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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

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.

M ן ון בו ןרב ון בו לויירב ים, גיל מי לל עול ל הל ל כי  
, ךל דך בול כיך א  א סי כיי י  נא פך לי דויע   יל וך
ל ל ר של יק נא לי דך ה  ה לך אל י ביל ני אנ ל של
ת ו  צך מי ייאם  ק  לך ש,  קלדל ת  ביל של 
הי ילל גי ויבך ה  בל הנ א  ביך י  אי רך ול בי
ר ל של אנ כי  י  בי בל לך ת  ח  מך שמי ויבך
, יךל נל פל ליך ן מי צול י רל הי י. יך ני יתל ויי צי
ל, אא רל שמך יי י  ללהא אל ים  ללהי אל יל  יך
ה חל מך שמי וך ה  רל אול יע   י פי שלך תי  ל של
ד סל חל וך ן  חא וך ר,  יקל וי ן  ול שמ שמל וך
ים ייי ח  וך ן,  צול רל וך ים  מי חנ ר  וך
ם, לול שלל וך ה  כל רל ויבך ים  בי טול
ים. ני ול תי חך תי  ל  וך ים  ני יול לך על לך
ינוי תא ול של פך נ  וילך נוי  לל יר  אי ל ותך
ר אול ביך ינוי  תא מול שלך ני וילך נוי  רויחא וילך
ר אול ביך י  כיי ים,  ירי אי מיך ה  יךל  נל ל פי
ךל מיך עי י  כיי ים.  ייי ח  ללךך  מל י  נא ך פי
ה אל רך ני ךל  רך אול ביך ים  ייי ח  ר  ול קי מך
יל יך יק.  דיי צי  ל  רויע   זל ר  ר. אול אול
ר אל יל ו  יל  יך ל  אל י.  עי שלך יי וך י  רי אול
נוי כא רך יבל וי נוי  ניא חל ים יך ללהי נוי. אל לל
ר ה. יאלא לל סל נוי  תיל יו אי נל ל ר פי אא יל
ר אול נוי, לך חלנא יך לאינוי וי יו אא נל ל יל פי יך
יו לל על ל ים, של ייי ח  ר ה  אול נויז לך גיל ה 
י הי יך ים  ללהי אל ר  ילאמל ו  ר,  מ  אל נל
ה לל סל ן  מא אל ר.  אול י  הי יך ו  ר  אול

ד. על ול
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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

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!

M י נב יאנ נב une( אנ  telle  fille  d'une  telle(

לוי ל לי ה  ת  עול ביא טך מי  ה  ת  אל ת  רל דיל נ  מך
ס. ניא ה  ל  ע  בי  יר  אי מא י  ביי ר  ת  פי  קפ לך
ים שלי דול קיך ה  ינוי  תא בול אנ ד  בול כך לי
ינוי תא ול מי אי קלב וך ענ י  וך ק  חל צך ם יי הל רל בך א 
ה. לאאל וך ל  חא רל ה  קל בך רי ה  רל שמל
ס. ניא ל ה  ע  יר בי  אי י מא ביי ת ר  מ  שלך ני וילך
ל אא רל שמך ל יי כל לך וי נוי  מלד לל ענ ם תי  כויתל זך
ם א שלי ה  י  נא פך לי י  לתי לי פי תיך ל  ביא ק  תך תיי ל של
י ני נא ענ יר  אי מא דך א  קל לל אל ךך  ר  ביל תך יי
ת אל וך י  לי ענ בי  ת  אל י.  תי אול ךך  רא בל ויתך
זיויק חי וך יאוית  רי בך ביי י.  ת  נול ויבך י  נ  ביל
ם. יי מ  שלל ת  א  רך יי ויבך ה  רל ול תי בי  ויף  גי ה 
ה כל רל ביך ע  פ  ל של לאינוי  על יע   י פי שלך ת  וך
ה סל נל רך ויפ  ם  לול שלל וך ים  בי טול ים  ייי ח 
ים מי יל ת  יכ  רי אנ ו  ה  חל לל צך ה  וך ה  בל טול
י ינא מי ל  ל כי מי נוי  רא מך שלך תי וך ים  ני שלל וך
א נל מל חנ ר  ים  עי רל ים  רי קך וימי ת  לול חנ מ 
ה לאמל שלך ה  פויאל רך ל ח  וישלך ן.  לל יצך לי

ל  אא רל שמך יי ךל  מיך ע  לאי  חול ל  כל et(לך  en

particulier à un tel fils d'une telle(ה ל כי זך ני  וך
ן ייול ת צי מ  חל נל ת ביך אול רך לי וך ת  ויעול של יך לי
של דיל קך מיי ה  ית  ביא ן  י  נך בי ויבך ם  יי ל  ירוישלל וי
יוי הך יי ן:  מא אל ינוי  מא יל ביך ה  רל הא מך ביי
י ביי לי ן  יול גך הל וך י  פי י  רא מך אי ן  צול רל לך
י ני אנ ו  י.  לי אנ גול וך י  צוירי יל  יך  . יךל נל פל לך
ים ללהי ן אל צול ת רל יל עא ךל יך י לך לתי לי פי תך
: ךל על שלך ת יי מל אל י בל ני נא ךל ענ דיל סך ב ח  רל ביך
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 Bénédiction de l'allumage 

Avant d'allumer on récitera avec beaucoup de ferveur 
et de joie la bénédiction suivante :

יל יך
l’Éternel,  Maître  de  tout,  Celui

qui fut, Qui est et Qui sera.

לה לרויךך א תי בי
Tu es la source de 

toutes bénédictions 

ללם עול ללךך הל מל
Roi de l'univers

ינוי ללהא   אל
Notre D.ieu, 

יוביך תל ול צך מי
par Ses commandements

נוי ל של דיך ר קי ל של אנ
Qui nous a sanctifiés

ת ביל ל של  ל ר של יק נא לי דך ה  לך
d'allumer la lumière de Chabat

נויוך ויל צי
et nous a ordonné

A Yom Tov on récitera la bénédiction suivante : 
נ ויל צי יו וך תל ול צך מי ביך נוי  ל של דיך ר קי ל של ם, אנ לל עול הל ללךך  מל ינוי  ללהא אל יל  ה יך תיל א  רויךך  ויביל

ב:  ם טול ל יול ל ר של יק נא לי דך ה  לך

Un jour de Yom Tov qui tombe Chabat 
on récitera la bénédiction suivante :

נוי ויל צי יו וך תל ול צך מי ביך נוי  ל של דיך ר קי ל של ם, אנ לל עול הל ללךך  מל ינוי  ללהא אל יל  ה יך תיל א  רויךך  ביל

ב:  ם טול ל יול ל של ת וך ביל ל של  ל ר של יק נא לי דך ה  לך

A Yom Kippour on récitera la bénédiction suivante :

נוי ויל צי יו וך תל ול צך מי ביך נוי  ל של דיך ר קי ל של ם, אנ לל עול הל ללךך  מל ינוי  ללהא אל יל  ה יך תיל א  רויךך  ביל

ים:  וירי פי כיי ם ה  ל יול ל ר של יק נא לי דך ה  לך

A Yom Kippour qui tombe Chabat 
on récitera la bénédiction suivante :

נוי ויל צי יו וך תל ול צך מי ביך נוי  ל של דיך ר קי ל של ם, אנ לל עול הל ללךך  מל ינוי  ללהא אל יל  ה יך תיל א  רויךך  ביל

ים:  וירי פי כיי ם ה  ל יול ל של ת וך ביל ל של  ל ר של יק נא לי דך ה  לך
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 »

ללם  עול ללךך הל ינוי מל ללהא יל אל ה יך ל תי רויךך א  ביל
זילה: ן ה  מ  זיך נוי ל  יעל גיי הי נוי וך מל ייך קי נוי וך יל חל הל ל של
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Supplique à réciter après l'allumage

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.

Q ן צון רצ י  הב ןיה צון רצ י  הב יליה יך  , יךל נל פל ליך מי  
ן נ  חול תיך ל של ל,  אא רל שמך יי י  ללהא אל

י  תי י,אול נ  ביל ת  אל וך י,  ישלי אי ת  אל (וך
ת אל וך י,  בי אל ת  אל וך י,  ת  נול ביך ת  אל וך

י) מיי ןאי א תי תי י, וך ב  רול ל קך ל ת כי אל , וך
ים ייי ח  ל  אא רל שמך יי ל  כל וילך נוי  לל
נוי רא כיך זך ותךי ים.  כיי רפ אנ ו  ים  בי טול
ה, כל רל ויבך ה  בל טול ן  רול כך זיי ביך
ה ויעל של יך ת  די  קפ פך ביי נוי  דא קך פך תי וך
ת כול רל ביך נוי  כא רך בל ויתך ים,  מי חנ ר  וך
ינוי, א תי ביל ים  לי שלך ת  וך ת,  לול דול גיך
ינוי. ינא ביא ךל  תך ינל כי שלך ן  א כי של  ויתך
ים ניי י ביל נא ים ויבך ניי ל ביל דיא ג  י לך ני א כי ז  וך
, יל י יך בא הנ ים, אול ני בול ים וינך מי כל חנ
ת, מל י אל א של נך ים, א  ללהי י אל אא רא יך
ים, קי בא דיך יל  יך בי   , של קלדל ע  זלר 
ם לל עול הל ת  אל ים  ירי אי וימך
ים, בי טול ים  שמי ענ מי  ויבך ה  רל ול תי בי 
ת ד  בול ענ ת  ללאכל מך כלל  ויבך
ת אל ע  מ  שלך א  ניל אל א.  רא ול בי ה 
כוית זך זילאת, ביי ת ה  עא י ביל תי ניל חי תיך
ה לאאל וך ל  חא רל ה  קל בך רי וך ה  רל שלל
לא לי ל של נוי  רא ר נא אא הל ינוי, וך תא ול מי אי
ר אא הל וך ד,  על ול ם  לל עול לך ה  ביל כך יי

ן. מא ה. אל על שא ול ני יךל וך נל ל פי

7

Extrait téléchargé sur OVDHM.com



Supplique pour avoir des enfants

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.

E ה נוצ חנ ל  ל לו נ פו תה תוב הונ נוצ חנ ל  ל לו נ פו תה תוב ונ
ה מל יל רל יך י בי  ביי ץ לי ל  ר על לאמ  תי ו 
ל ע  י  י פי ב  ח  רל ה  יהלול בי  י  ני רך ק 
י תיי חך מ  שמל י  כיי י  ב  יך אול
ה יהלול של כי  דול ין קל : אא ךל תל ויעל ישל ביי
צויר ין  אא וך ךל  ל תי לך ביי ין  אא י  כיי
רוי ביך ד  וי תך בי רך ל תי  ינוי: א  אללהא א כי
ק תל על א  יאצא ה  בלהל גך ה  בלהל גיך
לול יל וך ת יך עול ל דיא י אא ם כיי יכל י פי מי
ים לרי בי ת גיי ל של ת: קל לול לי נוי ענ כיך תך ני
ל: יי חל רוי  זך ים אל לי שלל כך ני וך ים  תיי ח 
רוי ל כי שמך ני ם  לחל לי בי  ים  עי בא שמך
ה רל קל ענ ד  ע  וי  לי דא חל ים  בי עא וירך
ים ני ביל ת  בי  ר  וך ה  על בך שלי ה  דל לך יל
ה ייל ח  וימך ית  מי מא יל  יך ה:  לל לל מך אפ
יל יך ל:  ע  ייל ו  ל  אול שלך יד  רי מול
ף יל א  י פי שלך יר מ  שלי ענ ישל וימ  רי מול
ל דיל ר  פל על מא ים  קי מא ם:  מא רול מך
ן יול בך אל ים  רי יל לת  פי שלך א  מא
א א סי כי וך ים  יבי די ם נך יב עי שלי הול לך
ה יהלול ל  י  כיי לאם  חי נך י  ד  בול כל
ם לאיהל ענ ת  ל של ייל ו  ץ  רל אל י  קא צפ מך
מלר שלך יי יו  ידל סי חנ לאי  גך ר  ל:  בא א תי
י ללא וי כיי מי דיל ךך יי ל חלשל ים בי  עי שלל וירך
וי תי יאח  יל  יך  : ישל אי ר  בי  גך יי כלח   בך
ם עא רך ם י  יי מ  ל שלי יו בי  לל יו על יבל רי מך
ן עלז ל תי יי ץ וך רל י אל סא פך ין א  די יל יל יך
: יחול שלי מך ן  רל קל ם  רא יל וך ול  כי לך מ  לך
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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
fille  d'une-telle  et  untel  fils  d'une
telle),  donne-nous  des
enfants  en  parfaite  santé,
sages  et  vertueux.
Puissions-nous  avoir  le
mérite de les élever dans la
Torah  et  les  Mitsvot
durant de longues années.
C'est  pour  cela  que  je
T'implore,  Ô  Hachem
éternel,  charitable  envers
toute  chair  et tout  esprit,
agis  envers  moi  avec
intégrité et bonté, au nom
de Ta grandeur et donne-
nous  le  mérite,  à  mon
époux  et  à  moi,
d'accomplir  la  Mitsva  de
mettre au monde des fils
et des filles, d'accomplir la
Mitsva de Brit-Mila et de
leur  enseigner  la  Torah.
Aide-nous, Ô D.ieu notre
Libérateur,  sauve-nous  et
pardonne nos fautes, pour
la  gloire  de  Ton  Nom.
Que  puisse  se  réaliser
pour nous les versets: « Il
n'y  aura  pas  de  femme
privé  d'enfants  et  stérile
dans ton pays, j'emplirai le
nombre  de  tes  jours »
(Chémot 23;26).

D א נוצ אאצ נוצ ן,אצ מל חנ ר  הל ב  אל ל  אא הל  
ב א של יול ת  אול בל צך ה  י  ללהא אל
ת ד  קפ פך ביי קלד  ך פי ים,  רויבי כיך ה 
י ויכא שמ ל חנ כל ים לך מי חנ ר  ה וך ויעל של יך
א מל יל ק  ל  ל של ע  זלר  ביך ים  ני ביל
י ני דא קך פך ם תיי לל לל כך , ויבי ךל תל דל בול ענ ל 
יךל תל יול רי בך ביי ל של ה  חויתל ך פי ה  י  לי

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

ע זלר  ךל  תך מל אנ ל  ה  תיל ת  נל וך
ם, גויפל ביך ים  לאמי שלך ים,  שלי נל אנ
ים לאמי וישלך מוים,  וים  של י  לי ביך
י ינא ל מי כל ת ויבך עול דא ת ויבך דול מי ביך
ל ע  ם  לל דיך ג  לך ה  ל כי זך ני וך לאמוית.  שלך
ה, דל בול ענ הל ל  ע  וך ה  רל ול תי ה 
ים. ייי ח  ת  נול וישלך ים  מי יל ך  אלרל לך
ר ל של אנ ילה  הך ״אל א  נל אל ן,  כא ויבך
ם עי ת  קול דל צך ה  שמל עול ילה״  הך אל
י מיי ה עי שמא . ענ רויח  וך ר  שמל ל ביל ל כי
ךל מך שלי ן  ע  מ  לך ד,  סל חל ול ה  קל דל צך
ים ני יד ביל לי הול י לך ני א כי ז  ל, וך דול גיל ה 
ת ו  צך מי ייאם  ק  לך י  ני א כי ז  וך ת,  נול ויבל
יל ת ת מי ו  צך ה וימי יל בי ה וירך יל רך י פי
ם תיל נך ני  שלי וך ת  ו  צך וימי ים  רי כל זיך ה 
נוי עא שלך י יי ללהא אל נוי  רא זך . על יךל נל בל לך
, ךל מל שלך ד  בול כיך ר  ב  דיך ל  ע 
ינוי לאתא טי לח  ר ע  א פי כ  וך ילאנוי  ציי ה  וך
נוי ביל ייאם   ק  וך  . ךל מל שלך ן  ע  מ  לך
ילה הך יי ללא  תויב,  ל כי ל של א  רל קך מי
ה, רל קל ענ ו  ר  קל על ךל  בך

, ךל צל רך א  ה ביך רל קל ענ ה ו  לל א כי של  ילה מך הך תויב, ללא תי ל כי ל א של רל קך  וימי
אא. לי מ  יךל אנ מל ר יל פי  סך ת מי אל
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C'est  une  bonne  ségoula  pour  l'enfantement  de  lire  les  Téhilim  suivants :

י נב עצ ה לה צ לו פב יתוה נב עצ ה לה צ לו פב ה תוה על מך יל שלי : יך יחול ךך שמי ול פי שלך יל יי י יך נא פך לי טלף וך ענ י י  כי
י ני ל מי מי יךל  נל ל פי ר  א תי סך ל תי  א: א  בול תל יךל  לל י אא תי על וך של  וך י  תי ל לי פי תך
י י: כיי ני נא ר ענ הא א מ  רל קך ם אל יול ךל ביך נל זך י אל ל  ה אא א טי י ה  ר לי ם צ  יול ביך
ב שמל עא כל ה  ל הויכי רוי:  חל ני ד  קא מול כיך י  ת  מול צך ע  וך י  מל יל ן  ל של על בך לוי  כל
ה קל בך י דיל תי חל נך ל א  ול קי י: מי מי חנ כלל ל  אנ י מא תיי חך כ  ל י של י כיי ביי של לי ב  ייי ו 
ס כול כיך י  יתי יי הל ר  ביל דך מי ת  א  קך לי י  יתי מי דיל י:  רי שמל בך לי י  מי צך ע 
ם ייול ל ה  ל ג: כי ל גיל ד ע  דא ול ר בי ול פי צי ילה כיך הך אל י ול תיי דך ק  ל ת: של בול רל חר
י תיי לך כל ם אל לחל לי ר כי  פל י אא עוי: כיי ביל שלך י ני י ביי ל  לל הול י מך בל יך י אול פויני רך חא
י ני את  שמל י נך ךל כיי ל פי צך קי וך ךל  מך ז ע  י  נא ך פי י: מי תיי כך סל י מל כי בך י ביי ו  פ קי שלי וך
יל ה יך ל תי א  : וך של יבל ב אי שמל עא ל י כי ני אנ טויי ו  ל נל צא י כיך מ  י: יל ני כא לי שלך תי  ו 
ן ייול ם צי חא ר  קוים תיך ה תל תיל דלר: א  דלר ול ךל לך רך כך זי ב וך א של א ללם תי עול לך
יהל נל בל ת אנ יךל אל דל בל צוי ענ י רל ד: כיי עא א מול י בל הי כיי נל נך חל ת לך י עא כיי
י כא לך ל מ  כל וך יל  ם יך א ת של ם אל יי גול אוי  ירך יי נוי: וך חלנא הי יך רל פל ת ענ אל וך
ה נל ל : פי דול בול כך ה ביי אל רך ן ני ייול יל צי ה יך נל י בל : כיי ךל דל בול ת כיך ץ אל רל אל הל
ב זלאת תל ל כי ם: תיי תל ל לי פי ת תיך זלה אל ללא בל ר וך על רך ע  לי ת הל פי ל תיך אל
ם רול מיך יף מי קי שלך י הי : כיי הי לל יל לי ה  א יך רל בך ם ני ע  ן וך רול חנ ר א  דול לך
יר סי ת אל ק  נך מלע  אל שלך יט: לי ביי ץ הי רל ל אל ם אל יי מ  ל שלי יל מי ול יך של דך קל
תול ל לי הי ויתך יל  יך ם  א של ן  ייול צי ביך ר  א פי ס  לך ה:  מויתל תך י  נא ביך ח   א תי פ  לך
: יל ת יך בלד אל ת ל ענ כול לל מך ו וימ  דיל חך ים י  מיי ץ ע  בא קיל הי ם: ביך יי לל ל ירוישל ביי
י צי חנ י בי  ני לא ענ ל תי  י א  לי ר אא י: אלמ  מל ר יל צי  י קי לחי ךך כי רל דיל ה ב  ניל עי
ה שמא ענ ל וימ  תי דך ס  ץ יל רל אל ים הל ני פל : לך יךל תל נול ים שלך רי ול ר די דול י ביך מל יל
לוי בך ד יי גל ביל ם כי  ל לי כפ מלד וך ענ ה ת  תיל א  דוי וך ה ילאבא מיל ם: הא יי מל ל יךל של דל יל
וי: מי ל תי יךל ללא יי תל נול ה הויא וישלך תיל א  ללפוי: וך חנ י  ם וך יפא לי חנ בוישל תי  ליך כי 

ן:  ול כי יךל יי נל פל ם לך על רך ז  נוי וך ול כי שלך יךל יי דל בל י ענ נא ביך

ד וב דצ דלה וב דצ :לה ול של דך ם קל א ת של י אל ב  רל ל קך כל ה וך הול ת יך י אל שלי פך י נ  כי רך  ביל
ללאח  סי יו:  ה  מוילל ל גיך ל י כי חי כיך שלך ל תיי א  ה וך הול ת יך י אל שלי פך י נ  כי רך ביל
י כי יך ייל ת ח  ח  שלי  ל מי אא ול גי י: ה  כי יך לפאל חנ ל תי  כל א לך רלפא י הל כי נא ול ל ענ כל לך
ךך יא דך על ב  ול טי בי  י ע  ביי שמך מי  ה  ים:  מי חנ ר  וך ד  סל חל י  כי רא ך טי ע  מך ה 
ים טי ל פי שלך ה וימי הול ת יך קול דל ה צך י: עלשמא כי יך רל עוי ר נך ל של ניל של כי  דיא ח  תך תיי
ל אא רל שמך יי י  נא בך לי ה  ל מלשל לך יו  כל רל דיך יע   די יול ים:  ויקי של ענ ל  כל לך
ד: ללא סל ב חל ר  ם וך יי פי  ךך א  רל ה אל הול וין יך ני ח  חוים וך יו: ר  תל ילול לי ענ
נוי ה לל שמל על ינוי  אא טל חנ ר: ללא כ  ול טי ם יי לל עול ללא לך יב וך רי ח יל צ  נל לל
ץ רל אל ל הל ם ע  יי מ  ל בלהי  של גך י כי ינוי: כיי לא ל על מ  גיל ינוי  נלתא ול ענ ללא כ  וך
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יק חי רך הי ב  רל ענ מי  מי ח  רל זך מי חלק  רך כיי יו:  אל רא יך ל  ע  ול  די סך ח  ר  ב  גיל
ל ה ע  הול ם יך ח  ים רי ני ל ביל ב ע  ם אל חא ר  ינוי: כיך עא ל של ך ת פי וי אל ני ל מי מי
של נול נוי: אל חך נל ר אנ פל י על כויר כיי זל נוי  רא צך ע יי ד  י הויא יל יו: כיי אל רא יך
ול ה בי רל בך י רויח  על יץ: כיי צי ן יל א ה כי דל ל שמי יץ ה  צי יו כיך מל יר יל צי חל ל כי
ד ע  ם וך לל עול ה מא הול ד יך סל חל : וך מול קול ד מך וי עול ני ירל כיי ללא י  וי וך ני ינל אא וך
יתול רי י בך רא למך של לך ים:  ני בל י  נא בך לי תול  קל דך צי וך יו  אל רא יך ל  ע  ללם  עול
אול סך כיי ין  כי הא ם  יי מ  ל שלי בי  ה  הול יך ם:  תל ול שמ ל ענ יו  דל פ קי פי י  רא זלכך וילך
כלח  י  לרא בי גיי יו  כל אל לך מ  ה  הול יך כוי  רך ביל ה:  לל ל של מל לל  כי בי  כויתול  לך וימ 
יו אל בל ל צך ל ה כי הול יך כוי  רך : ביל רול בל ל דיך קול מלע  ביך שלך לי רול  בל י דך עלשמא
ל כל ביך יו  שמל ענ מ  ל  ל כי ה  הול יך כוי  רך ביל  : נול צול רך י  עלשמא יו  תל רך ל של מך

ה:  הול ת יך י אל שלי פך י נ  כי רך ול ביל תי לך של  מך ת מל קלמול מך

ת לון ענ נ מו יר הנ תשיב לון ענ נ מו יר הנ אשיב וך ת שלל יי ה ב  נל בך ה ללא יי הול ם יך ללמלה אי שלך  לי
ד ק  א שלל וך יר שלל ר עי מל שלך ה ללא יי הול ם יך ול אי יו בי נל לוי בול מך על
לאי ת אלכך בל ל י של רא חנ א  י קוים מך ימא כיי שלך ם מ  כל א לל וך ר: שלל מא ול של
ה הול ל ת יך חנ ה נ  ניא א: הי נל א ידול של ידי ן לי א תי ן יי א ים כי בי צל ענ ם הל ללחל
י נא ביך ן  א כי ר  ול בי גיי ד  י  ביך ים  ציי חי כיך ן:  טל ביל י ה  רי ך פי ר  כל שמל ים  ני ביל
ם הל תול מא ל פי שלך ת א  אא אל לי ר מי ל של ר אנ בל גיל י ה  רא שלך ים: א  עוירי ניך ה 

ר: ע  ל שלי ים בי  בי יך ת אול רוי אל ביך ד  י יך וי כיי ללא יאבלשל

ת לון ענ נ מו יר הנ תשיב לון ענ נ מו יר הנ יו:שיב כל רל דך הללאךך ביי ה ה  הול א יך רא ל יך ל י כי רא שלך א   
ן פל גל ךל כיך תיך שלך : אל ךך ב לל טול יךל וך רל שלך ל א  י תלאכא יךל כיי ל פי יע  כי  גי יך
יב בי סל ים  זאיתי לאי  תי שלך כיי יךל  נל ביל ךל  יתל בא י  תא כיך רך י  ביך ה  ייל לרי פי
ךל כך רל בל ה: יך הול א יך רא ר יך בל ךך גיל בלר  ן יך י כא ה כי ניא : הי ךל נל חל לך פ של לך
ה אא : וירך יךל ייל י ח  מא לל יך ם כי ללי רוישלל טויב יך ה ביך אא ן וירך ייול ציי ה מי הול יך

ל: אא רל שמך ל יי ם ע  לול יךל שלל נל בל ים לך ני בל

Supplique pour la Chalom Bayit

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

Q י הב ייה הב ןיה צון רצ ן  צון רצ יל  יך  , יךל נל פל לך מי  
ינוי, תא בול אנ י  אללהא וא ינוי  ללהא אל
ק חל צך י יי ללהא ם אל הל רל בך י א  ללהא אל
מלר שלך תי ל של קלב,  ענ י  י  אללהא וא
ת אל יד  מי תיל טלר  נך תי וך צלר  נך תי וך
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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
chaque  foyer  d .Israël׳ 
Amen. »

ע ל רל ל כי וימי זלק  נל ל  ל כי מי י,  לי ענ בי 
ים ייי ח  לול  ן  א תי תי וך י.  חללי ל  ל כי וימי
ים ייי ים, ח  כיי רפ ים אנ ייי ים, ח  בי טול
נוי ן לל א תי תי ד, וך בול כל ר וך ל ל עלשל ל של
ים ני ויבל א  מל יל ק  ל  ל של ע  זלר 
ע טי  תי וך ים.  יקי דיי צ  וך ים  גויני הנ
ה ול חנ א  ה וך בל הנ יד א  מי ל ינוי תי ינא ביא
ע בי  קך תי וך עוית,  רא וך ם  לול שלל
ללא ל של י,  לי ענ בי  לאב  ביך י  תי בל הנ א 
ם לל עול ה ביל שלל וים אי של לב ביך של חנ י 
נוי ביא לי ביך ע  טי  תי וך י.  תי זוילל
ת ול שמ ענ ל  ךל  תך אל רך יי וך ךל  תך בל הנ א 
לאם ב שלל לאבל ךל ביך די בך על ךל וילך נך צול רך
ת ול שמ ענ ל  וך ים,  רי א של כיך ים  יהוידי כיי
ךל מך ע  ם  עי ד  סל חל ול ה  קל דל צך
י לי ענ בי  ת  אל ךך  רא בל ויתך ל.  אא רל שמך יי
עלז רלב  ביך ה  לאמל שלך ה  כל רל ביך
ר, מ  אל נל ל של ר  בל דל כי  ם,  לול שלל וך
יל יך ר  אא , יל ךל רל מך שלך יי וך יל  ךל יך כך רל בל יך
יל יך א  שמל יי  , ל ךי נל יחפ וי לליךל  אא יו  נל ל פי
ם. לול ךל שלל ם לך שמא יל לליךל וך יו אא נל ל פי
הוי ייא יח  וי הוי  רא מך שלך יי יל  יך ר,  מ  אל נל וך
י הי ן יך א ן, כי מא ץ. אל רל אל ר ביל שלי  אפ וך

ן. צול רל

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

חנ צול ננ מה חנלנ צול ננ מה ידלת:לנ די יר יך יל שלי כיי שמך ח מ  י קלר  נא בך ים לי ניי לשל  ל של ע   
י ני ול של ללךך לך מל י לך שמ  ענ י מ  ני ר אל ב אלמא ר טול בל י דיל ביי של לי ח  רל
ן חא ק  הויצ  ם  דל אל י  נא ביך מי יתל  פי יל פך יל יר:  הי מל ר  פא סול ט  עא
ךל ביך רך ר ח  גול ם חנ לל עול ים לך ללהי ךל אל כך ר  ן ביא א ל כי יךל ע  תל תול פך שמך ביך
ל ב ע  כ  ל ח רך ךל צך רך דל הנ : ו  ךל רל דל הנ ו  ךל  דך ר הול ול בי גיי ךך  רא ל יל ע 
יךל ציל : חי ךל ינל מי ת יך אול רל ךל נול רך תול ק וך דל ה צל ול נך ע  ת וך מל ר אל ב  דיך
ךל אנ סך : כיי ךך לל ל מי י ה  בא יך לאב אול לוי ביך ך פי יךל יי ל תי חך ים תי  מיי ים ע  נויני שלך
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: ךל כויתל לך מ  ט  בל א של לר  ישל מי ט  בל א של ד  על ול ם  לל עול ים  ללהי אל
ים ללהי אל ךל  חנ שלל מך ן  א כי ל  ע  ע  של  רל א  נל שמך תיי ו  ק  דל ציל תיל  בך ה  אל
ל ל ת כי יעול צי ת קך לול הל אנ : מלר ו  יךל רל בא חנ ן מא ול שמ ן שמל מל ל יךל של ללהל אל
ים כי לל ת מך נול :  ביך חויךל מיך י שמי ניי ן מי א לאי של יכך ן הא מי יךל  דלתל גך ביי
י עי מך יר: שלי פי ם אול תל כל ךל ביך ינך ימי ל לי ג  א ה של בל ציך יךל ני תל רול קיך יי ביך
ו אל תך יי : וך יךך בי ית אל ךך ויבא א מי י ע  חי כך שלי ךך וך נא זך י אל י טי ה  י וך אי ת וירך ב 
ת צלר : ויב  י לול וי חנ תי  שלך הי וך ךך  יי דלנ  י הויא אנ כיי ךך  יא פך יל ךך  לל ל מי ה 
ללךך ת מל ה ב  בוידיל ל כיך ל ם: כי י על ירא שלי וי ענ לי ח  ךך יך יי נ  ל ה פי חל נך מי ביך
ל ויב  תי ת  מול קל רך לי  : הי בוישלל לך ב  הל זל ת  צול ביך שלך מיי מי ה  ימל ני ך פי
: ךך לל ת  אול מויבל יהל  תל עול רא יהל  רל חנ א  ת  תוילול ביך ללךך  ל מי ל 
ת ח  : תי  ךך לל ל מל יכ  הא ה ביך ינל בלאל יל תיך גי חלת ול מל שמך ה ביי נל לך ויב  תי
ץ: רל אל הל ל  כל ביך ים  רי שמל לך מול  יתא שלי תיך יךל  נל בל יוי  הך יי יךל  בלתל אנ
ךל דפ הול יך ים  מיי ע  ן  א כי ל  ע  דלר  ול לר  די ל  כל ביך ךל  מך שלי ה  ירל כיי זך א 

ד: על ם ול עללל לך

חנ צול ננ מה חנלנ צול ננ מה ללנ תי עך ד  ה יל תיל ע: א  דל א תי י ו  ני תי  רך ק  יל חנ ר יך מול זך ד מי וי דל  לך
יתל י זארי עי בך רי י וך חי רך ק: אל חול רל י מא עי רא ה לך תיל נך י בי  קוימי י וך תיי בך שלי
תיל עך ד  יל יל ן יך י הא ני ול של לך ה ביי ל לי ין מי י אא ה: כיי תיל נך כי  סך י הי כ  רל ל דיך כל וך
ה יאל לי ך ה: פי כל ל פי י כי  ל  ת על ל של תיל י ו  ני ל תי רך ם צ  דל קל ר ול חול : אל הי ל לי כפ
ךל רויחל לאךך מא ה אא נל : אל הי ל לל ה ללא אויכ  בל גיך שמך י ני ניי ל מי ת מי ע  ד 
ה תיל אל ם  שלל ם  יי מ  שלל ק  סי  אל ם  אי ח:  רל בך אל יךל  נל ל פי מי ה  נל אל וך
ה נל כיך שלך אל ר  ח  שלל י  פא נך כ  א  ל שמי אל  : ל ךי ניל הי ל  אול ך שלי ה  יעל ציי א  וך
: ךל ינל מי יך י  ני זא תלאחנ י וך ני חא נך ת  ךל  דך יל ם  ם שלל גי  ם:  יל ית  רי חנ א  ביך
ךך ל ם חלשל י: גי  ני דא ענ ר בי  ה אול לל יך ל  י וך ני ויפא של ךך יך ל ךך חלשל ר א  אלמ  ול
ה: רל אול ל ה כי יכל א של חנ יר כי  אי ם יל ייול ה כי  לל יך ל  ךל וך ל מי יךך מי שלי חך ללא י 
י ל כיי ךל ע  דך י: אול מיי ן אי טל בל י ביך ני א כי ספ י תיך ילתל לך יתל כי ני ה קל תיל י א  כיי
אלד: ת מך ע  י ילד  שלי פך נ  יךל וך שמל ענ ים מ  אי לל פך י ני לאיתי פך ת ני אול רל נול
י תיי מך קי  ר רפ תל א סי י ב  יתי א שמי ר עפ ל של ל אנ ךי ל מי י מי מי צך ד על ח  כך ללא ני
ם ל לי פ כי ךל  רך פך ל סי ע  וך יךל  ינל עא אוי  י רל מי לך ץ: גיל רל ת אל ייול תיי חך ת  ביך
רוי קך ייל ה  י מ  לי ם:  וך הל ד ביל חל אל לול  רוי  וך ים יפציל מי יל בוי  תא ל כי יי
וין בי רך ל יי חול ם מא רא ך פי סך ם: אל יהל א אשל מוי רל צך ה על ל מל יךל אא על רא
י א של נך א  ע וך שלל הי  רל לול טלל אל קך ם תיי : אי ךך מיל י עי די עול י וך יצלתי קי הל
א וך ל שלי א ל  שמפ ה נל מיל זי מך לי ךל  רפ ר ילאמך ל של י: אנ ניי מל ים סוירוי  מי דל
יךל מל מך קול תך ויבי א  נל שמך אל יל  יך יךל  אל נך שמ  מך א  לול הנ  : יךל רל על
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י: יוי לי ים הל בי יך אול ים לך אתי נא ה שמך אל נך ית שמי לי כך ט: תי  טל קול תך אל
ם ה אי אא י: וירך ל פי ע  רך ע שמ  ד  י וך ני נא חל י ביך בי בל ע לך ד  ל וך י אא ני רא קך חל

ם: לל ךך עול רל דל י ביך ני חא י וינך ב ביי ךך עלצל רל דיל

חנ צול ננ מה חנלנ צול ננ מה ישללנ אי מא ע  רל ם  דל אל מא יל  יך י  ני צא ך לי ח  ד:  וי דל לך ר  מול זך מי  
גוירוי ם יל ל יול ל לאב כי ת ביך עול בוי רל שלך ר חל ל של י: אנ ני רא צך נך ים תיי סי מל חנ
ת ח  ויב תי  של כך ת ע  מ  של חנ חל נל מול  ם כיך נל ול של לך נננוי  ל ת: של מול חל לך מי
ים סי מל חנ ישל  אי מא ע  שלל רל י  ידא מי יל  יך י  ני רא מך שלל ה:  לל סל ימול  תא פל שמך
י ח לי ים פי  אי נוי גא מך י: טל מל על ך ת פי חול דך בוי לי שלך ר חל ל של י אנ ני רא צך נך תיי
ה: לל י סל לי תוי  ים שלל שלי ל מלקך גיל עך ד מ  י  ת לך ל של וי רל שמ רך ל ים פי לי בל חנ ו 
ה הולי יך י:  נוינל חנ ל תי  קול יל  יך ה  ינל זי אנ ה ה  ל תי י אל לי אא יל  י ליך תיי רך מ  אל
יל ן יך א תי ל תיי ק: א  ל של ם נל יול י ביך רלאשלי ה לך לתל כי י ס  תי ויעל של י עלז יך דלנל אנ
י ביל סי מך ה: רלאשל  לל סל רוימוי  יל ק  פא ל ל תי א  מול  מל זך ע  שלל י רל ייא ו  אנ מ 
לאם י פי של י  אא ים ביל לי חל ם גיל לאיהל טוי ענ ול מי : יי מול א סי כ  ימול יך תא פל ל שמך מ  ענ
ישל ץ אי רל אל ן ביל ול כי ל יי ן בי  ול של ישל לל קוימוי:  אי ל יל ת בי  מלרול הנ מ  ביך
י ני ין על יל דיי ה יך שמל ענ י י  י כיי תיי עך ד  פלת: יל חא דך מ  וי לך ני צוידל ע יך ס רל מל חל
ים רי ל של יך בוי  שלך ךל יא מל שלך לי דוי  ים יול יקי דיי צ  ךך  ים: א  ילני בך ט אל פי  שלך מי

: יךל נל ל ת פי   אל

Supplique pour la réussite de nos parents
du Chla Hakadoch

ue  ce  soit  Ta
volonté,  Éternel
notre  D.ieu  et

D.ieu  de  nos  pères,
d'accorder à notre père et
à  notre  mère,  ainsi  qu à׳ 
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

Q י הב ייה הב ןיה צון רצ ן  צון רצ יל   , יך יךל נל פל לך מי
ינוי, תא בול אנ י  ללהא אל ול ינוי  ללהא אל
נוי חך נ  אנ נוי ו  מא אי ינוי וך בי יוי אל הך ייי ל של
בלד ענ ל  ים  קי זל חנ ו  ים  יאי רי ביך
יע  י פי שלך ת  וך ת.  מל אל ביל ךל  תך אול
ח ו  רל ביך ה  סל נל רך פי  נוי  לל וך ם  הל לל
טויב, ל  כל וך ה  ביל רפ מך ה  חל לל צך ה  וך
ת מל אל ביל ךל  תך אול בלד  ענ ל 
נוי ביא לי ביך ן  א ותך ה.  חל מך שמי ויבך
נוי, מא אי וך ינוי  בי ל אל קול מלע  ביך שלך לי
ם תל אול ד  ביא כ  נך ל של נוי  יעא שלי הול וך
ב טול ךל ה  נך צול ר רך ל של אנ יד, כי  מי תיל
ת. מל אל ךל ביל תך בלד אול ענ נ  נוי, וך מל עי
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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

נוי תל אול נוי  מא אי וך ינוי  בי אל לוי  דך יג  וי
ים שמי ענ מ  וילך ה  ל פי חפ וילך ה  רל תול לך
ים חי לל צך מפ יוי  הך ויךי ים,  בי טול
טויב ל  כל וך יאוית  רי בך ביי
ר מלה  נוי  לל ן  א תי לי ירוית,  שלי ענ ו 
ים ני ל ר פי בל סא ל טויב ביך כל ן וך ל תי וימ 
ת לול אנ שלך מי ל  ל כי אא  לי וימ  ת.  פול יל
ינוי בי אל ה.  בל טול לך נוי  בא בל לך
ל זלה ל כי נוי  יעא שלי ם, הול יי מ  ל שלי בי  ל של
ה ל כי זך ני וך ל,  אא רל שמך יי ל  ל כי ל  לל כך ביי
ל דול גיל ה  ךל  מך ד שלי בול כיך יל  דיי גך ה  לך
יוי יהיך יד.  מי תיל ךל  תך רל ול ד תי בול ויכך
י ביי ן לי יול גך הל י וך י פי רא מך ן אי צול רל לך
י: לי אנ גל וך י  צוירי יל  יך   , יךל נל פל לך

Supplique pour la réussite de nos enfants
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

E ה צ תו האנ צ תו ינוי אנ ללהא יל אל דהויא יך  ע 
ה תיל א  ם, וך לל עול אתל הל רל לא בל לי ל של
אתל רל ביל ל שלי מי ינוי  ללהא אל הויא 
ם לל ד עול ע  ם וך לל עול ם, וימא לל עול הל
ךל מך לל עול אתל  רל ויבל ל.  אא ה  תיל א 
א על דל מול תיך שלך אי לך ין  גי ביך
עוית צל מך אל ביך ךך  הויתל לל אל
מו כיך ה,  שלל דול קיך ה  ךל  תך רל ול תי
ם נל רול כך זי ינוי  תא ול בי ר  רוי  מך אל ל של
ית", אשלי רא "ביך ה,  כל רל בך לי
יל בי שלך ויבי ה  רל ול תי יל  בי שלך ביי
ךל מיך ע  ם  הא י  כיי ל,  אא רל שמך יי
ם הל תיל ביל רך ח  ר ביל ל של ךל אנ תך לל חנ נ  וך
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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

ם הל לל תיל  ת  נל וך ת,  ול מי אפ הל ל  ל כי מי
ם תיל בך ר  קא ה, וך שלל דול קיך ךל ה  תך רל ול תי
ייוים קי ל  ע  וך ל.  דול גיל ה  ךל  מך שלי לך
ה רל ול תי ה  ייוים  קי ל  ע  וך ם  לל עול הל
ינוי ללהא אל יל  יך ךל   מיך מי נוי  לל א  ביל
תיל בך ת  ל כי ים.  ויוייי צי י  נא שלך
בוי", וירך רוי  ך "פי ךל  תך רל תול ביך
ם ל תי דך מי  לי ךל "וך תך רל תול תיל ביך בך ת  כל וך
ה נל ויל כי  ה  ם". וך יכל נא ת ביך ם אל אלתל
ללא י  כיי ת,  חל אל ן  יהל א תי שלך בי
ם אי י  כיי אתל  רל בל תלהוי  לך
אתל רל ביל ךל  דך בול כך לי וך ת,  בל ל של לל
י דא כיך  , יתל שי על ף  א  תיל  רך צ  יל
ינוי אא צל אל צל וך נוי  חך נ  אנ ילה  הך ני ל שלי
ית ביא ךל  מיך ע  ל  ל כי י  אא צל אל צל וך
י דא מך לול ךל וך מל י שלך עא דך ל יול אא רל שמך יי
לליךל א אא בול ן אל כא ויבך  . ךל תל רל תול
ים, כי לל מיך ה  י  כא לך מ  ללךך  מל יל  יך
ךל לך י  ינ  עא וך י,  תי ניל חי תיך יל  י פי א  וך
י ני א ני חל תיך ל של ד  ע  לוייות  תך
י ין לי מי זך ה  י לך תי ל לי פי ע תיך מ  שלך תי וך
רוי פך ם יי ם הא ג  ת. וך נול ים ויבל ני ביל
י נא ויבך ם  יהל נא ויבך ם  הא וי  בי רך יי וך
ל ל כי ף  סול ד  ע  ם  יהל נא בך
ם הא ל של ית  לי כך ת  לך ת,  רול ול הדי
ךל תך רל תול ביך קוי  סך ע  י  נוי  ל לי פ י כי ני אנ ו 
ד א מי ל  וילך מלד  לך לי ה,  שלל דול קיך ה 
ת ייאם אל ק  ות וילך שמ ענ ל  מלר וך שלך לי
ךל תך רל ול תי מויד  לך ת  י  רא בך דיי ל  ל כי
ינוי ינא עא ר  אא הל וך ה,  בל הנ א  ביך
נוי ביא לי ק  ביא ד  וך ךל  תל רל תול ביך
ה אל רך יי וילך ה  בל הנ א  לך יךל  ותל צך מי ביך
ב אל ינוי  בי אל  . ךל מל שלך ת  אל
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la Torah, de la Michna, du
Talmud et des secrets de la
Torah.  Qu'ils  observent Tes
mitsvot,  qu'ils  fassent  du
"bien",  qu ils׳   aient  de très
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.  Réponds-
moi 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.

ים ייי ח  נוי  ל לי כפ לך ן  א תי ן,  מל חנ ר  הל
ךל מול י כל ים, מי רויכי ים ויבך כיי רפ אנ
יו צוירל יך ר  כא זול ים  מי חנ ר  הל ב  אל
נוי רא כך זל ים,  מי חנ ר  ביך ים  ייי ח  לך
מול כיך ים,  ייי חי צך ני ים  ייי ח  לך
ינוי בי אל ם  הל רל בך א  אל  לי פי  תך הי ל של
וי של רך ויפא  ," יךל נל פל לך ילה  חך יי "לוי 
ה, כל רל בך לי ם  נל רול כך זי ינוי  תא ול בי ר 
ן, א כי ל  ע  י  כיי  ." ךל תל אל רך יי "ביך
יךל נל פל ליך ן מי נא ח  של וילך קיא ב  י לך אתי ביל
ד י ע  עי רך ע ז  זלר  י וך עי רך א ז  הא ייך ל של
א צא מיל ל יי א  ר. וך א של ל ע כי ם זלר  לל עול
ד י ע  עי רך ע ז  זלר  י ויבך עי רך ז  י ויבך בי
ךך ץ, א  מל ל של סויל ול ך וים פי ם של לל עול
ר שלל יל וך טוב  וך ת  מל אל ול ם  לול שלל
ם, דל י אל ינא עא ים ויבך להי י אל ינא עא ביך
י ארא מל ה,  רל תול לאי  ענ בי  יוי  הך יי וך
י ארא ה, מל נל שלך י מי ארא א, מל רל קך מי
י ארא א, מל זל י רל ארא מויד, מל לך ת 
ים, די סל לאי חנ מך י גול ארא ה, מל ול צך מי
ייות, רוימי תיך ת  דול מי י  ארא מל
ה אל רך יי ויבך ה  בל הנ א  ביך דויךל  בך ע  י  וך
ה אל רך יי ללא  ית,  ימי ני פך
ה ייל וי גיך ל  כל לך ן  תא וך ית,  יצוני חי
הי רל סול חך מ  י  דיא ם  הל מא ה  ייל וי ויגיך
יאוית רי ם ביך הל ן לל תא וך ד,  בול כל ביך

ילה הך יי ד, וך סל חל ן ול חא י וך ילפי ה וך מל ם קול הל ן לל תל , וך כלח  ד ול בול כל וך
ים ויויגי זי ם  הל לל ין  מי זך ת  וך ם,  יהל ינא א בי ם  לול שלל וך ה  ול חך א  וך ה  בל הנ א 
ם ג  ים, וך יקי דיי ע צ  זילר  ים, מי מי כל י חנ ידא מי לך ע תי  זילר  ים מי גויני הנ
י ם, כיי לאיהל י ענ תיי לך לי  פי  תך ר הי ל של ל אנ כל ם כיך תל מול כיך יוי  הך ם יי ויויגל זי
ל ל כי ע   דא יול יל  ה  יך תיל אן. א  כל אן וילך כל ללה לך ד עול חל ן אל רול ל כי זי
ל כל י ביך תי נל ויל י כ  י, כיי ביי י לי וינא פי צך לוי מ  גך יךל ני נל פל לוימות, וילך ענ תי 
ךל תך רל ול תי ן  ע  מ  וילך של  דול קיל ה  וך ל  דול גיל ה  ךל  מך שלי ן  ע  מ  לך לה  לי אא
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ת בול אל הל בויר  ענ בי  י,  ני נא ענ יל  יך י   ני נא ענ ן  א כי ל  ע  ה,  שלל דול קיך ה 
יע  שלי ול תי ם  לל לל גך ויבי קלב.  ענ י  וך ק  חל צך יי ם  הל רל בך א  ים  שלי דול קיך ה 
ד וי בויר דיל ענ ם, ויב  שלל רך שלל ים לך מי ול ים די פי נל ענ ת הל יול הך ים לי ני ביל
. ךל ל של דך רויח  קל ר ביך רא ול של מך ה, ה  בל ל כי רך ל מי י בי  יעי בי ל רך גל ךל רל דיך בך ע 

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)

C ת לון ענ נ מו יר הנ תשיב לון ענ נ מו יר הנ ישיב רא שלך א   
יו: כל רל דך הללאךך ביי יל ה  א  יך רא ל יך ל כי
ל תאלכא י  כיי יךל  ל פי כי  יע   גי יך
ךל תיך שלך אל  : ךך לל ב  טול וך יךל  רל שלך א 
ךל יתל י בא תא כיך רך י  ה ביך ייל לרי ן פי פל גל כיך
יב בי סל ים  זאיתי לאי  תי שלך כיי יךל  נל ביל
ךך בלר  ן יך י כא ה כי ניא : הי ךל נל חל לך פ של לך
יל יך ךל   כך רל בל יך  : יל יך א   רא יך ר  בל גיל
ם יי לל רוישלל טויב יך ה ביך אא ן וירך ייול ציי מי
ים ני ה בל אא וירך  : יךל ייל ח  י  מא יך לל  כי

ל: אא רל שמך ל יי ם ע  לול יךל שלל נל בל לך

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".
(Yéchaya  59  ;  21)  Que  les
paroles de ma bouche et la
méditation de  mon cœur
Te  soient  agréables,  Ô
Éternel, mon Rocher, mon
Sauveur.

D א נצ אאצ נצ יל אצ לה יך לי פי תיך ע   מא ול של
י זלאת ני אנ סויק, ו  ל פי נוי ה  ם ביל יי  קפ יך
י , רויחי יל ר יך מ  ם אל תל י אול יתי רי ביך
ר ל של אנ י  ר  בל וידך לליךל  על ר  ל של אנ
וי מוישל יל ללא   , יךל פי ביך י  תיי מך שמ 
ע י זלר  י פי ךל וימי ענ רך י ז  י פי יךל וימי י פי מי
ד ע  ה וך תיל ע  יל מא ר  יך מ  ךל אל ענ רך ז 
י י פי רא מך ן אי צול רל יוי לך הך ם :יי לל עול
י יל צוירי יךל  יך נל פל י לך ביי ן לי יול גך הל וך
י:  לי אנ גול וך
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Supplique pour la réussite de l'étude de la
Torah de l'époux et des enfants

du 'Hazon Ich

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  sois-
Tu, Éternel, qui écoute la
prière.

Q י הב ייה הב ןיה צון רצ ן  צון רצ יךל  נל פל ליך מי  
ל  ם ע  חא ר  תיך ל )un tel fils d'une-telle(של

ה בל הנ א  לך בול  בל ת לך פלךך אל הנ ותך 
קלד שלך לי וך ךל  מל שלך ת  אל ה  אל רך יי וילך
יר סי תל וך ה.  שלל דול קיך ה  ךל  תך רל תול ביך
ת ול בי סיי ה  ל  ל כי יו  נל פל ליך מי
ת יד  קי ך שלי מי תול  אול ת  עול נך ול מי ה 
ין כי תל וך ה,  שלל דול קיך ה  ךל  תך רל ול תי
ת יאול בי מיך ת ה  ול בי סיי ל ה  ל כי ת  אל
י ה, כיי שלל דול קיך ךל ה  תך רל תול תול לך אול
ה ל לי פי תיך ע   מא ול של ה  תיל א 
ע  מא ול של רויךך  ביל ים.  מי חנ ר  ביך

ה: ל לי פי תיך

19

Extrait téléchargé sur OVDHM.com



Prières personnelles... 

notez ci-dessous les noms des personnes 
pour lesquelles vous désirez prier

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 d'accorder...
Q

...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_______________

ue les paroles de ma bouche et la méditation de
mon cœur Te soient agréables, Ô Éternel,  mon

Rocher, mon Sauveur. Amen
Q
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