית ךס י אתר י לפנליך ימ י למני י
ל
ך יביול ם צר לי י ה י אטה אא לי אל זך נ ללך ך יביול ם אל ךק לרא מהא ר נענאני י :יכי
שב
כל ל יו ךב לע לשן י ללמי וך ע ךצמול תי ךיכמול אקד ני חל רוי :הו י ליכה כל אע למ
ו יייב לש לי יבי יכי לשכ ךח יתי מא אנ כלל לח ינמי :ימ יקול ל אנך חל יתי דיל ךב לקה
יתי ךיככול ס
יתי לי ךקאת ימ ךד ליבר הל יי י
ש ירי :דיל ימ י
ע ךצ ימי לי ךב ל מ
ח לררבול ת :לשק ךד יתי ול אל ךהילה ךיכ יצ יפול ר בי ול אדד על ליגג :י לכל הייול ם
חא ךרפויני י אול יך בל י ךמהול לללי יבי ני ךלש ליבעוי :יכי אא פל ר כי יללחל ם אל כל לך יתי
שאתני י
וך ילש י פקוי יב ךבכי י למסל כך יתי :ימ י ךפנאי זע ךמ לך וך יק ךצ י לפ לך יכי נך למ
שב יאיבל לש :וך א י לתה יך לי
ו ית ךלשלי כא ני י :ילמי ךיכצא ל נל טויי ואנני י י לכ אע למ
שב וך זי כך ךר לך לך דלר ול דלר :א י לתה לתקוים ךיתרחא ם יצייול ן
לך עול ללם י את ל א
יכי עת לך חל נך נל יה יכי בל א מול עד :יכי לרצ יו עבל לד ל
יך אל ת אנבל נליהל
נ
א
א
שם יך לי וך כל ל מלך כא י
וך אל ת נעפל לר יה יך חלנאנוי :וך יי ךירא יו גול יי ם אל ת ל א
הל אל לרץ אל ת ךיכבול לד לך :יכי בל נל ה יך לי יצייול ן ני ךראל ה יבכך בול דול  :י לפנל ה
אל ל ךית יפלי ת הל ע ךר לער וך ללא בל זלה אל ת ךית יפ יל ללתם :ית י לכ לתב זלאת
לך דול ר אחנרול ן וך עם ני ךב לרא יך ה יללל י ילה :יכי יה ךלש יקיף ימ ךימרול ם
לק ךד לשול יך לי ימ י לשמיי ם אל ל אל לרץ יה יביט :לי ךלשמלע אל נך קת אל יסיר
שם יך לי ו ךית יה יללתול
לך פ י אתח ך יבנאי ךתמו ליתה :לך ס י אפר ך יב יצייול ן ל א
ישלליי ם :ך יב יה ליקבא ץ ע ימים י ךחדיל ו וימ ךמללכול ת ל נעבלד אל ת יך יל:
יבירו ל
ך
צר י ללמי :אלמר אא לי י אל ית נעלאני י בי ח ינצי
יע לינה בדיל לרך כי ילחי יק י
י ללמי ך יבדול ר די ול ירים ךלשנול לת ל
שה
יך :לך פל ני ים הל אל לרץ ילס ךד י לת וימ נע אמ
י ללד ל
יך לש למיי ם :הא י למה ילאבא ד יו וך א י לתה ת נעמלד וך כ יפללם כי ילבגלד יי ךבל יו
ל
כי יךלבו ליש יתחנלי יפא ם וך י נחללפוי :וך א י לתה הויא ו ךלישנול לתיך ללא יי י לת ימוי:
יך יי ךלשכי ול נ יו וך ז ךרעם לך פל נ ל
ך יבנאי עבל לד ל
ליך יי כי ול ן:
ל
נ
שם לק ךד לשול :
לה צד בוד ילב ךרכי י נ ךפ ילשי אל ת יך הול ה וך כל ל ךק לרבי אל ת ל א
ליב ךרכי י נ ךפ ילשי אל ת יך הול ה וך אל ית ךלש ךיכ יחי י לכל ך יגמ יולליו :הסי ללאח
לך כל ל נעול נאכי י הל רלפא א לך כל ל ית נחלפאל יך כי י :הגיול אא ל ימ י לשחת ח ייליך כי י
ש יביע בי יטול ב לע ךדי ךאך
ה ךמע י ךט ארכי י חל סל ד וך רח ינמים :ה ימ ך מ
לשה ךצ לדקול ת יך הול ה ו יימ ךלש י לפ יטים
לשר נך עו ליריך כי י :ע אמ
ית ךתחדיא לש כי ינ ל
ש לראא ל
לשה לי ךבנאי יי ך מ
לך כל ל נע לשו ייקים :יול ידיע דיך לרכל יו לך מ ל
נעלי ילול לתיו :רחוים וך חני וין יך הול ה אל לר ךך א יפיי ם וך רב חל סל ד :ללא
שה ללנ יו
ללנלצח י ילריב וך ללא לך עול ללם יי יטול ר :ללא כח לנטאא ינ יו לע למ
וך ללא כ נעול נ אלתינ יו ליגמל לעלאינוי :יכי כי גך ב ילה לשמיי ם על הל אל לרץ
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ליגבר ח ךסדי ול על יך אראל יו :יכ ךרחלק ימזך לרח ימ ימ נע לרב יה ךר יחיק
ימ י למני יו אל ת י ךפ לש אעינוי :ךיכרחא ם אל ב על ליבני ים ירחם יך הול ה על
יך אראל יו :יכי הויא ילדע יי ךצ ארנ יו זלכויר יכי לעפל ר אננל ךחנוי :אלנול לש
י לכחל יציר י ללמיו ךיכ יציץ השמי ל לדה י אכן י ילציץ :יכי רויח לע ךב לרה בי ול
וך אא ינלני יו וך ללא י יכ לירני יו עול ד ךמקול מול  :וך חל סל ד יך הול ה מא עול ללם וך עד
עול ללם על יך אראל יו וך יצ ךד לקתול לי ךבנאי בל ני ים :לך לש ךלמ ארי ךב יריתול
וילך זלכך ארי יפ י פק לדיו ל נעשמ ול לתם :יך הול ה בי י לשמיי ם הא כי ין יכ ךסאול
וימלך כויתול בי כי לל למ לשללה :ליב ךרכ יו יך הול ה מלך אל כל יו יגבי אלרי כלח
לשי ךדבל רול לי ךלשמלע ך יבקול ל דיך בל רול  :ליב ךרכ יו יך הול ה י לכל ךצבל אל יו
ע אמ
שיו ך יבכל ל
לשי ךרצול נול  :ליב ךרכ יו יך הול ה י לכל מ נע למ
ךמ לש ךר לתיו ע אמ
ךמקלמול ת מל ךמ לשלך יתול ליב ךרכי י נ ךפ ילשי אל ת יך הול ה:

ע ןלות לי ךלשללמלה יאם יך הול ה ללא יי ךבנלה ביי ת לשוך א
יבשיר הנ ו נמ נענ
לע ךמל יו בול נל יו בי ול יאם יך הול ה ללא יי ךלש למר יעיר לשוך א לשקד
שבל ת א ךלכלאי
לשול מא ר :לשוך א ללכל ם מ ךלש יכימא י קוים ךמאח אנרי ל
שנל א :יה ינאה נחנלת יך הול ה
ללחל ם הל נעצל יבים י אכן יי י אתן לי יידידול ל א
שכל ר י ךפ ירי ה ליבטל ן :ךיכ יח ייצים ך יביד יגבי ול ר י אכן ך יבנאי
ליבני ים ל מ
נשר ימ ילאא אל ת א ךלש י לפתול מא הל ם
ה ך ינעו יירים :א ךלש ארי ה יגלבל ר א ל
ללא איב ללש יו יכי יך ד ך יבר יו אל ת אול יך יבים בי י לשער:
ך
הלאך יב ךד לרכל יו:
יבשיר הנ ו נמ נע ןלות א ךלש ארי י לכל יך ארא יך הול ה ה ל
יך יכי תלאכא ל א ךלש לר ל
יך גי יע כי י לפ ל
יך וך טול ב ל ךלך :אל ךלש ךית לך ךיכגלפל ן
ל
ל
איתים סל יביב
יתך ליבנליך יכ ךלש יתלאי ז י
יפ ילר יילה ך יבי ךר ךיכ אתי בא ל
שלך חל נ ללך :יה ינאה כי י כא ן יך בלר ךך ליגבל ר יך ארא יך הול ה :יך בל לר ךכ לך
לך ל פ
יש י ללם כי לל יך מא י ח יי ל
ליך :ו ךיראא ה
יך הול ה ימ ייצייול ן ו ךיראא ה ך יבטויב יך רו ל
בל ני ים לך בל נ ל
ש לראא ל:
ליך לשלול ם על יי ך מ

Supplique pour la Chalom Bayit

צון
יה בהי צר ן

ימלך פל נ ל
ליך ,יך לי

אללהא ינ יו ואאללהא י אנבול אתינוי,
ל
אללהא י יי ךצחל ק
אללהא י א ךב לרהל ם ל
ל
ש ית ךלשמלר
ל
ואאללהא י י נעקלב,
וך יתנך צלר וך יתנך טלר ילת ימיד אל ת

Q

ue ce soit Ta
volonté, Hachem
notre D.ieu et
D.ieu de nos pères, D.ieu
׳ d'Avraham, D.ieu d'Its
hak et D.ieu de Yaakov, de
préserver mon époux de
tout mal et de le préserver
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בי נעלי י ,ימ י לכל לנזלק ו יימ י לכל לרע
ו יימ י לכל חללי י .וך ית י אתן לול ח יייים
טול יבים ,ח יייים א פנר יכים ,ח יייים
לשר וך כל בול ד ,וך ית י אתן ללנ יו
של ע ל
ל
של קי ללמא ויבל ני ים
ל
זלרע
הנגויני ים וך צדיי ייקים .וך ית יטע
יאבינאינ יו י לת ימיד אהנבל ה וך אחנול ה
לשלול ם וך ארעוית ,וך ית ךקבי ע
שללא
אהנבל יתי ך יבלאב בי נעלי י ,ל
נשלב ך יב לשוים יא לשה ליבעול ללם
יח ל
ך יבלי יאבנ יו
וך ית יטע
ז יול ילתי.
אהנבל ךת לך וך יי ךראל ךת לך ל נעשמ ול ת
ךרצול נך לך וילך לע ךבדי לך ך יבלאבל ב לשלאם
ש ירים ,וך ל נעשמ ול ת
יכיהו יידים ךיכ ל א
ךצ לד לקה ול חל סל ד יעם ע ךמ לך
ש לראא ל .ו ךיתבל אר ךך אל ת בי נעלי י
יי ך מ
ך יב לרכל ה ךלשל לאמה ך יברלב עלז
ש לנאלמר,
ל
וך לשלול ם ,כי לדבל ר
יך בל לרכך לך יך לי וך יי ךלש ךמ לר לך ,ילאא ר יך לי
י לפנל יו אא ל ל
שא יך לי
ליך וי יחפ נ ילךל ,יי ל מ
ל
י לפנל יו אא ל ל
לשם לך ך לשלול ם.
ליך וך י אמ
וך לנאלמר ,יך לי יי ךלש ךמ ארה יו וי יח ייאה יו
וך אפ י לשר ליבאל לרץ .אל מא ן ,י אכן יך יהי
לרצול ן.

de tout préjudice et
maladie.
Accorde-nous
une longue vie heureuse
dans la prospérité et
l'honneur.
Donne-nous
une descendance digne et
méritante. Fais régner
entre nous l'amour et la
fraternité, la paix et
l'entente.
Fasse
que
l'amour et le respect de
mon mari à mon égard
croisse et qu'il ne songe à
aucune autre femme dans
le monde que moi.
Inculque en nos cœurs
l'amour et la crainte pour
Te servir et accomplir Ta
volonté d'un cœur parfait
comme juif intègre, et
accomplir la tsédaka et le
'Hessed avec Ton peuple
Israël. Prodigue avec
abondance la bénédiction
et le chalom à mon époux,
selon
le
verset:
« Qu'Hachem te bénisse et
te préserve; qu'Hachem
illumine Sa face envers toi
et t'accorde la grâce,
qu'Hachem se tourne vers
toi et place sur toi la
paix ». « Puisse le Maître
du Chalom dans les Cieux
prodiguer la paix sur
Israël.׳ chaque foyer d
» Amen.

C'est une bonne ségoula pour le chalon bayit de lire les Téhilim suivants :

ש יכיל ילשיר יך ידידלת:
נל המננ ולצחנ על לש ללש ינים לי ךבנאי קלרח מ ך מ
לרח לש לי יבי דיל בל ר טול ב אלמא ר אל ני י מ נעשמ י לך מל ל ךלך לך לשול ני י
ית ימ ך יבנאי אל לדם הויצק חא ן
אעט סול פא ר למ יהיר :י ךלפי ילפ ל
ש ךפתול לת ל
אל ילהים לך עול ללם חנגול ר ח ךר ך יב לך
יך על י אכן יאברכך לך ל
ך יב ך מ
ל
ל
ל
על י אלר ךך יגבי ול ר הול ךדך וה לנד לרך :וה לנד ךרך ךצלח ךרכב על
דיך בר אלמל ת וך ענך ול ה צל לדק וך תול ךר לך נול לראול ת יך ימינ ללך :יח ל יצ ל
יך
יך יי י ךפל יו ך יבלאב אול יך בא י ה י למל ךלך :יכ ךסאנךל
ךלשנויני ים ע ימים ית ךח י לת ל
12
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שבל ט מלך כו לית לך:
ישלר ל א
שבל ט ימ ל
אל ילהים עול ללם ול לעד ל א
ל
ל
אל ילהים
שנל א לר לשע על י אכן ךמ לשחנך ל
אל ה ךב ילת ל יצ לדק ו ית ך מ
ששמ ול ן מא חנבא לר ל
אללהל ל
יך :מלר ואנהל לול ת ךק יציעול ת י לכל
שמל ן ל מ
יך ל
ל
ל
ל
ש ךימחויך :ך יבנול ת ךמל ילכים
שן ימ יני י מ
יבגך ד ללתיך ימן הא יכך לאי ל א
ך יביי ך יקרול לת ל
ימינך לך ך יבכל לתם אול יפיר :ילש ךמ יעי
שגל לי י
יך ני יךצבל ה ל א
ך
ך
ך
בת ו ךיר יאי וך ה יטי אל זך נאך וך ילשכך יחי ע י אמך ויבא ית אל יביך :וך יי ךתאל ו
אדלניי ךך וך יה ךלש יתחנוי י לול  :ויבת צלר
ה י למל ךלך י ךלפי ךאך יכי הויא נ
ך יב ימנך חל ה י לפניי ךך יך חלי יו ע ילש אירי עם :י לכל ךיכבוידיל ה בת מל ללךך
ל
נ
יש יה :לי ךר לקמול ת יתויבל
ימה ימ ימ ךלש ך יבצול ת זלהל ב לך בו ל
י ךפני ל
ל י למל ךלך ך יבתוילול ת אח לנריהל ארעול לתיהל מויבל אול ת ל ךלך:
ש למחלת ול גי יל ךיתבלאל ינל ה ך יבהא יכל מל ל ךלך :יתחת
יתויבלך נל ה יב ך מ
יך יי ךהי יו בל נ ל
אב ללת ל
ש ירים ך יבכל ל הל אל לרץ:
יתמול לך ל מ
ליך ךית ילש א
נ
אזך יכ לירה ילש ךמ לך ך יבכל ל די לר ול דלר על י אכן ע ימים יך הול פדךל
לך עלללם ול לעד:
נל המננ ולצחנ לך לדוי ד ימזך מול ר יך לי חנק ךר יתני י ו י את לדע :א ילתה ילד ךע ילת
ית
ילש ךב יתי וך קו יימי בי נך ילתה לך אר יעי מא לרחול ק :אל ךר יחי וך יר ךב יעי ז יאר ל
וך כל ל דיך לרכי יה ךסכי נך ילתה :יכי אא ין ימ יללה יבלך לשול ני י הא ן יך לי ילד ךע ילת
שת לעלי כי י לפכל ה :י ךפלי יאל ה
כ יפל ילה :אל חול ר ול לק לדם צ ךר ילתני י ו ילת ל
ש ך יגבל ה ללא אויכל ל ילה :אל נל ה אא ל ךאך מא רויחל ךל
דעת ימ י למ יני ני ך מ
וך אל נל ה ימ י לפנ ל
ליך אל ךב לרח :יאם אל יסק לשמיי ם לשם אל ילתה
יעה י ךלשאול ל יה ינ ילךל :אל שמי ל א כנך פא י לשחר אל ךלש ךיכנל ה
וך א ייצ ל
ך יבאח ינרית ילם :יגם לשם י ךלד לך תנך חא ני י וך תלא נחזאני י יך ימינ ללך:
לש ךך
לש ךך יך לשויפא ני י וך ליך ללה אול ר בי נע אדני י :יגם ח ל
ול אלמר א ךך ח ל
ללא י ךח ילש ך
נשיכל ה י לכאול לרה:
יך ימ י למ לך וך ליך ללה כי ייול ם י ילאיר כי ח ל א
ל
ית כי לך י ללתי ךיתספ י אכני י ך יבבל טל ן יא ימי :אול ךדך על יכי
יכי א ילתה לקני ל
ש ל
יך וך נ ךפ ילשי ילדעת ךמאלד:
איתי ני ךפל ילאים מ נע למ
נול לראול ת ני ךפל י
יתי ב י אס לתר פר יק ךמ יתי
נשר פעשמי א י
ללא ני כך חד לע ךצ ימי ימ י למ י לך א ל
ל
ל
ך יבת ךח יתייול ת אל לרץ :ליגלך ימי לרא יו אעינליך וך על יס ךפ ךרך יכ יפללם
יי י לכ אתב יו י ילמים פי ילצר יו וך לול אל חל ד ליבהל ם :וך לי י מה יי ךלקר יו
ארע ל
אשיהל ם :אל ךס י ךפ ארם מא חול ל יי ךרבי וין
יך אא ל מל ה לע ךצמ יו לר ל א
ל
ך
שי
ה ילקיצ ילתי וך עול ידי יע ילמך :יאם ית ךקטלל אללול יה לר לשע וך אנך ל א
שא ל י לשוך א
לאמ פר לך לי ךמזי ילמה נל מפ
נשר י ך
לד ימים סויר יו מל יני :א ל
שנל א ו ייב ךתקול ךממל יךל
יך :הנלול א ךמשמ נך אל ל
ע לר ל
יך יך לי אל ך מ
ל
13
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אאתים לך אול יך יבים הל י יו לי י:
שנ י
שנך אל ה ך מ
אל ךתקול לטט :יתכך לי ית י מ
חל ךק ארני י אא ל וך דע לך בל יבי ך יבחל נאני י וך דע שמ ךרע י לפי :ו ךיראא ה יאם
דיל לר ךך עלצל ב יבי וינך חא ני י ך יב לד לר ךך עול ללם:
יש
נל המננ ולצחנ ימזך מול ר לך לדוי ד :ח יךלצא ני י יך לי מא אל לדם לרע מא יא ל
שר חל ךלשב יו לרעול ת ך יבלאב י לכל יול ם ילגויר יו
ח לנמ יסים יתנך ךצ ארני י :אנ ל
ימלך חל מול ת :לשנננ יו לך לשול נל ם יךכמול נל חל לש חנמת עכך לשויב יתחת
יש ח לנמ יסים
ידי לר לשע מא יא ל
שפל אתימול סל ללה :לש ךמ ארני י יך לי ימ א
ךמ
שר חל ךלשב יו לי ךדחול ת י ךפ לע למי :לט ךמנ יו ג יאאים יפח לי י
יתנך ךצ ארני י אנ ל
שת לך יד מ ךע ליגל מ ךלק ילשים לשת יו לי י סל ללה:
וחנבל לי ים י לפ ךרשמ יו לר ל
הוה
אל מ ךר יתי ליך לי אא לי י אל י לתה האנ זי ינל ה יך לי קול ל יתחננוינל י :יך לי
שק :אל ית י אתן יך לי
לאשי ך יביול ם נל ל
אנ דלנל י עלז יך לשו ליע יתי סכי ללתה לך ר יל
לאש ךמ יס ליבי
מאנו ייאי לר לשע זך לממול אל י לתפא ק ילרוימ יו סל ללה :ר ל
שפל אתימול יך כ י אסמול  :יי ימול ט יו נעלאיהל ם יגלחל לי ים ליבאא לש י יפלאם
נעמל ך מ
יש
לשול ן בי ל יי כי ול ן ליבאל לרץ יא ל
יש ל ל
ך יבמהנ מלרול ת בי ל ילקוימוי :יא ל
שה יך לי דיי ין לעני י
חל למס לרע יך צו לידני יו לך מ ךדחא פלת :ילד ךע יתי יכי י נע למ
אשב יו יך לש ירים
ימ ךלש יפט אל ךבילני ים :א ךך צדיי ייקים יול ד יו לי ךלשמל לך י ךל
אל ת י לפנ ל
ליך:

Supplique pour la réussite de nos parents
du Chla Hakadoch

צון
יה בהי צר ן

ימלך פל נ ל
ליך ,יך לי

אללהא י אנבול אתינוי,
אללהא ינ יו לו ל
ל
ש ייי ךהי יו אל יבינ יו וך יאמא נ יו ואננ ךחנ יו
ל
יאים ו נחז ילקים ל נעבלד
ך יב יר י
ילבאלמל ת .וך ת ךלש יפיע
אול ךת לך
ללהל ם וך ללנ יו יפ ךרנל סל ה ך יב לרוח
וך ה ךצללחל ה ךמ פר ליבה וך כל ל טויב,
ילבאלמל ת
אול ךת לך
ל נעבלד
ך יבלי יאבנ יו
ותן
ךא
ש ךמחל ה.
ו ךיב י מ
לי ךלשמלע ך יבקול ל אל יבינ יו וך יאמא נוי,
שנך כ יאבד אול לתם
יענ יו ל
וך הול ילש א
ל
נשר ךרצול נך ך הטול ב
ילת ימיד ,כי א ל
יע למנוי ,וך נ נעבלד אול ךת לך ילבאלמל ת.

Q

ue ce soit Ta
volonté, Éternel
notre D.ieu et
D.ieu de nos pères,
d'accorder à notre père et
à׳ à notre mère, ainsi qu
nous-mêmes, la santé et la
force pour bien Te servir.
Accorde-nous, à eux et à
nous, une prospérité
abondante, une grande
réussite, le bonheur et une
longue vie pour accomplir
convenablement
Ton
service dans la joie. Donne
à notre cœur le désir
d'obéir à nos parents, de
toujours
pouvoir
les
honorer et les respecter.
Aide nous à accomplir
notre devoir sublime
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envers eux, tel que Tu
nous
l'as
ordonné.
Accorde-leur de quoi
nous faire grandir dans la
Torah, le mariage et qu ׳ils
réussissent dans tout ce qu
׳ils entreprennent, la santé
et l'abondance. Et donnent
leur de quoi nous doter et
nous
soutenir
avec
générosité et grâce. Exauce
tous les désirs de nos
cœurs pour le bien. Notre
père qui est dans le ciel,
délivre-nous ainsi que le
Klal Israël et que l'on fasse
toujours partie de ceux
qui grandissent Ton grand
Nom et l'honneur de Ta
sainte Torah. Que les
paroles de ma bouche et la
méditation de mon cœur
Te soient agréables, Ô
Éternel, mon Rocher, mon
Sauveur

וי יג ךדל יו אל יבינ יו וך יאמא נ יו אול לתנ יו
שים
לך תול לרה וילך חפ י לפה וילך מ נע י מ
ךיוי ךהי יו מפ ךצל ילחים
,טול יבים
טויב
וך כל ל
יב ךב יריאוית
 לי י אתן ללנ יו מלהר,ו נע ילשירוית
וימ ילתן וך כל ל טויב ך יבסא בל ר י לפני ים
 וימ ילאא י לכל ימ ךלשאנלול ת.ילפול ת
 אל יבינ יו.לך בל בא נ יו לך טול בל ה
יענ יו י לכל זלה
ל
 הול ילש א,שבי י לשמיי ם
 וך ני זך י לכה,ש לראא ל
יבכך ללל י לכל יי ך מ
לך הגך דיי יל ךיכבול ד ילש ךמ לך ה ליגדול ל
יהי יו
 יך.ויכך בול ד יתול לר ךת לך ילת ימיד
לך לרצול ן יא ךמ ארי יפי וך הל גך יול ן לי יבי
לך פל נ ל
:יך לי צו יירי וך לגאנלי י
,ליך

Supplique pour la réussite de nos enfants

E

du Chla Hakadoch

ternel, Notre D.ieu
Toi qui fus avant
la Création du
monde et qui sera à
jamais, Tu as créé le
monde à l'aide de Ta
sainte Torah, comme
l'ont dit nos Sages le
terme Béréchit [signifie
Bichvil Ré-chit]: pour la
Torah et pour Israël qui
est Ton peuple choisi
entre tous les peuples. Tu
leur a donné Ta Sainte
Torah et Tu les as
rapprochés de Ton Grand
Nom. Pour la pérennité du
monde et de la Torah, Tu
nous as donné deux mitsvot.
La première: "Croissez et
Multipliez-vous" La seconde
"Vous les enseignerez à vos

אללהא ינ יו עד
תה הויא יך לי ל
נא ו צ
 וך א ילתה,את הל עול ללם
שלי לא בל לר ל
ל
את
ש ליב לר ל
ימ י ל
אללהא ינ יו
ל
הויא
 וימא עול ללם וך עד עול ללם,הל עול ללם
את עול ל ךלמ לך
 ויבל לר ל.א ילתה אא ל
לך יא ךלש ךיתמול לד לעא
ך יבגי ין
ך
ך יבאל ךמצל עוית
אללהו ליתך
ל
ךיכמו
,יתול לר ךת לך ה ך יקדול לשה
שאל ךמר יו רבי ול אתינ יו זי כך רול נל ם
ל
,"אשית
"ב אר יל
,לי ךב לרכל ה
ךי
יתול לרה ו ייב ךלש יביל
יב ךלש יביל
יכי הא ם ע ךימךל
,ש לראא ל
יי ך מ
נשר ליבח ךר ילת ליבהל ם
וך נ נחל ךלת לך א ל
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enfants". Ces deux Mitsvot se
rejoignent. En effet, ce n ׳est
pas pour le chaos que Tu as
créé le monde, mais pour
l'habiter et le peupler en Ton
honneur. Afin que nos
descendants et tous les
descendants
d'Israël,
reconnaissent Ton Nom et
étudient Ta Torah. Je viens
devant Toi, Hachem, Roi des
Rois, T'implorer et mes yeux
sont tournés vers Toi afin que
Tu me gracies et écoutes mes
prières. Béni moi de fils et de
filles, qu ׳ils croissent et se
multiplient ainsi que leurs
enfants et leurs petits enfants
jusqu'à la fin des générations.
Que nous puissions tous nous
occuper de Ta Sainte Torah,
apprendre,
enseigner,
observer,
pratiquer
et
accomplir les paroles de Ta
Torah avec amour. Éclaire
nos yeux de Ta Torah, attache
notre cœur à Tes mitsvot,
unifie notre cœur dans
l'amour et la crainte de Ton
Nom.
Notre
père
miséricordieux, donne-nous,
à tous, une vie longue et bénie.
Qui est comme Toi, Père
miséricordieux,
qui
Se
souvient de toutes Ses
créatures pour la vie?
Souviens-Toi de nous pour
une vie éternelle comme a
prié notre Père Avraham qui
a dit: "Il vivra devant toi" et
nos Sages de mémoires bénies
ont expliqué dans "Ta
crainte". Je viens devant Toi
T'implorer et Te supplier que
ma descendance et la
descendance
de
ma
descendance soient toujours
cachères et que personne ne
soit indigne. Qu'ils vivent
dans le Chalom, la vérité, le
bien, la droiture à Tes yeux et
aux yeux des hommes. Qu ׳
ils soient versés dans l'étude de

 וך נל ת ילת ללהל ם,ימ י לכל הל אפ ימול ת
 וך אקר ךב ילתם,יתול לר ךת לך ה ך יקדול לשה
 וך על יק ייוים.לך ילש ךמ לך ה ליגדול ל
הל עול ללם וך על יק ייוים ה יתול לרה
אללהא ינ יו
ליבא ללנ יו ימ ךימ לך יך לי ל
י לכת ךב ילת
.יצ יווייי ים
ךלשנאי
ל
,""פר יו ו ךירבוי
יך
ך יבתול לר ךתך
וך כל ת ךב ילת ך יבתול לר ךת לך "וך לי ימ ךד י לתם
 וך הכי ל יונל ה."א ללתם אל ת ך יבנאיכל ם
 יכי ללא,יב ךלש י אתיהל ן אל חל ת
יאם
יכי
את
לך תלה יו בל לר ל
את
 וך לי כך בול ךד לך ליב לר ל,לשבל ת
ל ל
 ךיכ אדי,ית
ילצ ךר ילת אף לע יש ל
שני ךהילה אננ ךחנ יו וך צל אלצל אא ינ יו
יל
וך צל אלצל אא י י לכל ע ךימ לך יאבית
ש לראא ל יול ךד אעי ךלשמל לך וך לול ךמ אדי
יי ך מ
 ו ךיבכא ן אל בול א אא ל ל.תול לר לת לך
ליך
,יך לי מל ל ךלך מלך כא י ה ךימללכי ים
 וך אעיני לך לך,וך א יפיל ךית יח לינ יתי
ש ךיתחל ינאני י
ל
עד
ךתלוייות
וך ית ךלשמע ךית יפ יל ילתי לך הזך ימין לי י
 וך גם הא ם יי ךפר יו.ליבני ים ויבל נול ת
וך יי ךרבי יו הא ם ו ךיבנאיהל ם ו ךיבנאי
י לכל
ךבנאיהל ם עד סול ף
שהא ם
ל
 לך תכך לי ית,הדי ול רול ת
ואנני י יכ יפללנ יו יע ךסק יו ך יבתול לר ךת לך
 לי לך מלד וילך ל י אמד,ה ך יקדול לשה
לי ךלשמלר וך ל נעשמ ות וילך ק ייאם אל ת
י לכל דיי ךב ארי תלך מויד יתול לר ךת לך
אעינאינ יו
 וך הל אא ר,ך יבאהנבל ה
לי יאבנ יו
וך ד יאבק
ך יבתול לר לת לך
ל
ותיך לך אהנבל ה וילך יי ךראל ה
ך יב ימ ךצ ל
ל
 אל יבינ יו אל ב.ךלשמל ך
אל ת
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הל רח לנמן ,י אתן לך כ יפללנ יו ח יייים
א פנר יכים ו ךיברויכי ים ,ימי כל מול לך
אל ב הל רח ינמים זול כא ר יך צו ליריו
ך יברח ינמים ,זלכך ארנ יו
לך ח יייים
ךיכמול
ני ךצ יח יייים,
לך ח יייים
ש יה ךת יפ ילאל א ךב לרהל ם אל יבינ יו
ל
ל
"ל יו יי ךחילה לך פל נליך" ,ויפא ךר לש יו
רבי ול אתינ יו זי כך רול נל ם לי ךב לרכל ה,
"ביי ךראל לת לך" .יכי על י אכן,
ךי
אתי לך ב יאק לש וילך חנאן ימ יךלפל נ ל
ליך
ליב י
ש יךיהא א ז ךר יעי וך זלרע ז ךר יעי עד
ל
שר .וך אל יי ילמצא א
עול ללם זלרע י לכ ל א
יבי ו ךיבז ךר יעי ו ךיבזלרע ז ךר יעי עד
שמל ץ ,א ךך
עול ללם לשוים י ךפסויל ול ל
לשר
לשלול ם לואלמל ת וך טוב וך י ל
ללהים ו ךיב אעינאי אל לדם,
ך יב אעינאי א י
ארי
וך יי ךהי יו בי נעלאי תול לרה ,למ א
ארי
ארי ימ ךלשנל ה ,למ א
ימ ךק לרא ,למ א
ארי
ארי לרזלא ,למ א
תלך מויד ,למ א
ארי גול ךמלאי חנסל ידים,
ימ ךצול ה ,למ א
ךיתרו יימייות,
ימדול ת
ארי
למ א
ל
וך יע ךבדויך ך יבאהנבל ה ו ךיביי ךראל ה
יי ךראל ה
ללא
ימית,
ךפני י
יחיצוני ית ,וך אתן לך כל ל ך יגוי יילה
יו ך יגוי יילה מא הל ם א ידי מ ךחסול לר יה
ך יבכל בול ד ,וך אתן ללהל ם ך יב יריאוית
וך כל בול ד ול כלח ,וך לתן ללהל ם קול למה וך י ילפי וך חא ן ול חל סל ד ,וך יי ךהילה
אהנבל ה וך א ךחול ה וך לשלול ם יאבינאיהל ם ,וך תזך ימין ללהל ם זי יוויגי ים
הנגויני ים ימזילרע יתלך ימ אידי חנכל ימים ,ימזילרע צדיי ייקים ,וך גם
נשר יה ךת יפלי לך יתי נעלאיהל ם ,יכי
זי יוויגל ם יי ךהי יו ךיכמול לתם ךיככל ל א ל
זי י לכרול ן אל חל ד עול ללה לך כל אן וילך כל אן .א ילתה יך לי יול אדע י לכל
יתעלוימות ,וילך פל נ ל
ליך ני גך ל יו מ ךצ יפ יונאי לי יבי ,יכי כ ל יונל יתי ך יבכל ל
נ
אא יללה לך מען ילש ךמ לך ה ליגדול ל וך ה ליקדול לש וילך מען יתול לר ךתךל
la Torah, de la Michna, du
Talmud et des secrets de la
Torah. Qu'ils observent Tes
mitsvot, qu'ils fassent du
ils aient de très׳ "bien", qu
bonnes Midot [vertus], qu'ils
Te servent avec amour et une
crainte sincère, profonde et
non superficielle. Procure à
chacun d'entre eux la bonne
santé, le mérite, la force et la
beauté, la grâce et la bonté.
Fais que l'amour, la fraternité
et la paix règnent entre eux.
Donne leur à chacun un
conjoint, et protège ceux que
Tu leur as destinés. Qu'ils ne
leur arrive aucun mal, qu'ils
soient bénis autant que mes
enfants pour lesquels j'ai prié.
Qu'ils soient droits et bons, de
" lignée de " Tsadikkim " et de
Talmidei 'hakhamim". Toi
Hachem, Tu connais tous les
secrets et devant Toi sont
dévoilées toutes les intimités
de mon cœur. Ma ferveur est
pour la grandeur de Ton
Grand et Saint Nom et pour
Ta Sainte Torah. Répondsmoi Hachem Réponds moi
par le mérite de nos saints
Pères ; Avraham, Yits'hak et
Yaakov. Grâce à eux, fasse que
mes fils soient comme des
branches ressemblant à leurs
racines. Par le mérite aussi de
Ton
serviteur
David,
quatrième roue du char
céleste, qui chante par Ton
saint esprit Divin.
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ה ך יקדול לשה ,על י אכן נענאני י יך לי נענאני י ,בי נעבויר הל אל בול ת
ה ך יקדול ילשים א ךב לרהל ם יי ךצחל ק וך י נעקלב .ו ייבגך ללללם יתול ילשיע
ליבני ים לי ךהיול ת הל נענל יפים די ול ימים לך לש ךר לשם ,ויב נעבויר דיל וי ד
ש לך.
ע ךבדיך לך לרגלל ךר יב ייעי בי י למ ךר י לכבל ה ,ה ךמ לשול ארר ך יברויח לק ךד ל

לות א ךלש ארי
יבשיר הנ ו נמ נע ן
ך
הלאך יב ךד לרכל יו:
י לכל יך ארא יך לי ה ל
יך גי יע כי י לפ ל
יכי תאלכא ל
יך
א ךלש לר ל
יך וך טול ב ל ךלך :אל ךלש ךית לך
יתךל
ךיכגלפל ן יפ ילר יילה ך יבי ךר ךיכ אתי בא ל
ליבנ ל
איתים סל יביב
ליך יכ ךלש יתלאי ז י
שלך חל נ ללך :יה ינאה כי י כא ן יך בלרךך
לך ל פ
ל
ליגבל ר יך ארא יך יל :יך בל לרכך ך יך לי
ישלליי ם
ימ ייצייול ן ו ךיראא ה ך יבטויב יך רו ל
כי לל יך מא י ח יי ל
ליך :ו ךיראא ה בל ני ים
לך בל נ ל
ש לראא ל:
ליך לשלול ם על יי ך מ
אנצ א יך לי לשול מא ע ךית יפ יללה
צ
יך קפ יים ליבנ יו ה י לפסויק ,ואנני י זלאת
יתי אול לתם אל מר יך יל ,רו ייחי
ך יב יר י
ל
נשר
נשר לעלליך ו ךידבל רי א ל
א ל
שמ ךמ יתי ך יב יפ ל
יך ,ללא ילמו ליש יו
ימ יפ ל
יך ו יימ יפי ז ךר נע לך ו יימ יפי זלרע
ז ךר נע לך אל מר יך לי מא ע ילתה וך עד
עול ללם :יי ךהי יו לך לרצול ן יא ךמ ארי יפי
וך הל גך יול ן לי יבי לך פל נ ל
ליך יך לי צו יירי
וך גול אנלי י:

C

antique des degrés:
Heureux celui qui
craint l’Éternel, qui
marche dans ses voies. Le
produit de ton travail, tu le
mangeras, tu seras heureux, le
bien sera ton partage. Ta
femme sera comme une
vigne féconde à l'intérieur de
ta maison. Tes fils comme des
plants d'oliviers tout autour de
ta table. Voila comment est
béni l'homme qui craint
l’Éternel. Que le Seigneur te
Bénisse de Sion. Goûte le
bonheur de Jérusalem tous les
jours de ta vie. Que les fils de
tes fils puissent voir la paix sur
)Israël.(Téhilim 128
e grâce, Hachem
Écoute ma prière,
que s'applique sur
nous le verset: "Ceci est mon
alliance, avec eux, a dit
Hachem Mon souffle est sur
toi et les paroles que j'ai mises
dans ta bouche ne quitteront
pas ta bouche, ni celle de ta
descendance, ni celle de la
descendance
de
ta
descendance d'aujourd'hui
jusqu'à la fin des temps".

D

Que les
paroles de ma bouche et la
méditation de mon cœur
Te soient agréables, Ô
Éternel, mon Rocher, mon
Sauveur.
)(Yéchaya 59 ; 21
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Supplique pour la réussite de l'étude de la
Torah de l'époux et des enfants
du 'Hazon Ich

Q

ue soit ta Volonté
d'être
miséricordieux

envers (un tel fils d'une-telle)
et d'amener son cœur à
aimer et à vénérer Ton
Nom,
à
étudier
assidûment Ta sainte
Torah, en écartant de
devant lui tous les
obstacles spirituels et
matériels et en le plaçant
dans les conditions les
plus
favorables
pour
l'étude de ta Torah, car Tu
écoutes la prière avec
miséricorde. Bénis soisTu, Éternel, qui écoute la
prière.

ימ יךלפל נ ל
ליך

צון
יה בהי צר ן

(un tel fils d'une-telle ) תרחא ם על
ל
ש ךי
ות נהפ ךלך אל ת לך בל בול לך אהנבל ה
ך
וילך יי ךראל ה אל ת ךלשמל לך וך לי ךלשקלד
 וך לת יסיר.ך יבתול לר ךת לך ה ך יקדול לשה
ה יסבי ול ת
י לכל
ימ יךלפל נל יו
ה ימול נך עול ת אול תול ימ י ךלש יקידת
 וך לתכי ין,יתול לר ךת לך ה ך יקדול לשה
אל ת י לכל ה יסבי ול ת ה ךימ יביאול ת
 יכי,אול תול לך תול לר ךת לך ה ך יקדול לשה
ךית יפ יללה
לשול מא ע
א ילתה
לשול מא ע
ליברו ךיך
.ך יברח ינמים
:ךית יפ יללה
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Prières personnelles...
notez ci-dessous les noms des personnes
pour lesquelles vous désirez prier

Ta volonté, Hachem notre D.ieu et D.ieu
Quede cenossoitpères,
D.ieu d'Avraham, D.ieu d'Its'hak et
D.ieu de Yaakov d'accorder...

...la réfoua chéléma/guérison totale de...
_______________fils/fille de_______________
_______________fils/fille de_______________
_______________fils/fille de_______________
_______________fils/fille de_______________
_______________fils/fille de_______________
...la hatsla'ha/réussite de...
_______________fils/fille de_______________
_______________fils/fille de_______________
_______________fils/fille de_______________
_______________fils/fille de_______________
_______________fils/fille de_______________
...le zivoug agoune/ mariage pour...
_______________fils/fille de_______________
_______________fils/fille de_______________
_______________fils/fille de_______________
_______________fils/fille de_______________
_______________fils/fille de_______________
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...le zéra chel kayama (avoir des enfants) pour...

_______________fils/fille de_______________
_______________fils/fille de_______________
_______________fils/fille de_______________
_______________fils/fille de_______________
_______________fils/fille de_______________
...une leïda kala/bonne délivrance pour...
________________fille de________________
________________fille de________________
________________fille de________________
________________fille de________________
________________fille de________________
...la téchouva de...
_______________fils/fille de_______________
_______________fils/fille de_______________
_______________fils/fille de_______________
_______________fils/fille de_______________
_______________fils/fille de_______________
paroles de ma bouche et la méditation de
Quemonlescœur
Te soient agréables, Ô Éternel, mon
Rocher, mon Sauveur. Amen
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