




Le sel  du Omère est  une ségoula importante renfermant de
profonds secrets. Le premier soir du Omère, il sera bon lire les
Téhilim 122, 131, 133 et le « Yéhi Ratsone ».

ת לות על ע מע יר הע תשיי דות : עתמד לךךד ה נך הוה ית יד י ביך ים לי רי אתמד י ביד תיי חד מח ד שמה וי דה  לד
הי ה ה לי רה ביד חב ח יר שח עי ה כיד יה נוי ביד ם הח לחי ה רוישח ם: יד להי ה רוישח ךד יד יי רח עה שחד ינוי ביי לך גד יוי רח הה
ם ך שח ת לד התדות ל לד אך רה שמד יי דוית לד הי עך י יה טך בד ים שחי טי בה לוי שחד ם עה ה שחי ח ו: שח דיה חד יח
לוי אל יד: שחח וי ית דיה בך ת לד אות סד ט כיי ה פי שחד מי ת לד אות סד בוי כי שחד ה יה ה מי י שחה ה: כיי הוה יד
ה וה לד ח שח ילךךד  חך ביד ם  לות שחה י  הי יד  : ךד יי בה אתהל יוי  לה שחד יי ם  להי ה רוישח יד ם  לות שחד
ית ן ביך עח מח : לד ךד ם ביה לות א שחה ה ניה רה ביד דח י אל עה רך י וד חח ן אח עח מח : {לד ךד יי תה נות מד רד אח ביד

: ךד ב לה ה טות שחה קד בח ינוי אל לתהך ה אל הוה יד
ת לות על ע מע יר הע ישיי תיי כד ח לי לתא הי י וד ינח מוי עך לתא רה י וד ביי הי לי בח ה לתא גה הוה ד יד וי דה  לד

ל מב גה י כיד שחי פד י נח תיי מד מח דות י וד יתי ויי ם לתא שחי י: אי ניי ח מי ת מי אות לה פד ני ת ויבד דתלות גד ביי
ד עח וד ה  ה תי עח ה מך הוה יד ל  ל אח אך רה שמד יי ל  חך יח י:  שחי פד י נח לח ל עה מב גיה ח כי ות  מי י אי לך על

להם: עות
ת לות על ע מע יר הע ד:שיי חח ם יה ים גיח חי ת אח בח ח ים שח עי ה ניה ב וימח ות ה טי ה מח ניך ד הי וי דה  לד

י י ל פי ד עח תרך יי ח רתן שח הל ן אח קח ן זד קה זיה ל הח ד עח יתרך רתאשח  ל הה ב עח ות טי ן הח מח ח שחי ח כי
ת ה אח הוה ה יד ויה ם צי י שחה ן כיי ייות י צי רך רד ל הח ד עח תרך יי ח ן שח מות רד ל חח טח יו: כיד תה ות די מי

להם:  עות ד הה ים עח ייי ה חח כה רה ביד הח
ן צות י רצ הי תיה ירח פי כוית סד זד ביי ח ינוי שח תך בות י אל אלתהך ינוי וך לתהך ה אל התוה יךה יד נח פה ד לי  מי

ים שחי דות קיד הח יךה  תח מות שחד כוית  זד ויבי   , ךה תח רה תות ביד נוי  יתה ויי צי ר  ח שח אל ר  מח עות הה
י פך סות וד ת  בות תך י  ך אשח רה מך   , לוי לה הח ר  מות זד מיי הח מי ים  אי צד ייות הח ים  רי הות ד טי הח וד
ח לח מח יחה זחה הח הד ייי ח קתב, שח על יח ק וד חה צד ם יי הה רה בד ינוי אח תך בות כוית אל זד ת, ויבי בות תך

י  מי שחד י לי יו,)mentionner son nom fils de(לי לה זיחה עה לחח הח ח מי א הח ה שמי ייי ח י שח ל מי כה  וילד
ל ה כי ים, וימי עי ים רה אי לה חל ע, וימך רה ן הה יי עח ה וימך פה גך ח מי ר וימי בח דיח ה מי ניה צי ן וד גך ה מי לח

ן: צות י רה הי ן יד ך ן כי מך ע. אה ר רה בה דיה
On prend ensuite du sel dans la main, puis  on compte le Omère.
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Le premier soir de la Séfirat Haômère on commencera ici :
(voir au chapitre1, les explications de ces textes)

ר ר בע דע יה לוע אך רה שמד י יי נך ל ביד ר אח ביך ךאמתר: דיח ה לי ח ל מתשח ה אח ה הות יד  
ן תך י נת ני ר אל ח שח ץ אל רח אה ל הה אח בתאוי  י תה ם כיי לךהח אל ה  תי רד מח אה וד
ית אשחי ר רך ת עתמח ם אח אתח בך הל הי וח ירה צי ת קד ם אח ח תי רד צח ם ויקד כח לה
ה ה הות יד י  נך פד לי ר  עתמח הה ת  אח יף  ני הך וד ן:  תהך כי הח ל  אח ם  כח ירד צי קד
ם יתח שמי על וח ן:  תהך כי הח וי  ני יפח ני יד ת  ביה ח שחי הח ת  רח חל ה מי מי ם  כח צתנד רד לי
תות נה שחד ן  ביח ים  מי ה תי שמ  בח ח כי ר  עתמח הה ת  אח ם  כח יפד ני הל ם  יות ביד
לוילהה ביד סתלחת  ים  רתני שמד עח י  נך שחד תות  חה נד וימי ה:  ה יהות לח עתלהה  לד

ן יי תה יח כי סד ני וד יחתחח  ני יחח  ה רך ה יהות ה לח ח שחי ן אי מח ח שחי בח
לתא ל  מח רד כח וד י  לי קה וד ם  לחחח וד ין:  הי הח ת  יעי בי רד
ם כח יאל בי ד הל זיחה עח ם הח ייות ם הח צח ד עח לוי עח תתאכד
להם עות ת  קיח חב ם  יכח לתהך אל ן  ביח רד קה ת  אח
ם ח תי רד פח ויסד ם:  יכח בתתך משחד כתל  ביד ם  יכח דתרתתך לד

ת ם אח כח יאל בי ם הל ייות ת מי ביה ח שחי ת הח רח חל ה מי ם מי כח לה
ימתת מי תיד ת  תות ביה ח שח ע  בח ח שח ה  נויפה תיד הח ר  עתמח
ת יעי בי ד שחי הח ת  ביה ח שחי הח ת  רח חל ה מי מי ד  עח ה:  ינה יח הד תיי
ה חה נד מי ם  ח תי בד רח קד הי וד ם  יות ים  י שחי מי חל רוי  ד פי סד תיי

ה:  ה יהות ה לח שחה דה חל

ן כר בה רוע אות ים,  רי עות שתד ל  ח ר שח עתמח הה ת  ירח צי קד ה  תה יד הה ךד  ה כי  
ב טות ם  יות ב  רח עח מך ינוי:  לתהך אל ית  בך ביד ן  יסה ני ביד ר  שתה העה ה שחי שחי
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ר ביה חב מד ת ביי יכות רי תות כיד ין אות שתי עות ין וד ית דיי י בך לויחך ים שחד אי צד יות
ת רות יה על הה ל  כה וד צתר.   קד לי חח  נות א  הך ייד ח שח י  דך כיד ע,  קח רד קיח לח
ק סח עך ר ביד צה קד ני א  הך ייד ח י שח דך ם, כיד שחה ת לד סות ניד ח כי תד ת מי מויכות סיד הח
ים שחי נה ה אל לתשחה שחד ים ביי רי עות ין שתד אי סד לתשח  ה י ןשח רי צד קות וד ל.  דות גיה
ר מך ה אות כה שחד חה ח ן שח יוה ך ת.  כי לות גיה ה מח לתשחה שחד ת ויבי ות פי קב לתשח  ה שח ביד

ם : ים שחה די מד עות ל הה כה ר לד צך ות קי ם הח הח לה

שח מח ח שחי א הח ים לות? ביה רי מד ן:אות . הך
שח מח ח שחי א הח ים לות? ביה רי מד ן:אות . הך
שח מח ח שחי א הח ים לות? ביה רי מד ן:אות . הך

ל זות גיה ים לות? מח רי מד ן:אות . הך
ל זות גיה ים לות? מח רי מד ן:אות . הך
ל זות גיה ים לות? מח רי מד ן:אות . הך

ה זות ה פי ים לות? קב רי מד ן:אות . הך
ה זות ה פי ים לות? קב רי מד ן:אות . הך
ה זות ה פי ים לות? קב רי מד ן:אות . הך

ת ביה ח השח יה םהה אי ם . וד הח רלה מך :אות
ם ייות ת הח ביה ח ים לות? שח רי מד ן:אות . הך
ם ייות ת הח ביה ח ים לות? שח רי מד ן:אות .הך
ם ייות ת הח ביה ח ים לות? שח רי מד ן:אות . הך
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ם  הח רלה מך אות ךד ה רכי חח אח :וד
צתר קד ים לות? אח רי מד ם אות הך ר:וד צות . קד
צתר קד ים לות? אח רי מד ם אות הך ר.:וד צות קד
צתר קד ים לות? אח רי מד ם אות הך ר:וד צות .קד
ים מי עצ ה לתש פע צ רשי בה דה ר וד בה ל דיה ה ל כי ת,  עח רח חל ל מה יעח עח די הות לד

ח סח ח פי הח ת  רח חל מה הויא  ח שח ת  ביה ח שחי ית, הח אשחי רך ביד ת  ביה ח שח לתא  .וד
טויהוי בה חל ה וח רה זה על לה יאויהוי  בי הך ת וד ות פי קב ביד נויהוי  תה וינד רויהוי  צה .קד
ן י בי הד בד הח וימד ים  רי עות תד שי הח ת  אח ין  חי קד לות וד ין  רי רד ויבות ין  רי זות וד

ב קיה נב ויב מד בי אח תות ביד ת , אות וח צד מי ות ייךם בי קח :לד

י לוע יב קצ בי לאצ מח רד ח כי שת  רח גיח שח  אך תות.   ביה ין אות לי ות קי ח ר שח חח אח וד
ה רה זה על ביה תות  אות ין  חי טד ות ת, שח בח ח שחי נח מד רויחח  הה א  הך תיד ח שח י  דך כיד

ם הח ת, ביה רויסות לגיד ח שח ם  יי חח רך ביד תות  אות ין  ני חל טות ךד  ה כי ר  חח אח ,וד
ה פה נה ה  רך שתד עח לתשח  שחד ביי ח  מח קיח הח ת  אח ין  י פי נח ין,  וימד יאי צי וימות

ן רות תה שי עי וי  ני ח מי ם. מי דה ל אה כה ל לד כה אל נח ה וד דיה פד ר ני אה ד שחי הח ב.  וד ייה חח וד
ת רות שתד עח ח מי ן הח טויר מי הה ויפה לי חח ה זות.  ביד חה נד ין מי יאי בי ין מד אך וד

ב רות קיה ן הח ל מי אך רה שתד ץ יי רח אח הא מך לי ב.  אח רות קיה ן הח א מי ,לתא ביה
ל אך רה שתד יי ץ  רח אח מך ם  קות מה ל  ה כי מי תות  אות ין  יאי בי תות.  מד וה צד וימי

ה לה יד ח לי ביח ר  צך קיה הי ר,  לד שתה עה ה  ה שחי שחי לךיל  ין, ביד ביך חתל  ביח ין  ביך
ת ביה ח שחי ר. ביח עתמח ת הה ירח צי קד ר לי ך שח ה להה כי יד ח לי ל הח כה תות.  וד וה צד וימי

ה מה קיה הח ן  מי א  בות אוי.  לה צד ים,  לתאמה רי מה על הח ן  מי יאוי  בי .יה
ח ח לי ן הח א מי בות תות לה וה צד אוי.  וימי צד שח,  לתא מה בך ייה ן הח יאוי מי בי .יה

ם רות דיה ביח ח ת שח דות תה שי יא מי בי הה ן לד ה כי רד ה דיח יה הה י.  וד צי ר חל ה נה יה הה
הזות נה ה שח הי ביד יה צד עח חח רך זות ה וד דח תה שי י,  הח צי ר חל ת נה רח חח ה אל נה ה שח ויבד
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ע רח זיה ח שח ה  דח תה שי וי,  הח ני ח מי מי יא  בי וימך ר  ניה ח שח י  צי חך הח עח  רך זות .וד
ות ה לי כה ה כי ח ם שח עה י הה רך שחד :אח

ינוע  תר בות י אל אלתהר ור ינוע  לתהר ינויאל לך ם עה חך ן רח מה חד רח לחךד  .מח
וי נ לה שח רח דיה יב הי טי ב וימך יךה.  טות מח חל ן רח מות הל ביח ינוי  לך ה עה ויבה .שח

ךה נח צות רד שתוי  עה ח ת שח בות ל אה לח גד הה.  ביי לי חי תיד בח כיד ךה  יתד בך ה  נך .ביד
נות כות מד ל  עח ךה  שחד דיה קד מי ית  ביך ן  נך ות נות.  כי יה נד בי ביד נוי  אך רד .הח

וינות קי תי ביד נוי  חך מיד כות.  שתח תות לד ךה  תד ינה כי שחד ב  ך שח הה .וד
ם תה דה בות על יםלח ני תהל בכי ך שח הה ם. וד רה מד זי םוילד ירה שחי יםלד ייי וי ב. וילד ך שח הה וד

ם יהח וך נד ל לי אך רה שתד יךה.  יי נח פה ה לד וח חל ח תי שחד ני ה וד אח רה נך לחה וד על ם נח שחה .וד
ינוי לך גה י רד מך עה ד פי לתשח  ה שח ן.  ביד וימי ים  חי בה זיד הח ן  ם מי ל שחה נתאכח וד

ן צות רה לד ךה  חל ביח זד מי יר  קי ל  עח ם  מה דיה יעח  גיי יח ר  ח שח אל ים  חי סה ד פי .הח
ם י נתעע יהי ינויוי לך ינוי עה לתהך י אל דתנה ה.   אל נה נד ות ינוי כי דך ה יה שתך על וימח

ינוי לך הוי.  עה נך נד ות ינוי כי דך ה יה שתך על : וימח

ן צות רצ לה יוע  הה יךהיי נח פה לד י  ביי לי ן  יות גד הח וד י  פי י  רך מד אי הוההיד.   
י לי אל גת י וד  :צוירי
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Au  nom  de  l’unité
d'Hakadoch  Baroukh  Hou
et Sa Présence divine, avec
crainte  et  amour,  avec
amour  et  crainte,  pour
unifier  le  Nom  [composé
des] lettres Youd, Hé, avec
la  lettre  Vav  et  la  lettre
Hé, pour une unité parfaite
au  nom  de  tout  Israël.
Voici, nous nous apprêtons
à accomplir la Mitsva de la
Séfirat  Haômère  pour
réparer leur racine dans un
lieu  supérieur,  donner  de
la  satisfaction  à  notre
Auteur  et  accomplir  la
volonté de notre Créateur.
Que  la  bienveillance  de
Hachem  notre  D.ieu  soit
sur nous, et l'action de nos
mains dirige-la pour nous,
l'action  de  nos  mains
dirige-la. (Téhilim 90;17)
L’Éternel  me  rétribuera.
Eternel ! Ta bonté est sans
fin ;  n’abandonne  pas
l’œuvre  de  Tes  mains !
(Téhilim138;8).  Je crie vers
le  D.ieu  suprême,  vers  le
Tout-puissant  qui  prend
ma cause. (Téhilim 57;3) Et
il est écrit :  « Je suis passé
au-dessus de toi  et  Je t’ai
vu  te  roulant  dans  tes
sangs,  Je t’ai  dit  :  par ton

חועד יי ם  ר שי דלה חוע יי ם  ר שי הויא לה יךד  רי ביד א  שחה דד קב
ימוי, חי וירד ילוי  חי דד ביי  , הי ך תי ינד כי וישד
ם ך שח א  דה חל יח לד  , ילוי חי וידד ימוי  חי וירד
ת אות בי "א  הך ת  אות יוי"ד  ת  אות
ים לי א שח חוידה יי "א, ביד ת הך א"ו אות וה
נוי חד נח ה אל ניך ל. הי אך רה שמד ל יי ה ם כי ך שח ביד
ת ירח פי סד ת  וח צד מי יים  קיה לד ים  אי ביה
הי שחה רד שח ת  אח ן  קיך תח לד ר,  עתמח הה
ת חח נח ת  ות שמ על לח ן,  יות לד עח ם  קות מה ביד
ן צות רד ת  ות שמ על לח וד נוי  רך צד יות לד רויחח 
י דתנה אל ם  עח נת י  יהי וי  . נוי אך רד ות בי
ינוי דך יה ה  שמך על וימח  , ינוי לך עה ינוי  לתהך אל
ינוי דך יה ה  שמך על וימח  , ינוי לך עה ה  ננה ות כי
י, די על ביח מתר  גד יי ה  התוה יד  : הוי נך נד ות כי
י שמך על מח ם,  לה עות לד ךה  די סד חח ה  התוה יד
ים א לךאלתהי רה קד ף: אח רח ח ל תי יךה אח דח יה
ר: מח אל נח י: וד לה ר עה תמך ל גי אך ן, לה יות לד עח
ךד אך רד אח וה ךד  יי לח עה בתר  על אח וה
ךד לה ר  אתמח וה  . ךד יי מה דה בי ת  סח סח ות בי תד מי
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sang tu vivras ! Et Je t’ai dit
: par ton sang tu vivras ! »
(Yé'hezkel  16;6).  « Mon
âme,  bénis  l’Éternel !
Éternel  mon  D.ieu !  Tu  es
infiniment  grand,  Tu  es
vêtu  de  splendeur  et  de
majesté.  Tu  T'enveloppes
de  lumière  comme  d'un
manteau,  Tu  déploies  les
cieux  comme  une
tenture. » (Téhilim 104;4).

ךד יי מח דה בי ךד  ר לה אתמח י, וה יי חל ךד  יי מח דה ביד
| ה  התוה יד ת  אח י  שחי פד נח י  כי רד ביה י:  יי חל
ד הות אתד,  מיד ה  תי לד דח גיה י  לתהח אל ה  התוה יד
ר אות ה  עתטח  : ה תי שחד בח לה ר  דה הה וד
ה:  יעה רי יד ח ם כי יי מח ה ה שח ה, נתטח מה לד ח שמי ח כי

On récitera avec beaucoup de ferveur 
et de joie la bénédiction du Omère :

Hachem

ה תיה רויךד אח ביה
Tu es béni 

להם עות לחךד הה מח
Roi de l'univers

ינוי לתהך אל
notre D.ieu

יוביד תה ות צד מי
par Ses commandements

נוי ה שח דיד ר קי ח שח אל
Qui nous a sanctifiés

ל  רסדעח עתמח ת הה ירח פי
de compter le Omère

נויוד ויה צי
et nous a ordonné
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PREMIÈRE SEMAINE – LA MIDA DE ‘HESSED/BONTÉPREMIÈRE SEMAINE – LA MIDA DE ‘HESSED/BONTÉ
Le tsaddik du Char Céleste représentant ce trait : notre patriarche Avraham

DÉFINITION DE LA MIDA DE ‘HESSED/BONTÉDÉFINITION DE LA MIDA DE ‘HESSED/BONTÉ          ::
Aimer  D.ieu  d’un  amour  entier,  se  montrer  dévoué  envers  son  Créateur.  Le
‘Hessed, c’est faire quelque chose non pas parce qu’on y est forcé mais de son
plein  gré,  y  compris  accepter  les  souffrances  avec  amour  et,  bien  sûr,  faire
davantage que ce que demande la loi.

JOURJOUR LA CONDUITE DU JOURLA CONDUITE DU JOUR LE KINYAN DU JOURLE KINYAN DU JOUR

11 Faire  un  acte  de  bonté  désintéressé,
uniquement  pour  le  bien  d’autrui.  Faire  du
bien  même  aux  pécheurs.  Juger
favorablement.

L’étude

22 Faire du bien de toutes ses forces. Rendre un
service  selon  ce  qui  est  nécessaire  et  pas
davantage, pour ne pas causer de tort.

L’écoute 

33 Prodiguer un bienfait par un acte physique, et
en  étudiant  la  Torah.  Ne  pas  renoncer  à  la
droiture dans la bonté.

La prononciation
par les lèvres

44 Veiller  à  renforcer  ses  actes  bienfaisants.
Prendre part au fardeau d’autrui. Faire un acte
de bonté de façon complète, cent fois s’il  le
faut.

La compréhension
du cœur

55 Remercier D.ieu de nous donner la force et la
possibilité  de  faire  des  actes  généreux,  et
mentionner constamment que c’est D.ieu qui
fait le bien.

L'intelligence

66 Apprendre  aux  autres  à  aimer  D.ieu.  Se
débarrasser  des  sentiments  qui  nous
empêchent  de  faire  le  bien  et,  par  sa
conduite,  susciter  chez  autrui  l’amour  de
D.ieu.

Le respect 
[des maîtres]

77 Faire  du bien  par  la  parole  aussi.  Prier  que
D.ieu nous donne la sagesse. Prier pour autrui
et pas seulement pour soi-même.

La crainte

POINTS PARTICULIERS À TRAVAILLERPOINTS PARTICULIERS À TRAVAILLER          :: se garder de l’envie, de la cruauté, de
la colère et de la haine gratuite. Veiller soigneusement à observer la sainteté de
la  Torah  et  ainsi  que  les  enseignements  de  nos  sages  sur  la  morale,  les
bénédictions et veiller à ne pas causer de dommages à autrui.





DEUXIÈME SEMAINEDEUXIÈME SEMAINE  : LA MIDA DE GUEVOURA/PUISSANCE: LA MIDA DE GUEVOURA/PUISSANCE
Le tsaddik du Char Céleste représentant ce trait : notre patriarche Yits’hak

DÉFINITION DE LA MIDA DE GUEVOURA/PUISSANCEDÉFINITION DE LA MIDA DE GUEVOURA/PUISSANCE          ::
La loi, le contrôle de soi. Les Mitsvot positives et négatives demandant de la
force pour lutter contre le yétser hara. On y parviendra grâce à la crainte du Ciel,
c’est-à-dire avoir peur de D.ieu.

JOURJOUR LA CONDUITE DU JOURLA CONDUITE DU JOUR LE KINYAN DU JOURLE KINYAN DU JOUR

88 Se  dominer  avec  joie  et  bonté  (envers  soi-
même), et se maitriser pour aider les autres.

La modestie

99 Crainte du Ciel grâce à l’étude des livres
de Moussar et à l’observation des sages.

La joie 

1010 Veiller à se conduire poliment et se renforcer
dans l’étude de la Torah.

La fréquentation
des sages

1111 S’efforcer de vaincre son yétser hara et aller à
pied étudier la Torah écrite.

Le choix de 
son entourage

1212 Remercier D.ieu lorsqu’on a dominé le mal et
se renforcer dans la Torah orale.

La discussion
 entre étudiants

1313 Se maîtriser et se concentrer sur le domaine
de  la  sainteté  (pudeur)  et  en  particulier,  le
signe de l’alliance.

La stabilité

1414 Se maîtriser et se concentrer dans la prière et
les besoins de sa femme avec l’intention de
réparer  les  atteintes  portées  à  la  Présence
divine.

L’étude de la 
Torah écrite

POINTS PARTICULIERS À TRAVAILLERPOINTS PARTICULIERS À TRAVAILLER          :: Se surmonter pour aider, se dominer
pour étudier, se dominer contre le yétser hara, se renforcer dans le domaine de
l’écoute.





TROISIÈME SEMAINETROISIÈME SEMAINE  : LA MIDA DE  TIFÉRET/GLOIRE: LA MIDA DE  TIFÉRET/GLOIRE
Le tsaddik du Char Céleste représentant ce trait : notre patriarche Yaakov 

DÉFINITION DE LA MIDA DE  TIFÉRET/GLOIREDÉFINITION DE LA MIDA DE  TIFÉRET/GLOIRE          ::
La vérité – l’étude de la Torah – donner de la gloire, non pas à soi-même mais à
la Torah,  et  faire en sorte que les hommes l’apprécient.  On y parviendra en
montrant la beauté de la Torah et ses voies agréables.

JOURJOUR LA CONDUITE DU JOURLA CONDUITE DU JOUR LE KINYAN DU JOURLE KINYAN DU JOUR

1515 S’efforcer d’aider pour tout ce qui concerne
l’étude,  et  physiquement,  par  exemple  en
rendant  des  livres  pour  que  les  autres
puissent en profiter.

L’étude 
de la Torah orale

1616 Surmonter tout ce qui empêche d’étudier la
Torah (la  paresse,  les bavardages, etc.) et se
renforcer dans la Mida de vérité.

Consacrer peu de
temps aux 

relations sociales 
[ou conjugales ou au

travail] 

1717 Etudier  avec  assiduité  dans  l’intention  de
découvrir  la  vérité  et  pas  pour  défendre  sa
position.  Glorifier  la  Torah  et  ceux  qui
l’étudient.

Consacrer peu de
temps au plaisir

1818 Etablir  des horaires  fixes  pour l’étude et  les
respecter.  Accomplir  tout  ce  qu’on  s’est
engagé à faire, sans compromis.

Consacrer peu de
temps au sommeil

1919 Etudier debout si possible, se lever devant un
érudit  et  remercier  D.ieu d’avoir  le  privilège
d’étudier la Torah.

Consacrer peu de
temps aux

conversations

2020 Se purifier en se trempant au mikvé, étudier
beaucoup à  la  maison  d’étude  (et  pas  chez
soi), et toujours garder toutes ses pensées sur
les paroles de Torah.

Consacrer peu de
temps aux

divertissements

2121 Etudier verbalement et prier pour la réussite
de  son  étude.  Demander  la  guérison  avec
l’intention d’accroître l’honneur divin.

La patience

POINTS PARTICULIERS À TRAVAILLERPOINTS PARTICULIERS À TRAVAILLER          :: Se garder des aliments interdits, des
malédictions,  du  vol,  de  prononcer  le  Nom  divin  sans  réflexion  et  ne  pas
inventer des idées dans l’étude.





QUATRIÈMEQUATRIÈME SEMAINE SEMAINE  : LA MIDA DE  : LA MIDA DE  NÉTSA’H/ÉTERNITÉNÉTSA’H/ÉTERNITÉ
Le tsaddik du Char Céleste représentant ce trait : notre maître Moché 

DÉFINITION DE LA MIDA DE  DÉFINITION DE LA MIDA DE      NÉTSA’H/ÉTERNITÉNÉTSA’H/ÉTERNITÉ          ::
Victoire/nitsa’hone et pérennité/nits’hiyout – vaincre le yétser hara et persévérer
dans les bonnes actions. Aider ceux qui étudient la Torah et se renforcer dans la
Torah écrite.

JOURJOUR LA CONDUITE DU JOURLA CONDUITE DU JOUR LE KINYAN DU JOURLE KINYAN DU JOUR

2222 Continuer à rendre service et ne pas revenir
sur une promesse de rendre service. Toujours
juger favorablement.

Un bon cœur

2323 Se  renforcer  contre  la  paresse  et  ceux  qui
jugent  défavorablement.  Agir  de  façon
désintéressée  et  dominer  ses  intérêts
personnels.

La foi en nos sages

2424 Faire ce qu’on a promis. Ne pas déformer la
vérité pour gagner dans un débat et s’efforcer
de donner du mérite au public.

Accepter les
souffrances

2525 Marcher  vivement,  étudier  avec  assiduité  et
perpétuer  la  tradition  des  générations
passées, tout cela de façon fixe.

Connaître sa place

2626 Persévérer  dans  ses  actions  pour  calmer  les
querelles, renoncer à ses droits pour rétablir
la paix, remercier D.ieu constamment.

Etre heureux de
son sort

2727 Prendre  un  chemin  plus  long  si  nécessaire
pour éviter une épreuve dans le domaine des
mœurs, et rester dans la sainteté.

Limiter ses paroles

2828 Prier de parvenir à réaliser sa parole et prier
pour  Yerouchalayim  en  particulier  et  la
délivrance finale en général.

Ne pas se vanter

POINTS PARTICULIERS À TRAVAILLERPOINTS PARTICULIERS À TRAVAILLER          :: Etudier dans un but désintéressé, ne
pas interrompre son étude pour parler de choses futiles. Etre généreux envers
les pauvres et ceux qui étudient la Torah.





CINQUIÈMECINQUIÈME SEMAINE SEMAINE  : LA MIDA DE  : LA MIDA DE  HOD/SPLENDEURHOD/SPLENDEUR
Le tsaddik du Char Céleste représentant ce trait : Aharon Hacohen 

DÉFINITION DE LA MIDA DE  DÉFINITION DE LA MIDA DE      HOD/SPLENDEURHOD/SPLENDEUR          ::
La  reconnaissance/hodaya,  remercier  D.ieu.  Etudier  en  particulier  la  Michna.
Aimer la  paix,  poursuivre  la  paix,  aimer  les  hommes et les rapprocher de la
Torah. 
Note : le Zohar rapporte que les Portes célestes sont ouvertes jusqu’à la fin de
cette semaine. L’homme sage prendra donc les dispositions nécessaires.

JOURJOUR LA CONDUITE DU JOURLA CONDUITE DU JOUR LE KINYAN DU JOURLE KINYAN DU JOUR

2929 Faire des actes de bonté même si cela nous
cause des humiliations et poursuivre la paix.

Etre aimé

3030 Surmonter  les  difficultés,  comme  les  actes
machinaux ou la paresse, pour remercier D.

Aimer D.ieu

3131 Etudier avec l’intention d’étendre la paix et de
glorifier  la  Torah,  et  remercier  D.  avec
splendeur.

Aimer 
ses semblables

3232 Etudier  de  façon  approfondie  –  chercher  la
source des enseignements de la Torah orale à
travers la Torah écrite.

Aimer la justice

3333 Remercier D. pour le privilège de pouvoir Le
remercier et d’accomplir les Mitsvot, et pour
avoir révélé la kabbale.

Aimer les vertus

3434 Remercier D. en public afin que les autres Le
remercient eux aussi. Sanctifier sa parole pour
remercier D. avec sainteté.

Aimer 
les remontrances

3535 Prier pour la paix et la révélation de la gloire
de  D.  dans  le  monde,  et  pour  mériter  de
connaître la Torah orale.

S’éloigner 
des honneurs

POINTS PARTICULIERS À TRAVAILLERPOINTS PARTICULIERS À TRAVAILLER          :: honorer ceux qui étudient la Torah ;
se garder du colportage ; courir  seulement pour faire le bien et les Mitsvot ;
poursuivre, rechercher, répandre et accroître la paix.





SIXIÈMESIXIÈME SEMAINE SEMAINE  : LA MIDA DE  : LA MIDA DE  YESSOD/FONDEMENTYESSOD/FONDEMENT
Le tsaddik du Char Céleste représentant ce trait : Yossef Hatsaddik

DÉFINITION DE LA MIDA DE  DÉFINITION DE LA MIDA DE      YESSOD/FONDEMENTYESSOD/FONDEMENT          ::
Le Yessod est appelé kol/tout car il est l’ensemble et le fondement de toutes les
Midot.  Il  s’appelle chalom/paix car seule cette Mida maintient la bénédiction
dans  le  monde.  Il  contient  aussi  l’observance  de  l’alliance  –  l’alliance  de  la
parole, l’alliance du cœur et l’alliance de la reproduction.

JOURJOUR LA CONDUITE DU JOURLA CONDUITE DU JOUR LE KINYAN DU JOURLE KINYAN DU JOUR

3636 Faire  passer  les  besoins  d’autrui  avant  les
siens.  Avoir  l’intention,  en accomplissant  les
Mitsvot, que D.ieu donne le bien.

Ne pas tirer vanité
de son étude

3737 Dominer  ses  volontés  et  ses  désirs  qui
viennent de l’égoïsme et agir uniquement de
façon désintéressée, pour D.ieu.

Ne pas enseigner
avec orgueil

3838 Etudier  les  textes  concernant  le  respect  de
l’alliance de la sainteté de la reproduction et
ne pas détourner son esprit de cette étude, en
particulier de ce qui concerne la sainteté.

Partager la charge
avec son prochain

3939 Toujours progresser en sainteté et en pudeur,
et  veiller  à  observer  scrupuleusement
l’alliance de la sainteté de la reproduction.

Juger avec
indulgence

4040 Céder  aux  autres  pour  préserver  la  paix  et
veiller  à  ne  pas  causer  de  dispute  par  sa
conduite.

Démontrer la vérité

4141 Se purifier  constamment (se laver les mains,
faire  sa  toilette,  se  tremper  au  mikvé),
s’éloigner des plaisirs afin de se sanctifier.

Inciter à la paix

4242 Prier constamment pour parvenir à la sainteté
et l’observance de l’alliance, et se garder de
toute parole interdite.

Étudier avec
méthode

POINTS  PARTICULIERS  À  TRAVAILLERPOINTS  PARTICULIERS  À  TRAVAILLER          :: Eviter  de  regarder  des  choses
interdites,  d’avoir  de  mauvaises  pensées  et  d’avoir  des  accidents  nocturnes.
Veiller en particulier à avoir des relations conjugales dans la sainteté.





SEPTIÈMESEPTIÈME SEMAINE SEMAINE  : LA MIDA DE  : LA MIDA DE  MALKHOUT/ROYAUTÉMALKHOUT/ROYAUTÉ
Le tsaddik du Char Céleste représentant ce trait : David Hamélekh

DÉFINITION DE LA MIDA DE  DÉFINITION DE LA MIDA DE      MALKHOUT/ROYAUTÉMALKHOUT/ROYAUTÉ          ::
Domination  –  faire  dominer  l’âme  sur  le  corps,  tout  en  veillant  à  fournir  le
nécessaire  à son corps  conformément  à  la  Torah car  c’est  la  façon de faire
exister l’âme. Grâce à cela, on acquerra la tolérance afin de tolérer le corps pour
le  bien de l’âme.  Ne pas  se  vanter  par  rapport  aux  autres  et  se  considérer
comme un pauvre, en particulier dans ses prières.

JOURJOUR LA CONDUITE DU JOURLA CONDUITE DU JOUR LE KINYAN DU JOURLE KINYAN DU JOUR

4343 Prier  D.ieu  d’avoir  pitié  des  pauvres,
pardonner aux pécheurs et leur permettre de
faire des actes de bonté.

Interroger et 
répondre

4444 Surmonter ses désirs, surveiller sa parole par
crainte de la grandeur de D.ieu et de la gloire
de Sa royauté.

Écouter et ajouter

4545 Ne pas s’enorgueillir de son étude, être prêt à
souffrir pour la vérité, prier pour l’étude.

Étudier en vue 
d'enseigner et de 
mettre en 
application

4646 Prier pour le développement de la délivrance
finale et la révélation de la gloire divine par la
réalisation des prophéties.

Inciter le maitre à 
approfondir

4747 Remercier  D.ieu  pour  toutes  les  souffrances
qu’Il envoie, veiller attentivement à maintenir
la paix, le chabat en particulier.

Ordonner ce que 
l'on a appris

4848 Prier  constamment  pour  le  respect  de
l’alliance,  la  pudeur et la  sainteté de tout le
peuple juif.

Citer une chose au
nom de son auteur,
car  quiconque  agit  ainsi
amène  la  guéoula
[libération]  dans  le
monde,  comme il  est  dit
« Esther le fit savoir au roi,

au nom de Mordékhaï » 

4949 Prier  pour  l’observance  du  chabat  et  la
sainteté  de  la  parole ;  réciter  Alénou
Lechabéa’h avec joie.

Le  49ème  jour,  on
révise  les  48
kinyanim  dont  on
s’est imprégné. 

POINTS  PARTICULIERS  À  TRAVAILLERPOINTS  PARTICULIERS  À  TRAVAILLER          :: Se  garder  de  la  flatterie,  du
mensonge,  de  la  calomnie,  de  la  médisance et  de  la  raillerie,  ainsi  que des
paroles futiles à la synagogue, pendant la prière et l’étude.



ש  דשש קד ק מש ית המ י ת בש דמ בוד יר עב זק חב א ימ ן הוש מש חב רמ ש הש דשש קד ק מש ית המ י ת בש דמ בוד יר עב זק חב א ימ ן הוש מש חב רמ הש
ן מי . אש ינוש מי יש ה בש רש הי מד הש בשק מש קוד מד ןלק מי . אש ינוש מי יש ה בש רש הי מד הש בשק מש קוד מד לק

« Puisse le D. Miséricordieux restaurer, rapidement et de nos
jours, le service du Beth-Hamikdache en son lieu. Amen. »
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Après le Téhilim 67 et Ana Békhoa'h, nous réciterons la Téfila
composée par le Or Ha'haïm Hakadoch. Elle exprime toute la
profondeur de la Séfirat Haômère. En voici les mots :

Maitre  du  monde !  Tu
nous  as  ordonné  par
l’intermédiaire  de  Ton
serviteur  Moché  de
compter  le  Ômère  afin
de nous purifier de nos
écorces  mauvaises  et

ם. לש עוד ל  ל ש  נוד  וד בש ם.רק לש עוד ל  ל ש  נוד  וד בש הרק תהה את  
ה ה מששה י  די יד ל  עת נוה  יתה והי צי
ת ירת פי סד ר  וש פה סד לי ךה  דהה בד עת
נוה רי הר טת לד י  די כהד ר  מה עוש הה

- 50 -



de  nos  impuretés,
comme  Tu  l’as  écrit
dans  Ta  Torah :  « Vous
compterez  pour  vous
du  lendemain  du
Chabbat,  du  jour  où
vous  apporterez  le
Ômère  de  l'offrande
balancée,  sept
Chabbatot  [semaines]
complètes  jusqu'au
lendemain du septième
Chabbat,  vous
compterez  cinquante
jours »  afin  que  l’âme
de  Ton  peuple,  Israël,
soit  purifiée  de  sa
souillure.
Qu’il  soit  Ta  volonté,
Eternel  notre  D.ieu  et
D.ieu de nos pères, que
par  le  mérite  de  la
Séfirat Haômère que j’ai
comptée  aujourd’hui,
soit  rectifié  ce  que  j’ai
endommagé  dans  la
Séfira (sphère céleste)…

ינוה. תי אוש והמד טה והמי ינוה  תי וש פה לי קד מי

. ךה תה רה תוש בהד ה  תה בד תת ה כה ה שה מוש  כהד
ת רת חר ה מה מי ם  כה לה ם  ה תה רד פת והסד
ת ם אה כה יאר בי ם הר יוש ת מי בהה ת שהה הת
ע בת ה שה ה  נוהפה תהד הת ר  מה עוש
ה. ינה יה הד ת תהי ימוש מי ת תהד תוש בהה ת שה
ת בהה ת שהה הת ת  רת חר ה מה מי ד  עת
ים י שהה מי חר רוה  ד פה סד ית תהי יעי בי ד שהה הת
ת וש שה פד נת רוה  הר ה טה יהי ה שה י  די כהד ם.  יוש
ם:  תה מה זהההר מי ל  אי רה שרד יי ךה  מהד עת
יךה נה פה להד מי ן  צוש רה י  הי יד ן  כי והבד
י אלשהי וי ינוה  לשהי אל ה  השוה יד
ת ירת פי סד כוהת  זד בהי ה שה ינוה  תי בוש אר
ם יהוש הת י  תהי רד פת ה סה ה שה ר  מה עוש הה
י תהי מד גת ה פה ה שה ה  מת ן  קהת תה יד
ה  ירה פי סד בהי

On  définira  chaque  jour  la  qualité/mida  dans  laquelle  on
s’investit.  Par exemple,  le on dira le premier soir ד סה חה בהת ה ד שהה סה ,חה
deuxième soir  גבורה שבחסד,  le troisième, .etc תפארת שבחסד 
(Voir tableau ci-dessous.)
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Ensuite, on reprend la Téfila qu’on termine ainsi :

et que je sois purifié et
sanctifié  par  la  sainteté
d’en haut. Que par cela
soit  déversée  une
grande abondance dans
tous  les  mondes  pour
corriger  de  toute
imperfection notre  âme
à tous les niveaux, pour
nous  purifier  et  pour
nous  sanctifier  de  la
sainteté  supérieure.
Amen séla.

ה ה שהה דה קד בהי שה  דהי קת תד אה וד ר  הי ה טה אה וד
זהה י  די יד ל  עת וד ה.  לה עד מת ל  ה שה
ל כה בהד ב  רת ע  פת ה שה ע  ת פה יהשהד
ת אה ן  קהי תת והלד ת  להמוש עוש הה
ינוה תי רוהחוש וד ינוה  תי וש שה פד נת
ם. גת יג והפד ל סי ה כה ינוה מי תי מוש שהד ני וד
וה נ י שה דהד קת והלד נוה  רי הר טת והלד
ן מי אה ה.  נה יוש לד עה הה ךה  תד שהה דה קד בהי

ה:  לה סה
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L’L’IMPORTANCEIMPORTANCE  DD’’IMPRIMERIMPRIMER  DESDES  LIVRESLIVRES  DEDE T TORAHORAH

oici ce que le Pélé Yoets écrit, sous le
terme  Defouss,à  propos  du
commandement  d’imprimer  des

livres  [certains  disent  que  c’est,  de  nos
jours,  le commandement d’écrire un Séfer
Torah]  :  «  L’imprimerie  est  très  utile  au
monde car grâce à elle, la Torah est agrandie et répandue. Étant
donné  que  les  sages  n’ont  généralement  pas  les  moyens
d’imprimer leurs livres et qu’ils se rendent de ville en ville pour
recueillir de l’argent en vue de ’impression, les Juifs riches feront
bien de leur ouvrir généreusement la main. Ainsi, ils partageront
la récompense du sage selon la qualité du livre, son intérêt pour
la collectivité et son utilité en vue du service divin. Il est écrit, en
effet  :  «  A  l’ombre  de  la  sagesse,  à  l’ombre  de  l’argent  ».  En
réfléchissant, on se rendra compte qu’aucune somme d’argent ne
sera  employée  pour  une  mitsva  aussi  grande.  En  effet,  toute
dépense  pour  une  mitsva  est  limitée  dans  le  temps  :  elle
commence quand on fait la mitsva et se termine quand la mitsva
est  accomplie.  Mais  celui  qui  donne  de  l’argent  pour
l’impression  d’un  livre,  son  intégrité  dure
éternellement,  de  génération  en  génération.  Il
donne  du  mérite  à  la  collectivité,  le  mérite  de  la
communauté dépend de lui  et  le précédera,  tandis
que son intégrité le suivra. Comme son lot est bon ! Il  a
acquis  une
bonne
réputation,  des
paroles  de
Torah  et  la  vie
au monde futur
;  et  dans  ce
monde  aussi,  il
accroît  ses
biens. »

V



l est écrit à propos du roi ‘Hizkiyaou (Divrei Hayamim II 32.33) : «
On  lui  accorda  des  honneurs  à  sa  mort  ».  Nos  Sages
commentent  (Bava Kama 16) : cela enseigne qu’on a fondé une

yéchiva auprès de sa tombe. Rachi explique qu’on y a installé des
disciples afin qu’ils étudient la Torah. Nous apprenons ainsi qu’il
n’y a pas de plus grand honneur et importance pour
un homme décédé que la Torah qu’on étudie pour
l’élévation de son âme, ainsi que la propagation de la
Torah  et  l’impression  de  livres  de  Torah, car  «  les
honneurs, c’est la Torah ».

I

haque  homme  juif  a  la  Mitsva  d’écrire  un  Séfer  Torah.
Sache,  mon  fils,  que  bien  que  l’obligation  de  la  Torah
s’applique à l’écriture d’un Séfer Torah, il  ne fait pas de

doute  que  chacun  doit  faire  écrire,  selon  ses  possibilités,  des
livres  qui  expliquent  la  Torah.  C’est  ce  que  faisaient  tous  les
grands hommes craignant D. d’autrefois : ils aménageaient chez
eux  de  la  place  pour  que  les  scribes  viennent  y  écrire  de
nombreux  livres,  selon  l’argent  que  D.  leur  accordait.  (Séfer
Ha’hinoukh,  mitsva  613)  Il  faut  veiller  à  écrire  des  livres
nécessaires pour l’étude. (Or’hot Tsaddikim, Chaar Hazéhirout)

C






