KRIAT CHÉMA ‘AL HAMITA
À réciter au coucher
by Torah-Box

Les cinq dernières minutes de conscience de notre journée déterminent ce dont nous
rêvons la nuit. Notre nuit détermine dans une large mesure notre journée du lendemain.
Afin de bénéficier d’une protection face aux forces du mal qui ont la possibilité d’agir
pendant la nuit, c’est une Mitsva pour chaque Juif de lire le Chéma avant de se coucher.
L’équipe Torah-Box vous propose une fiche pratique afin de pratiquer facilement cette Mitsva.

HALAKHA
LECTURE :

NOTRE ATTITUDE PENDANT LA NUIT :

•C
 elui qui se couche après l’heure de ‘Hatsot,
ne dira pas le nom de D.ieu dans la bénédiction
« Baroukh Hamapil » lue juste avant le Chéma.
•A
 vant les Ta’hanounim (supplications) on se
lèvera. On pensera aux fautes faites pendant
la journée, on devra les regretter et se repentir
sincèrement.
•L
 es jours sans supplications on ne dira pas les
Ta’hanounim [Chabbath, Roch ‘Hodech, le mois
de Nissan, Pessa’h Chéni (14 Iyar), Lag Ba’omer,
du 1er au 12 Sivan, Ticha Béav, le 15 Av, la veille de
Roch Hachana et de Yom kippour, du 1er Tichri au
2 ‘Hechvan, les 8 jours de ‘Hanouka, Tou Bichvat,
le 14 et 15 Adar 1 et 2].
•L
 es femmes sont aussi astreintes à la lecture du
Chéma avant le coucher. Les enfants (à partir de
6 ans) devront lire le premier passage du Chéma.

•O
 n essaiera de ne pas parler après la lecture
du Chéma.
•O
 n dormira sur le côté et non à plat ventre
ou sur le dos.
•A
 u début de la nuit on commencera à dormir
du côté gauche, puis après la moitié de la nuit
on se mettra sur le côté droit.
•E
 n cas de fatigue, on lira seulement : la Brakha de
Hamapil, le premier passage du Chéma, puis de
« Ya’alzou ‘Hassidim » à « Ki ata Hachem ma’hsi ».
•S
 i on risque de s’endormir après l’heure de
‘Hatsot, on ne récitera pas le nom de D.ieu dans la
bénédiction « Baroukh Hamapil ».

SÉGOULOT
•T
 oute personne qui étudiera la Torah avant de dormir ne recevra pas de nouvelles désagréables :
« Il se couchera rassasié sans mauvaises nouvelles » (Talmud, Brakhot 14a).
•E
 tudier un passage du livre Tana dévé Eliahou avant le coucher pour préserver son alliance
d’Avraham (sa sainteté).
• I l est bon de répéter 72 fois les mots « Eliahou Hanavi » avant de s’endormir.

RITUEL
ׁש ָחטָא ְּכנֶגְּדִ יּ .בֵין ּבְגּופִי ּבֵין
ׁש ִה ְכעִיס ְו ִה ְקנִיט אֹותִ י אֹו ֶ
ׁשל עֹולָם ה ֲֵרינִי מֹוחֵל וְסֹו ֵל ַח ְלכָל ִמי ֶ
ִרּבֹונֹו ֶ
ׁשר לִיּ .בֵין ּבְאֹנֶס ּבֵין ּב ְָרצֹון ּבֵין ּבְׁשֹוגֵג ּבֵין ְּב ֵמזִיד ּבֵין ּבְדִ ּבּור ּבֵין
ְּב ָממֹונִי ּבֵין ִּבכְבֹודִ י ּבֵין ְּבכָל ֲא ֶ
ׂש ָר ֵאל וְֹלא י ֵ ָענֵׁש ׁשּום ָאדָ ם ְּב ִסּבָתִ י .יְהִי ָרצֹון
ׂשהּ .בֵין ְּבגִלְּגּול זֶה ּבֵין ְּבגִלְּגּול ַאחֵר ְלכָל ּבַר י ִ ְ
ְּב ַמ ֲע ֶ
ּשׁ ָחטָאתִ י ְל ָפנֶיָך ְמחֹוק ּב ְַר ֲח ֶמיָך ה ַָרּבִים
ׁשֹּלא ֶא ֱחטָא עֹודּ .ו ַמה ֶ
ִמ ְּל ָפנֶיָך י ְהֹוָה ֱאֹלהַי וֵאֹלהֵי ֲאבֹותַ י ֶ
צּורי וְג ֹ ֲאלִי:
ִּסּורין וְחֹו ָל ִאים ָרעִים :יִהְיּו ל ְָרצֹון ִא ְמ ֵרי פִי ְו ֶהגְיֹון ִלּבִי ְל ָפנֶיָך ,י ְהֹוָה ִ
ֲאבָל ֹלא עַל י ְדֵ י י ִ
» Bénédiction « Baroukh Hamapil
Si vous dormez après l’heure de ‘Hatsot, ne mentionnez pas le nom d’Hachem dans la bénédiction suivante :

ׁשנָה עַל עֵינַי ּותְ נּו ָמה עַל ַע ְפ ַעּפַי ּו ֵמ ִאיר ְל ִאיׁשֹון
ּבָרּוְך [ ַאּתָ ה י ְהֹוָה ֱאֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָם ] ַה ַּמּפִיל ֶח ְבלֵי ֵ
ׁשלֹום
ׁשלֹום וְתַ ֲע ִמידֵ נִי ְל ַחּי ִים טֹובִים ּו ְל ָ
ׁשּכִי ֵבנִי ְל ָ
ׁשּתַ ְ
ּבַת ָעי ִן .יְהִי ָרצֹון ִמ ְּל ָפנֶיָך י ְהֹוָה ֱאֹלהַי וֵאֹלהֵי ֲאבֹותַ יֶ ,
ְתֹורתֶ ָך ,וְתַ ְרּגִי ֵלנִי לִדְ בַר ִמ ְצוָה וְַאל ּתַ ְרּגִי ֵלנִי לִדְ בַר ֲעב ֵָרה .וְַאל ּתְ בִי ֵאנִי לִידֵ י ֵחטְא וְֹלא לִידֵ י
וְתֵ ן ֶח ְל ִקי ּב ָ
ׁשֹלט ּבִי יֵצֶר ה ָָרע .וְתַ ּצִי ֵלנִי ִמּיֵצֶר ה ָָרע ּו ֵמחֹו ָל ִאים ָרעִים
ׁשֹלט ּבִי יֵצֶר הַּטֹוב וְַאל י ִ ְ
נִּסָיֹון וְֹלא לִידֵ י ִבּזָיֹוןְ .וי ִ ְ
ׁשן ַה ָּמוֶת.
ׁש ֵל ָמה ְל ָפנֶיָך ְו ָה ֵאר עֵינַי ּפֶן ִאי ַ
הּורים ָרעִים ּותְ הֵא ִמּטָתִ י ְ
וְַאל י ַ ְבהִילּונִי חֲלֹומֹות ָרעִים ְוה ְִר ִ
ּבָרּוְך [ ַאּתָ ה י ְהֹוָה ] ַה ֵּמ ִאיר לְעֹולָם ּכֻּלֹו ִּבכְבֹודֹו:
Lecture du Chéma

להינּו ,יְ הֹוָ ה ֶא ָחד:
ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל ,יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ָּברּוְךֵׁ ,שם ּכְ בוד ַמלְ כּותו ,לְ עולָ ם וָ ֶעד:
ׁשר ָאנכִי ְמ ַצּוְָך
ׁשָך ּו ְבכָל ְמאדֶ ָךְ :והָיּו הַּדְ ב ִָרים ָה ֵאּלֶה ֲא ֶ
וְָא ַהבְּתָ ֵאת י ְהֹוָה ֱאלהֶיָךְּ .בכָל ְל ָבבְָך ּו ְבכָל נַ ְפ ְ
ׁש ְרּתָ ם
ׁש ְכּבְָך ּובְקּו ֶמָךּ :ו ְק ַ
ׁשבְּתְ ָך ְּבבֵיתֶ ָך ּו ְב ֶלכְּתְ ָך בַּדֶ ֶרְך ּו ְב ָ
ׁשּנַנְּתָ ם ְל ָבנֶיָך וְדִ ּב ְַרּתָ ּבָםְּ .ב ִ
הַּיום עַל ְל ָבבֶָךְ :ו ִ
ׁשע ֶָריָך:
לְאות עַל י ָדֶ ָךְ .והָיּו לְטטָפת ּבֵין עֵינֶיָךּ :וכְתַ בְּתָ ם עַל ְמזֻזות ּבֵיתֶ ָך ּו ִב ְ
ׁשר ָאנכִי ְמ ַצּוֶה ֶאתְ כֶם הַּיום .לְַא ֲהבָה ֶאת י ְהֹוָה ֱאלהֵיכֶם ּו ְל ָעבְדו
ׁש ְמעּו ֶאל ִמצְותַ י ֲא ֶ
ׁשמ ַע ּתִ ְ
ְו ָהיָה ִאם ָ
ׁשָך ְוי ִ ְצה ֶָרָך:
יורה ּו ַמלְקוׁש .וְָא ַספְּתָ דְ גָנֶָך וְתִ יר ְ
ַאר ְצכֶם ְּבעִּתו ֶ
ׁשכֶםְ :ונָתַ ּתִ י ְמטַר ְ
ְּבכָל ְל ַב ְבכֶם ּו ְבכָל נַ ְפ ְ
ּשׁ ְמרּו ָלכֶם ּפֶן יִפְּתֶ ה ְל ַב ְבכֶםְ .וס ְַרּתֶ ם ַו ֲעבַדְ ּתֶ ם ֱאלהִים
ׂש ָבעְּתָ ִ :ה ָ
ׂשדְ ָך ִל ְב ֶה ְמּתֶ ָך .וְָא ַכלְּתָ ְו ָ
ׂשב ְּב ָ
ְונָתַ ּתִ י ֵע ֶ
ּשׁ ַמי ִם וְלא י ִ ְהי ֶה ָמטָר ְו ָה ֲאדָ ָמה לא תִ ּתֵ ן
ׁשּתַ ֲחוִיתֶ ם ָלהֶםְ :וח ָָרה ַאף י ְהֹוָה ָּבכֶם ְו ָעצַר ֶאת ַה ָ
ֲאח ִֵרים ְו ִה ְ
ׂש ְמּתֶ ם ֶאת ּדְ ב ַָרי ֵאּלֶה עַל ְל ַב ְבכֶם
ׁשר י ְהֹוָה נתֵ ן ָלכֶםְ :ו ַ
ָָארץ הַּטבָה ֲא ֶ
ֶאת י ְבּולָּהַ .ו ֲאבַדְ ּתֶ ם ְמה ֵָרה ֵמעַל ה ֶ
ׁש ְרּתֶ ם אתָ ם לְאות עַל י ֶדְ כֶם ְוהָיּו לְטוטָפת ּבֵין עֵינֵיכֶםְ :ו ִל ַּמדְ ּתֶ ם אתָ ם ֶאת ְּבנֵיכֶם לְדַ ּבֵר
ׁשכֶםּ .ו ְק ַ
ְועַל נַ ְפ ְ
ׁשע ֶָריָךְ :ל ַמעַן
ׁש ְכּבְָך ּובְקּו ֶמָךּ :וכְתַ בְּתָ ם עַל ְמזּוזות ּבֵיתֶ ָך ּו ִב ְ
ׁשבְּתְ ָך ְּבבֵיתֶ ָך ּו ְב ֶלכְּתְ ָך בַּדֶ ֶרְך ּו ְב ָ
ּבָםְּ .ב ִ
ָָארץ:
ּשׁ ַמי ִם עַל ה ֶ
ׁשּבַע י ְהֹוָה ַל ֲאבתֵ יכֶם לָתֵ ת ָלהֶםּ .כִי ֵמי ַה ָ
ׁשר נִ ְ
י ְִרּבּו י ְ ֵמיכֶם וִי ֵמי ְבנֵיכֶם עַל ָה ֲאדָ ָמה ֲא ֶ
ׂש ָר ֵאל וְָא ַמ ְרּתָ ֲא ֵלהֶם ְועָׂשּו ָלהֶם צִיצִת עַל ַּכנְפֵי ִבגְדֵ יהֶם לְדרתָ ם.
ׁשה ּלֵאמרּ :דַ ּבֵר ֶאל ְּבנֵי י ִ ְ
וַּיא ֶמר י ְהֹוָה ֶאל מ ֶ
ׂשיתֶ ם אתָ ם .וְלא
ּור ִאיתֶ ם אתו ּוזְכ ְַרּתֶ ם ֶאת ּכָל ִמצְות י ְהֹוָה ַו ֲע ִ
ְונָתְ נּו עַל צִיצִת ַה ָּכנָף ּפְתִ יל ּתְ ֵכלֶתְ :ו ָהי ָה ָלכֶם ְלצִיצִת ְ
ׁשים
ׂשיתֶ ם ֶאת ּכָל ִמצְותָ יִ .ו ְהי ִיתֶ ם ְקד ִ
ׁשר ַאּתֶ ם זנִים ַאח ֲֵריהֶםְ :ל ַמעַן ּתִ זְּכְרּו ַו ֲע ִ
תָ תּורּו ַאח ֲֵרי ְל ַב ְבכֶם וְַאח ֲֵרי עֵינֵיכֶם ֲא ֶ
ׁשר הוצֵאתִ י ֶאתְ כֶם ֵמ ֶא ֶרץ ִמצ ְַרי ִם ִלהְיות ָלכֶם לֵאלהִיםֲ .אנִי י ְהֹוָה ֱאלהֵיכֶםֱ :א ֶמת:
לֵאלהֵיכֶםֲ :אנִי י ְהֹוָה ֱאלהֵיכֶם ֲא ֶ

RITUEL
ׁשּכְבֹותָ ם :רֹו ְממֹות ֵאל ִּבגְרֹונָםְ ,וח ֶֶרב ּפִיפִּיֹות ְּבי ָדָ ם:
יַ ַעלְזּו ֲחסִידִ ים ְּבכָבֹוד ,י ְַרּנְנּו עַל ִמ ְ
ׂש ָר ֵאלֻּ :כּלָם ֲא ֻחזֵי ח ֶֶרב ְמ ֻל ְּמדֵ י ִמ ְל ָח ָמהִ ,איׁש ח ְַרּבֹו
ּשׁים ּגִּב ִֹרים ָסבִיב לָּהִ ,מּגִּב ֵֹרי י ִ ְ
ׁש ִ
ׁשֹלמ ֹה ִ
ׁש ִּל ְ
ִהּנֵה ִמּטָתֹו ֶ
עַל י ְֵרכֹו ִמ ַּפחַד ַּבּלֵילֹות
Bénédiction des Cohanim
On répète cette phrase 3 fois de suite :

ׁשלֹום:
ׂשם לְָך ָ
ּשׂא י ְהֹוָה ָּפנָיו ֵאלֶיָך ְוי ָ ֵ
ׁש ְמ ֶרָך :י ָ ֵאר י ְהֹוָה ָּפנָיו ֵאלֶיָך וִי ֻחּנֶּךָ :י ִ ָ
יְב ֶָרכְָך י ְהֹוָה ְוי ִ ְ
Psaume 91

י ֹׁשֵ ב ְּבסֵתֶ ר ֶעלְיֹוןְּ ,בצֵל
יַּצִילְָך ִמּפַח י ָקּוׁש ִמּדֶ בֶר
ירא ִמ ַּפחַד ָליְלָהֵ ,מחֵץ
תִ ָ
ּור ָבבָה ִמי ִמינֶָךֵ ,אלֶיָך ֹלא
ְ

ׁשּדַ י י ִתְ לֹונָן :א ֹ ַמר ַלי ְהֹוָה ַמ ְחסִי ּו ְמצּודָ תִ יֱ ,אֹלהַי ֶא ְבטַח ּבֹוּ :כִי הּוא
ַ
הַּוֹותְּ :ב ֶאב ְָרתֹו יָסְֶך לְָך וְתַ חַת ְּכנָפָיו ּתֶ ְחסֶהִ ,צּנָה וְסֹח ֵָרה ֲא ִמּתֹוֹ :לא
י ָעּוף יֹו ָמםִ :מּדֶ בֶר ּבָאֹפֶל יַהֲֹלְךִ ,מ ֶּקטֶב י ָׁשּוד ָצה ֳָרי ִם :י ִּפ ֹל ִמּצִּדְ ָך ֶאלֶף
ׁשעִים ּתִ ְר ֶאהּ :כִי ַאּתָ ה י ְהֹוָה ַמ ְחסִי:
ׁש ֻּל ַמת ְר ָ
יִּגָׁשַ :רק ְּבעֵינֶיָך תַ ּבִיטְ ,ו ִ
Supplication

À ne pas réciter les jours où on ne dit pas les Ta’hanounim (supplications) :

אָ ּנָא י ְהֹוָה ֱאֹלהֵינּו וֵאֹלהֵי ֲאבֹותֵ ינּוּ .תָ ב ֹא ְל ָפנֶיָך ּתְ ִפּלָתֵ נּו .וְַאל ּתִ תְ ַעּלַם ַמ ְלּכֵנּו ִמּתְ ִחּנָתֵ נּו.
ׁשה ע ֶֹרף לֹו ַמר ְל ָפנֶיָך ֱאֹלהֵינּו וֵאֹלהֵי ֲאבֹותֵ ינּו צַּדִ י ִקים
ׁש ֵאין ֲאנַחְנּו ַעּזֵי ָפנִים ּו ְק ֵ
ֶ
ׁשי בֵיתֵ נּו:
ׁשעְנּוֲ .אנַחְנּו ַו ֲאבֹותֵ ינּו וְַאנְ ֵ
ֲאנַחְנּו וְֹלא ָחטָאנּוֲ .אבָל ָחטָאנּוָ .עוִינּוָּ .פ ַ
ׁש ֶקר ּו ִמ ְר ָמה.
ׁשעְנּו .זַדְ נּוָ .ח ַמסְנּוָ .ט ַפלְנּו ֶ
אָ ׁשַ ְמנּוָּ .בגַדְ נּוָּ .גזַלְנּוּ .דִ ּב ְַרנּו דֹפִי ְולָׁשֹון ה ָָרעֶ .ה ֱעוִינּוְ .וה ְִר ַ
ׁשעְנּו.
י ָ ַעצְנּו עֵצֹות ָרעֹותִּ .כּזַבְנּוָּ .כ ַעסְנּוַ .לצְנּוָ .מ ַרדְ נּוָ .מ ִרינּו דְ ב ֶָריָך .נִַאצְנּו .נִַאפְנּו .ס ַָר ְרנּוָ .עוִינּוָּ .פ ַ
ׁשחַתְ נּוּ .תִ ַעבְנּוּ .תָ עִינּו וְתִ עֲתַ עְנּוְ .וס ְַרנּו ִמ ִּמצְֹותֶ יָך
ׁשעְנּוִ .
ּשׁינּו ע ֶֹרףָ .ר ַ
ָּפגַ ְמנּו .צ ַָר ְרנּוִ .צע ְַרנּו ָאב ָו ֵאםִ .ק ִ
ׁשעְנּו:
ׂשיתָ ַ .ו ֲאנַחְנּו ה ְִר ָ
ׁשוָה לָנּוְ .ו ַאּתָ ה צַּדִ יק עַל ּכָל ַהּבָא ָעלֵינּוּ .כִי ֱא ֶמת ָע ִ
ׁש ָּפטֶיָך הַּטֹובִים וְֹלא ָ
ּו ִמ ִּמ ְ
Ana Békhoa’h

ְרּורה :
ָאּנָא ּבְכֹחַּ ,גְדֻ ּלַת י ְ ִמינֶָךּ ,תַ ּתִ יר צ ָ
נֹורא :
ׂש ְּגבֵנּוַ ,טה ֲֵרנּו ָ
ַקּבֵל ִרּנַתַ ,ע ֶּמָךַ .
ׁש ְמ ֵרם :
ׁשי י ִחּודֶ ָךְּ ,כ ָבבַת ָ
ּדֹור ֵ
נָא גִּבֹורְ ,
ּב ְָרכֵם ַטה ֲֵרםַ ,ר ֲח ֵמי צִדְ ָקתֶ ָךּ ,תָ ִמיד ָּג ְמלֵם :
ֲחסִין ָקדֹוׁש ּבְרֹוב טּובְָך נַהֵל עֲדָ תֶ ָך :
ּשׁתֶ ָך :
יָחִיד ֵּג ֶאהְ ,ל ַע ְּמָך ְּפנֵה ,זֹוכ ְֵרי ְקדֻ ָ
ׁש ַמע ַצ ֲע ָקתֵ נּו ,יֹודֵ ַע ּתַ עֲלּומֹות :
ׁש ְועָתֵ נּו ַקּבֵלּ ,ו ְ
ַ
ׁשם ּכְבֹוד ַמלְכּותֹו ,לְעֹולָם ָועֶד :
)ּ (À voix basseבָרּוְךֵ ,

אַ ּתָ ה תָ קּום ּתְ ַרחֵם צִּיֹוןּ ,כִי עֵת ְל ֶחנְנָּה ּכִי בָא מֹועֵדְּ :בי ָדְ ָך ַא ְפ ִקיד רּוחִיּ ,פָדִ יתָ ה אֹותִ י י ְהֹוָה ֵאל ֱא ֶמת:

