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Je suis à mon bien aimé et 
mon bien aimé est à moi 
(Cantique des Cantiques VI, 3) 
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Un amour réciproque qui facilite la prière 

 
Hachem ton Dieu circoncira 
ton cœur et le cœur de ta 
descendance pour l’amour 
d’Hachem ton Dieu 
  (Deut.XXX, 6) 

ֱא�ֶהי�ֱא�ֶהי�ֱא�ֶהי�ֱא�ֶהי�' ' ' ' ָמל הָמל הָמל הָמל הוווו  
ַבב ַבב ַבב ַבב לְ לְ לְ לְ     ֶאתֶאתֶאתֶאתוְ וְ וְ וְ ָבְב� ָבְב� ָבְב� ָבְב� לְ לְ לְ לְ ת ת ת ת אֶ אֶ אֶ אֶ 

 ַזְרֶע� ְל�ֲהָבהַזְרֶע� ְל�ֲהָבהַזְרֶע� ְל�ֲהָבהַזְרֶע� ְל�ֲהָבה
).).).).וווו, , , , לללל' ' ' ' דברדברדברדבר((((ֱא�ֶהי! ֱא�ֶהי! ֱא�ֶהי! ֱא�ֶהי! ' ' ' ' ֶאת הֶאת הֶאת הֶאת ה  

Retirer le penchant du mal, favoriser l’amour de Dieu 

 
Quant à celui qui n’a pas agi 
avec malveillance, mais 
Dieu a fait en sorte que cela 
se produise par son 
intermédiaire, je mettrai à ta 
disposition un lieu où il 
pourra se réfugier 
(Exode XXI, 13) 
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Aucun « accident de la vie » n’est fortuit 

 
Chacun se tourne vers son 
prochain et offre des 
présents  aux nécessiteux 
(Esther IX,22) 
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Justice sociale, clé de communication avec Dieu 

 


