Téfila composée par le Chlah Hakadoch pour la réussite dans l'éducation des enfants,
à réciter en toute occasion, particulièrement la veille de Roch 'hodech de Sivan

E

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 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 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.

 וי את תה הוא,של הא בראת העוה לם
אלההי ינו תעד ל
הוא יי י ל

תא התה

 ובראת. ומי עוה לם וי תעד עוה לם את תה אי ל,שבראת העוה לם
אלההי ינו שמ ל
ל
י
,עוה ל ימך יבגש ין לי שא ילש יתמוה דעא אללהותך יבאל ימצעות תוה ר יתך הת יקדוה לשה
 שב ילש שביל תוה רה,"אשית
"ב יר של
 י,שא ימרו תרבוה יתינו זש יכרוה נם לש יברכה
יכמו ל
ששר בחת ירת בהל ם שמכל
 שכי הי ם תע ימך וי נת חשל יתך א ל,שראי ל
ו שב ילש שביל יש י ר
 וי תעל. וי יק תר יבתם לי שלש ימך הת גדוה ל, וי נ תתת להל ם תוה ר יתך הת יקדוה לשה,האמ מוה ת
אלההי ינו ילשניי
שקיום העוה לם וי תעל שקיום הת תוה רה בא לנו שמ ימך יי י ל
 וי כ תת יבת יבתוה ר יתך "וי לש תמ יד לתם,""פרו ו ירבו
 כ תת יבת יבתוה ר יתך י.שצוויש ים
 שכי להא לי תההו בראת שכי, וי הת תכונה שב ילש יתיהל ן אל חת."אהתם אל ת יבנייכל ם
שנש יהילה אשנת יחנו
 יכ ידי ל, וי לש יכבוה ידך בראת יצת ירת את ף ע ששית,שבל ת
שאם ל ל
שראי ל יוה יד יעי ילשמל ך וי לוה ימ ידי
וי צל אלצאי ינו וי צל אלצאי י כל תע ימך יבית יש י ר
, וי את שפיל ית שחנ שתי, ו יבכי ן אבוה א אי לליך יי י מל ל ילך תמלי כי י הת ימל שכים.תוה ר לתך
ש יתחנינש י וי שת ילש תמע ית שפל שתי לי הת זי שמין לש י בנש ים
וי יעינתי לי ך יתלויות תעד ל
 וי גת ם הי ם יש יפרו וי יש ירבו הי ם ו יבנייהל ם ו יבניי יבנייהל ם תעד סוה ף כל.ובנוה ת
 לש לי מהד,שהי ם ות אשנש י כמלנו י תתע יסקו יבתוה ר יתך הת יקדוה לשה
 לי תת יכלש ית ל,הדוה רוה ת
ולי ל יתמד לש ילשמהר וי ל שתעשר ות ולי תקיים אל ת כל שד יב ירי תתלי מוד תוה ר יתך
ותיך לי את השבה
 וי האי ר יעיניינו יבתוה ר לתך וי תד יבק לש יבנו יב שמ יצ ל,יבאת השבה
 יתן לי כמלנו חת שיים א משר שכים, א שבינו אב ה תרחשמן.ולי יש יראה אל ת ילשמל ך
, שמי כמוה ך אב ה תרח ששמים זוה כי ר יי צוריו לי חת שיים יב תרח ששמים,ו יברו שכים
ש שה ית תפליל את יברהם א שבינו "לו יש יחילה
 יכמוה ל,ז יכ ירנו לי חת שיים נש יצ שח שיים
, שכי תעל יכן.""ביש ירא לתך
 י, ופי יר לשו תרבוה יתינו זש יכרוה נם לש יברכה,"לי פנליך
ש ייהי א ז יתר שעי וי ז תלרע ז יתר שעי תעד עוה לם ז תלרע
אתי לי בת יק לש ולי חת נין שמ ילפנליך ל
ב ש
 וי את ל יש מצי א שבי ו יבז יתר שעי ו יבז תלרע ז יתר שעי תעד עוה לם לשום יפסול.שר
כ לי
,ללהים ו יב יעיניי אדם
 את יך לשלוה ם לואלמל ת וי טוב וי י לשר יב יעיניי א ש,שמל ץ
ו ל
,ארי תתלי מוד
 מ י,ארי שמ ילשנה
 מ י,ארי שמ יקרא
 מ י,וי יש יהיו תב שע ליי תוה רה
ארי שמדוה ת
 מ י,ארי גוה ימליי חשס שדים
 מ י,ארי שמ יצוה
 מ י,ארי רזא
מ י
, להא יש יראה שחיצונש ית,ימית
 וי י תתע יבדוך יבאת השבה ו יביש יראה יפנש ש,יתרו שמיות
 וי יתן להל ם יב שריאות,וי יתן לי כל יגוש יה ו יגוש יה מי הל ם ידי תמ יחסוה רה יבכבוה ד
 וי תתזי שמין להל ם זש ווגש ים השגונש ים שמז תלרע תתלי שמ יידי, וי יש יהילה את השבה וי את יחוה וי לשלוה ם יבינייהל ם, וי לתן להל ם קוה מה וי י שהפי וי חי ן וחל סל ד, וי כבוה ד וכהחת
 את תה יי י יוה יד תע כל. שכי זש כרוה ן אל חד עוה ללה לי כאן ולי כאן,ששר שה ית תפלתלי שתי שעלייהל ם
 וי גת ם זש ווגם יש יהיו יכמוה תם יככל א ל, שמז תלרע צת שד שיקים,חשכ שמים
 תעל יכן שענינש י יי י, שכי כת ונ שתי יבכל אי ללה לי תמ תען שלש ימך הת גדוה ל וי הת קדוה לש ולי תמ תען תוה ר יתך הת יקדוה לשה, ולי פנליך נש גי לו תמ יצפוניי לש שבי,תת שעלומות
 ובת שעבור דוש ד תע יב ידך,יע בנש ים לש יהיוה ת ה שענ שפים דוה שמים לי לש יר לשם
 ו שבגי ללם תוה שלש ת. תב שעבור האבוה ת הת יקדוה שלשים את יברהם יש יצחק וי י שתעקהב,שענינש י
.שך
 הת ימ לשוה ירר יברוחת ק יד ל,לרגלל יר שב שיעי תב למ ירכבה
לות את ילש ירי כל יי ירא יי י הת ה י
antique des degrés: Heureux celui qui craint l’Éternel, qui
יע תכ לפיך
ישיר הת ה תמ לע ת
 יי גש ת:הליך שב ידרכיו
marche dans ses voies. Le produit de ton travail, tu le
י
יתך בנליך
 אל ילש יתך יכגלפל ן פ שהריה יבי יתר יכ יתי בי ל:שכי תאהכי ל את ילש לריך וי טוה ב לך
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
: שהניה שכי כי ן יי ב תהר יך גבל ר יי ירא יי י:שלי חנלך
ייתים ס שביב לי ל מ
שכ ילש שתליי ז ש

C

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

(Yéchaya 59 ; 21) Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon

cœur Te soient agréables, Ô Éternel, mon Rocher, mon Sauveur.

 ו יראי ה בנש ים:יי ב לר יכך יי י שמ שציוה ן ו יראי ה יבטוב יי רו לשליש ם כהל יי מי י חת יליך
:שראי ל
לי בנליך לשלוה ם תעל יש י ר

יתי אוה תם
 ות אשנש י זהאת יב שר ש,אנה א יי י לשוה מי תע ית שפלה יי קמ יתם בנו הת פסוק
ה
 להא ימו לשו,ש ימ שתי יב שפיך
ששר תר
ששר עלליך ו ידב תרי א ל
 רו שחי א ל,א תמר יי י
יש יהיו: שמ שפיך ו שמ שפי ז יתר שעך ו שמ שפי ז תלרע ז יתר שעך א תמר יי י מי תעתה וי תעד עוה לם
:לי רצוה ן שא ימ ירי שפי וי הל גי יוה ן לש שבי לי פנליך יי י צו שרי וי גוה אשלש י

