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Enseignement1 pour la période de la Séfirat Haômère
du kabbaliste Rabbi Nissim Pérets zatsal

(extrait de l'ouvrage « 49, Chaque jour compte »
disponible au format EBOOK en telechargement libre 

sur notre site www.ovdhm.com

e verset dit : « 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  [semaine],  vous  compterez  cinquante  jours  et  vous  offrirez
une nouvelle Min'ha à Hachem ».2 

L
Le verset lie le compte des semaines à l’offrande du Ômère fait d’orge,
un  aliment  destiné  aux  animaux :  « du  jour  où  vous  apporterez  le
Ômère de l'offrande balancée, sept Chabbatot [semaines] complètes ».
Par  contre,  lorsque  la  Torah  parle  du  compte  des  jours,  elle  écrit  :
« vous compterez cinquante jours et vous offrirez une nouvelle Min'ha
à Hachem ». Il  s’agit d’une Mitsva spéciale : l’offrande des deux pains
de blé, un aliment destiné à l’homme.
L’offrande  des  deux  pains  a-t-elle  un  rapport  avec  l’offrande  du
Ômère ? 
Nous voyons que l’offrande d’orge est faite d’un aliment destiné aux
animaux alors que la nouvelle offrande est composée d’un pain de blé,
un aliment destiné aux hommes. 
On nous recommande ici : « Regardez, Hachem a donné la Torah dans
ce  monde  pour  des  créatures  matérielles.  Mais  sachez  que  vous  ne
pouvez pas prendre la Torah et rester un animal. Vous devez raffiner
votre corps et le transformer d’animal en homme ».
La Guemara3 dit : « C’est une mitsva de compter les jours et c’est une
mitsva de compter  les  semaines ».  Elle  parle  de cette  période de la
Séfirat  Haômère  pendant  laquelle  l’homme  peut  acquérir  toutes  les
Midot, qui sont les sept Midot et les sept semaines qui symbolisent le
domaine de la nature. 
Il  convient donc bien de compter sept semaines, pas plus.  Le chiffre
sept représente la nature, incluse dans le concept de sept, ce qui est en
rapport avec le Korbane Haômère, et ensuite il faut compter cinquante
jours.
La Guemara4 pose la question suivante : pourtant, nous ne comptons
que 49 jours ; où sont les 50 jours ? On explique que cela ressemble
aux  coups  administrés  sur  ordre  du  Beth-Din :  « il  lui  donnera  40
coups »5, moins un. Là où il est écrit 40 coups, on ne frappe le coupable

1 Extrait de l'ouvrage « Pardès Nissim », parachat Kedochim et Emor
2  Vayikra 23 ;15-16.
3   ‘Haguiga 17b.
4  Menahot 65b. Un verset dit : « Vous compterez cinquante jours » et un autre dit :

« Sept semaines complètes ». Comment [les réconcilier] ?
5  Devarim 25 ;3.



que 39 fois.6 De même, si  l’on arrive à 50,  c’est  comme si  l’on avait
compté 50.
Cependant, l’idée est plus profonde. 
« Vous compterez cinquante jours » veut dire que par le compte des
jours, on arrive à un niveau qui dépasse la nature. 
Il  est  écrit :  « Le  huitième  jour,  il  retranchera  la  chair  de  son
excroissance ».  Le  chiffre  8  dénote  quelque  chose  qui  dépasse  la
nature, de même que le chiffre 50. 
Par exemple, on sait que la notion des 50 Portes de la sagesse dépasse
la  nature.  En  Egypte,  les  Bnei  Israël  sont  descendus  aux  49  portes
d’impureté mais pas à la 50ème. Le Yovel/jubilée est composé de sept
années de Chemitta, et les dépasse ; c’est la notion du monde futur.
Tous les esclaves sont libérés, les terres retournent à leur propriétaire  ;
c’est une notion spirituelle très élevée, qui dépasse la nature.
Tel est le message : si vous vous efforcez de rectifier vos Midot/traits de
caractère, si vous prenez les sept semaines et les divisez en jours et les
rectifiez,  si  vous  vous  transformez  d’animal  en  homme,  dans  ce  cas
« l’homme et la bête Tu délivres, Eternel » – le cinquantième jour, vous
recevrez la Torah et vous serez spirituel.  Par ce perfectionnement de
Matane Torah le cinquième jour, tout sera changé en vous.
Si l’homme réfléchit, il voit que notre travail la nuit du Sédère, c’est de
« recevoir ».  Le  soir  du Sédère,  dit  Rabbi  ‘Haïm  Delarosa,  auteur  du
« Torat ‘Hakham », c’est le thème appelé embryon, la Séfirat Haômère
c’est le thème de l’allaitement et Chavouot c’est le thème de maturité. 
Il faut comprendre ce que veut dire l’idée que le soir du Sédère, c’est le
thème de l’embryon. L’embryon existait  avant cela,  avant Pessa’h.  En
fait,  à  Pessa’h,  c’est  la  naissance  et  la  naissance  se  produit  en  un
instant. Tant que l’enfant n’est pas né, il n’y a rien. On voit peut-être un
ventre arrondi, mais on ne voit pas l’enfant, on ne voit pas de création.
La naissance amène quelque chose de nouveau dans le monde. 
Aussi, le soir du Sédère, quelque chose qu’on reçoit du Ciel naît dans
l’âme du peuple juif, en un instant. 
La naissance vient en un instant ; elle n’est pas due à notre effort. Nous
ne faisons que recevoir l’enfant. Aussi, notre point de travail à Pessa’h,
c’est recevoir. 
Chavouot, oh ! Quel cadeau ! C’est encore plus important que le soir du
Sédère, c’est une grandeur particulière : la 50ème porte, le 50ème jour.
Le 50ème jour, nous recevons un grand cadeau d’Hachem : Il donne la
Torah au peuple juif.
Par conséquent, à Pessa’h nous recevons un cadeau et à Chavouot nous
recevons aussi  un cadeau.  Que nous  reste-t-il  à  faire ? Où est  notre
travail pour obtenir ces cadeaux ? 
Notre travail, c’est la Séfirat Haômère. 
D.ieu sait que nous sommes des hommes et que nous ne pouvons rien
faire  en un instant.  Il  faut  nous  donner  aujourd’hui  un  petit  travail,
demain encore un petit  travail  et ainsi  de suite, et c’est comme cela
que nous nous élevons.
J’ai  quelques élèves qui,  je le constate, ne peuvent pas venir étudier
tous les jours. Parmi eux, il y en a un qui aime les « occasions ». Si on

6  Michna Makot 3.11.



lui dit qu’aujourd’hui, il y a quelque chose de spécial, il viendra. Cette
semaine, nous faisons telle chose : il viendra. Mais un travail quotidien
lui est difficile. 
Pourtant, c’est ce qu’on demande à l’homme. L’homme doit se prendre
en main. « Vous compterez pour vous » – pour vous-mêmes. C’est un
compte personnel entre nous et Hachem. 
C’est  prendre l’animal  qui  est  en nous  et  le  transformer en homme,
raffiner sa personnalité autant que possible. Moins de colère, moins de
fierté,  moins  de  désirs,  moins  de  paresse,  travailler  sur  la  Mida  de
‘hessed/bonté  et  sur  celle  de  Guevoura/force,  vaincre,  se  contrôler.
Cette  semaine  en  particulier,  qui  est  sous  le  signe  du  travail  sur  la
crainte du Ciel,7 il faut dominer son yétser hara, vaincre les mauvaises
Midot.
Par conséquent, le travail principal se fait pendant la Séfirat Haômère ;
le reste, c’est  D.ieu qui  le fait.  A Pessa’h, Il  nous donne un point de
départ et à la fin, à Chavouot, Il nous donne la récompense du travail
que  nous  avons  fourni.  Mais  tout  dépend  du  travail  de  la  Séfirat
Haômère.
Le compte du Ômère n’est  pas un commandement comme un autre
parmi les 613. Même dans son sens simple, nous voyons que ce n’est
pas un commandement semblable aux autres. 
Il  n’est  écrit  « complètes »  à  propos  d’aucune  autre  Mitsva  que  la
Séfirat Haômère. Toutes les Mitsvot, nous avons pour principe qu’il faut
les accomplir le plus tôt possible. Mais pour la Séfirat Haômère, il faut
présenter à Hachem le compte d’un jour entier. Si vous comptez une
demi-heure ou une heure après l’heure, ce ne sont pas des semaines
« complètes ». Vous aurez mal agi même d’après le sens dévoilé, et à
plus forte raison d’après la kabbala !
Selon la Kabbala, la Séfirat Haômère n’est pas une Mitsva de plus, c’est
la Mitsva qui illumine (comme le mot safir/saphir) pendant les vingt-
quatre heures du jour. 
Les 24 heures attendent de recevoir la lumière de la Séfirat Haômère. 
Les kavanot du Ari ou du Rachach que nous nous efforçons d’avoir lors
de la Téfila du matin, du port du talith et des téfilines, de la prière de
Min’ha etc., nous n’avons pas besoin de les avoir pendant la période de
la  Séfirat  Haômère.  Car  nous  les  avons  automatiquement !  Par  le
compte lui-même, vous avez toutes les Kavanot. 
Qu’avez-vous besoin de faire encore ? La Kavana y est, cela suffit. 
Cela ne veut pas dire qu’on ne doit pas avoir les kavanot du Ari et du
Rachach pour les autres Mitsvot pendant le Ômère parce qu’il n’y a pas
de kavanot pendant la période du Ômère. 
Il y en a ! Mais toutes les kavanot de toutes les Mitsvot des 24 heures
de la journée se trouvent dans la Séfirat Haômère. 
Comment donc considérer cette Mitsva comme « une Mitsva de plus »
et compter à 10 heures du soir, à 11 heures, quand on en a envie ?
Pendant  cette  période,  il  faut  être  sérieux,  laisser  tout  en  plan  et
compter à l’heure. Ce n’est pas une Mitsva simple, c’est une Mitsva qui
a une influence sur tout. Il faut s’y accrocher, bien s’y accrocher.

7  Ce cours a été donné la deuxième semaine du Ômère, qui correspond à la Mida de
Guevoura.



Note de l'auteur             :
Je remercie Hakadoch Baroukh Hou qui, dans Son immense bonté, m'a
offert  l’opportunité  de  connaître  le  Rav  Nissim  Pérets  Zatsal  et  la
communauté  de  Beth-El.  Cette  rencontre  a  illuminé  mon  Avodat
Hachem.
Le Rav Nissim Pérets Zatsal a été la source d'inspiration de cet ouvrage. 
Sans lui, la Séfirat Haômère serait restée pour moi un compte simple et
banal. Il lui a donné une toute autre dimension. 
En effet, le Rav avait une approche exceptionnelle, comme pour toutes
les  Mitsvot,  même les  plus  simples  [à  nos  yeux].  On ressentait  que
chaque Mitsva était pour lui une pierre précieuse.
Je  vous  décrirai  en  quelques  mots  la  Séfirat  Haômère à  laquelle  j’ai
assisté  dans  sa  communauté.  Elle  dure  chaque  soir  environ  une
vingtaine minutes : 
On récite auparavant des Téfilot et des chants, puis la bénédiction, le
compte, ensuite d’autres Téfilot et des chants de conclusion. 
De plus, après le compte, le Rav évoquait le programme journalier, le
travail personnel à faire envers D.ieu et envers les hommes. 
La Séfirat Haômère était une vraie démarche, et pas juste un compte.
Que la mémoire du Rav Nissim Pérets Zatsal nous accompagne en cette
période de la Séfirat Haômère et que ses enseignements nous aident à
optimiser ces jours pour nous préparer au mieux au Don de la Torah.

Mordekhai Bismuth
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À Roch Hodech on commence la Téfila par le psaume suivant :

י שיי פש נפ י  כי רש ר רבר דר הר וה ד  הוד אדד  מאה ר  תא לה דל גאר י  לדהל אל ה  הדור יה ה  הדור יה ת  את  
ם ים ל מא ה בל רת קר מה ה: הל יער רם יה ל ם כא ים מל ה שמר טת ה נוד מר לה ל שלא ל ר כא ה אוד : עדטת ר תא שמה בר לר
יו כר אר לה ה מל : עדשלת י רואחל פי נה ל ל כא על יךה  לא הל מה כואבוד הל ים רה בם ם ער ר שלא ו הל י תר יאוד לם על
ם לר ט עוד וד מא ל תאם יהר באל נת כוד ל מה ץ על רת ד את סל ט: יר שמ לדהי יו אי תר רה שמר ת מה חוד רוא
ךר תה רר על גאל ן  מם ם:  ים מר דוא  מה על יל ים  רם ל הר על יתוד  סאם כאם בואשמ  לאה ל כא ם  הוד תאה ד:  עת ור
ם קוד ל מה ת את עוד קר בה דוא  רה ים יי רם לוא הר על זואן: יל פי חר יי ךר  מה על ל רל ן קוד נואסואן מם יה
ץ: רת אר ת הר וד סא כל ואבואן לה שמ ל יה בדרואן באל על ל יל ר באל תא מה בואל שלל ם: גאה הת לר ר  תא דה סל זתה יר
י דר תוד שלר יה ל חל ר כא קוא  שמה יכואן: יל לא הל ים יה רם ין הר ים באי לם חר נאה ים באל נם יר עה מל יחל  לא ל שמ מה הל
ם אים פר ין עפ באי ן מם וד כא שמה ם ים ים מל ר שמא ף הל ם עוד לייהת ם: על אר מר ים צה אם רר פה רוא  באה שמה ים
ץ: רת אר ע הר באל שלה יךר תאם שלת על י מל רם ה פא ו מם י תר יאוד לם על ים מי רם ה הר קת שמה ל: מל קוד נוא  תאה ים
ן ם מם לתחת יא  צם הוד לה ם  דר אר ת הר בדדל על לל ב  שלת עי וה ה  מר הי באה לל יר  צם חר יחל  מם צה מל
ב בל ם לה לתחת ן וה מת ר שמא ים מם נם ר יל פא הם צה הל לה שמ  נוד ב אל בל ח לה ל מא שלל ן יה ים יל ץ: וה רת אר הר
ם ר שמר ת שמ ע: אל טר ר נר ת שמ ן אל נוד בר זיי לה רה ה אל הדור י יה צי עוא על באה שלה ד: ים ער סה שמ ים נוד אל
ים לם עי יאה לל ים  בדהם גאה הל ים  רם הר  : הא יתר באי ים  שמם רוד באה ה  ידר סם חל נוא  נאי קל יה ים  רם פ פא צם
: אוד בוד ע מה דל יר שמ  מת ת ים שמ דם על מוד לה חל  רי ה יר שלר ים: ער נאם פל שמה ה לל סת חה ים מל עם לר סה
ים ירם פם כאה הל ר:  על יר תוד  יה חל ל  ר כא מדשל  רה תם וד  בא לרה  יה לר י  יהם ום ךה  ת חדשמ ת  ת שמ ר תא
ל את וה פואן  סי אר יי שמ  מת ת שמא ח הל רל זה ם: תאם לר כה ל אר אי מי שמ  קאי בל ואלה ף  רת ר טא לל ים  גם דאל שמ
וא בא ה רל ב: מר רת י ער די תוד על בדדר על לל לוד וה עפ פר ם לה דר א אר צי ן: יי צוא באר רה ם ים נדתר עוד מה
ם יאר : זתה הל ךר נת יר נה ץ קם רת אר ה הר אר לה יתר מר שלם ה ער מר כה חר ם באה ר לא ל ה כא הדור יה יךר  שלת על מל
ת: דדלוד ם גאה ת עם וד נא טל ת קה יאוד ר חל ר פא סה ין מם אי וה של  מת ם רת ם שמר ים דר ב יר חל רה ל וא דוד גאר
רואן באי שלל לתיךר יה ם אי ר לא ל : כא וד ק בא חת שלל לה ר  תא רה צל ן זתה יר תר יר וה ן לם יכוא לא הל ת יה יאוד נם ם אפ שמר
ב: עואן טוד באה שלה ים ךר  דה ח יר ל תא פה קדטואן תאם לה ם ים הת ן לר י תא : תאם וד תא עם ם באה לר כה ת אר לרתי
ואבואן: שמ יה ם  רר פר על ל  את וה עואן  ור גה ים ם  רואחר ף  דסי תא לואן  הי באר ים יךר  נת ר פא יר  תאם סה ל תא
ם לר עוד ה לה הדור ד יה בוד י כה הם ה: יה מר דר י אל ני ה פא שמ  דאי חל אואן ואתה רי באר ים ךר  לח רואחל לא ל שמ תאה
נוא: שמר על ית ים וה רם הר ע באת גאל ד ים ער רה תאם ץ ול רת אר יט לר באם ל מא ו: הל י שלר על מל ה באה הדור ח יה מל שלה ים
י יחם שלם יו  לר ער ב  רל על ית י:  דם עוד באה י  ליאלדהל ה  רר מאה זל אל י  יאר חל באה ה  יהדור לל ה  ירר שמם אר
ם ינר ד אי ים עוד עם שמר ץ וארה רת אר ן הר ים מם אם ר טא חל וא  מא ל תא ה: ים יהדור ח באל מל שלה י את כם נד אר

 : הא לואיר לה ה הל הדור ת יה י את שמם פה י נל כם רה באר
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Avant de commencer la Téfila il sera bon de lire ce qui suit :
ילוא, חם ואדה ימוא  חם ימוא, וארה חם וארה ילוא  חם דה , באם הא י תא ינה כם הואא ואשה יךה  רם א באה שמר חואד קואדה ם ים י שמ לה
ה נאי הם ל.  אי רר שלה ים ל  ר כא ם  י שמ באה ים  לם שמה א  חואדר ים באה "י  קי א"ו  ור באה "י  קי יואד  ם  י שמ א  דר חל יל לה
ם, לוד ר שמא יו הל לר ער ינוא  בם קדב אר על ן יל קאי תאם ת ית, שמ בם רה לת על לא פם יל תאה לא ל פא תה הם ים לה אם באר נוא  חה נל אל
ות של ן, ללעל יוד לה ם עת קוד מר באה הא  ר שמ רה ר ת שמ ן את קאי תל , לה הא לואלות באר כאה ת הל וד צה מאם ל הל ר ם כא עם
ינוא. לי ער ינוא  לדהי י אל דנר ם אל י נדעל יהם נוא. ום אי רה וד ן בא צוד ת רה וד של ללעל וה נוא  רי צה יוד לה ת רואחל  חל נל

הוא:  ני ונה ינוא כא די ה יר שלי על ינוא. ואמל לי ה ער נר ונה ינוא כא די ה יר שלי על ואמל

ת אות בר ה צש התור ה:יש לר קדב סת על י יל לדהי אל נוא  ב לר גאר שלה נוא מם ר מא  עם
ה יער שמם ה הוד הדור : יה ךה חל באר דטי ם בא דר י אר רי שמה ת אל אוד בר ה צה הדור יה

נוא: אי רה ם קר יוד נוא בה ני על לתךה יל ת מא הל
L'officiant récite le Kadich suivant :

ל דרפ גרפ תש א. יי באר הא רל מי שמ שמה דאל קל תה ים ן] וה מי  [אר

ה, ני קר רה ל ח פא מל צה יל ה, וה כואתי לה מל יךה  לם מה יל ה, וה עואתי רה א, כאם רר י בה א דאם מר לה ער באה
 . הא יחי שמם ב מה רי יקר ן]ום מי  [אר

ן יכות ירי חפ ןברש מל זה ואבם א  לר גר על ל, באל אי רר שלה ים ית  ל באי כר י דה יאי חל ואבה ן  יכוד מי יוד ואבה  
ן.  מי רוא אר מה אם יב, וה רם ן]קר מי  [אר

א הי .יש ךה רל באר תה ים א  יאר מל לה ער י  מי לה ער ואלה ללם  ער לה ךה  רל בר מה א  באר רל יהא  מי שמה  
תה. לא על תה ים וה ר.  דאר הל תה ים וה א.  י שלא נל תה ים וה ם.  מל רוד תה ים וה ר.  אל ר פא תה ים וה ח.  באל ל תא שמה ים וה

יךה הואא.  רם א, באה שמר דה קל הא דאה מי ל שמה ר לא הל תה ים ן]וה מי  [אר

א לרר עי ןלש ירר מם אל א, דאל תר מר חל נת א וה תר חר באה שמה ל א, תא תר ירר א שמם תר כר רה ל באם ר ן כא  מם
ן:  מי רוא אר מה אם א, וה מר לה ער ן]באה מי [אר

חורם הורא רפ יבוש שמם הר ה לה באר רה הם ית, וה חם שמה לדא יל ן וה וד ר ער י פא כל  יה
לתךה ת מא ה, הל יער שמם ה הוד הדור : יה תוד מר ל חל ר יר כא עם , ולדא יר וד פא אל

נוא: אי רה ם קר יוד נוא בה ני על יל
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: ךה בדרל מאה ה הל ר הוד ת יה כוא את רה : L'officiantבאר

ד: עי לרם ור עוד לה ךה  בדרל מאה ה הל ר הוד רואךה יה : L'assembléeבאר

ד: עי לרם ור עוד לה ךה  בדרל מאה ה הל ר הוד רואךה יה : L'officiantבאר

ךש רור ר ךשבר רור ר רבר ת שמ אל לרם,  עוד הר לתךה  מת ינוא  לדהי אל ה,  הדור יה ה  ר תא אל  
ים רם ער שמה חל  תי וד פא ה,  מר כה חר באה ים  בם רר על יב  רם על מל רוד  בר דה באם
ים, נאם מל זאה הל ת  את יף  לם חל ואמל ים  תאם עם ה  נאת ל שמ מה ה,  בואנר תה באם
יעל קם רר באר ם  יהת תי רוד מה שמה מם באה ים  בם כר וד כא הל ת  את ר  דאי סל ואמה
ךה ת י חדשמ ני ה פא ר מם ליל אוד וד ה, גא לר יה לל ם ור מר א יוד רי וד , בא נוד צוד רה כאם
ה, לר יה לל יא  בם ואמי ם  יוד יר  בם על ל מא הל ר,  אוד י  ני ה פא מם ךה  ת חדשמ וה
. מוד ת שמה אוד בר צה ה  הדור יה ה.  לר יה לר ין  ואבי ם  יוד ין  באי יל  דאם בה ואמל

ים: בם רר יב על רם על ל מא ה, הל הדור ה יה ר תא רואךה אל באר

ת בפ הב תאפ בפ הב האפ רר וד תא  , ר תא בה הל אר ךר  מאה על ל  אי רר שלה ים ית  באי לרם  עוד  
ן י כא ל  על  . ר תא דה ל מא לם נוא  תר אוד ים  טם ר פא שמה ואמם ים  קאם חל ת  וד צה ואמם
, יךר קאת חל באה יחל  שלם נר נוא  קואמי ואבה נוא  בי דכה שמ באה ינוא,  לדהי אל ה  הדור יה
יךר תת וד צה ואמם  , ךר תת רר וד תא מואד  לה תל י  רי בה דם באה לדז  על נל וה ח  מל שלה נם וה
ינוא, מי יר ךה  אדרת וה ינוא  יאי חל ם  י הי כאם ד,  עת ור לרם  עוד לה יךר  תת וד קא חל וה
סואר תר לדא  ךר  תה בר הל אל וה ה.  לר יה לר ור ם  מר יוד ה  גאת הה נת ם  הת ואבר
וד מא ת על ב את הי ה, אוד הדור ה יה ר תא רואךה אל ים, באר מם לר עוד לה וא  נא ת מא מם

ל:  אי רר שלה ים
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ש ד:שיששי חר ה אח התור ינור יש לתהי ה אל התור ל יש אי רר שרש ע יי ד:מפ חר ה אח התור ינור יש לתהי ה אל התור ל יש אי רר שרש ע יי  מפ

)se dit à voix basse( :ד עת ם ור לר עוד , לה כואתוד לה ד מל בוד ם כאה י , שמא רואךה באר

ר תר בש הפ אר לוש כר ואבה ךר  בה בר לה ל  כר באה יךר  לדהת אל ה  הדור יה ת  אי  
ר ת שמ אל תה  לא אי הר ים  רם בר דאה הל יוא  הר וה  . ךר אדדת מה ל  כר ואבה ךר  שמה פה נל
יךר נת בר לה ם  תאר נה נאל שמם וה  . ךר בת בר לה ל  על ם  יאוד הל ךר  ואה צל מה י  כם נד אר
ךה רת דאת בל ךר  תאה לתכה ואבה ךר  יתת בי באה ךר  תאה בה שמם באה ם  באר ר  תא רה באל דם וה
יוא הר וה ךר  דת יר ל  על ת  אוד לה ם  ר תא רה שמל ואקה  . ךר קואמת ואבה ךר  באה כה ר שמ ואבה
ךר יתת באי זואזדת  מה ל  על ם  תאר בה תל ואכה  . יךר ינת עי ין  באי פדת  טדטר לה

: יךר רת ער שמה ואבם

ה יר הר יוש כם נד ר אר ת שמ י אל תל וד צה ל מם את עוא  מה שמה תאם מדעל  ם שמר אם  
ם יכת לדהי אל ה  הדור יה ת  את ה  בר הל אל לה ם  וד יא הל ם  כת תה את ה  ואת צל מה
ר טל י מה תאם תל נר ם. וה כת שמה פה ל נל כר ם ואבה כת בה בל ל לה כר באה דוד  בה ער ואלה
ךר נת גר דה ר  תא פה סל אר וה שמ  קוד לה ואמל ה  רת יוד וד  תא עם באה ם  כת צה רה אל
ךר ת תא מה הת בה לם ךר  דה שלר באה ב  שלת י עי תאם תל נר וה  . ךר רת הר צה ים וה ךר  ירדשמה תם וה
ם כת בה בל לה ה  ת תא פה ים ן  ת ם פא כת לר רוא  מה ר שמא . הם ר תא עה בר שלר וה ר  תא לה כל אר וה
ם יתת ום חל ל תא שמה הם וה ים  רם חי אל ים  לדהם אל ם  ת תא דה בל על ול ם  ת תא רה סל וה
לדא ם וה ים מל ר שמא ת הל ר את צל ער ם וה כת ה באר הדור ף יה ה אל רר חר ם. וה הת לר
ם ת תא דה בל אל הא ול בואלר ת יה ן את י תא ה לדא תם מר דר אל הר ר וה טר יתה מר הה ים
ם. כת ן לר ה נדתי הדור ר יה ת שמ ה אל דבר טא ץ הל רת אר ל הר על ה מי רר הי מה
ם כת שמה פה ל נל על ם וה כת בה בל ל לה תה על לא י אי רל בר ת דאה ם את ת תא מה שלל וה
ין פדת באי טר טוד יוא לה הר ם וה כת דה ל ית ת על אוד ם לה ם אדתר ת תא רה שמל ואקה
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ם באר ר  באי דל לה ם  יכת ני באה ת  את ם  אדתר ם  ת תא דה ל מא לם וה ם.  יכת יני עי
ךר באה כה ר שמ ואבה ךה  רת דאת בל ךר  תאה לתכה ואבה ךר  יתת בי באה ךר  תאה בה שמם באה
. יךר רת ער שמה ואבם ךר  יתת באי ת  זואזוד מה ל  על ם  תאר בה תל ואכה  . ךר קואמת ואבה
ר ת שמ ה אל מר דר אל ל הר ם על יכת ני י בה ימי ם ום יכת מי יה וא  בא רה ן ים על מל לה
ם ים מל ר שמא י הל ימי ם כאם הת ת לר ם לרתי יכת בדתי אל ה לל הדור ע יה באל שמה נם

ץ:  רת אר ל הר על

ר תאמח יר יופ ני באה ל  את ר  באי דאל יאמדר.  לא ה  ת מדשמ ל  את ה  הדור יה  
י פי נה ל ל כא ת על יצם ם צם הת לר וא  של ער ם וה ליהת אל ר  תא רה מל אר ל וה אי רר שלה ים
יל תם ה פא ף  נר ר כא הל ת  יצם צם ל  על נוא  תה נר וה ם  דדרדתר לה ם  יהת די גה בם
ם ת תא רה כל ואזה ם אדתוד  יתת אם ת וארה יצם צם ם לה כת ה לר יר הר לתת. וה כי תאה
רוא תל תר לדא  וה ם  אדתר ם  יתת שלם על ול ה  הדור יה ת  וד צה מם ל  ר כא ת  את
ים זדנם ם  ת תא אל ר  ת שמ אל ם  יכת יני עי י  רי חל אל וה ם  כת בה בל לה י  רי חל אל
י תר וד צה ל מם ר כא ת  ם את יתת שלם על ול רוא  כאה זה תאם ן  על מל לה ם.  יהת רי חל אל
ם יכת לדהי אל ה  הדור יה י  נם אל ם.  יכת ליאלדהי ים  דדשמם קה ם  יתת ים הה ום
ם כת ת לר יוד הה ם לם ים רל צה ץ מם רת את ם מי כת תה י את אתם צי ר הוד ת שמ אל

ם:  יכת לדהי ה אל הדור י יה נם ים אל ליאלדהם
ת: מת ם אל יכת לדהי ה אל הדור  יה

ינור לי ם ער ירר קפ ל זתאת וש ה כר נר מור אל ינואוח לדהי ה אל הדור י הואא יה , כאם
ים, כם לר מה ד  יאל מם נוא  די וד פא הל  , וד מא על ל  אי רר שלה ים נוא  חה נל אל ול  , תוד זואלר ין  אי וה
נוא לר ע  רר פה נאם הל ל  אי הר ים,  יצם רם ער ל  ר כא ף  ל כא מם נוא  י כא לה מל נוא  לי אל ד גא הל
נוא י שמ פה ם נל ר שלא נוא, הל י שמ פה י נל יבי ל אוד כר מואל לה ים גאה לא ל שמ מה ינוא, הל רי צאר מם
ת מוד באר ל  על נוא  יכי רם דה ל מא הל נוא,  לי גה רל ט  וד מא לל ן  תל נר לדא  וה ים,  יאם חל באל
נוא לר ה  עדשלת ל הר אי ינוא, הר אי נה וד ל של ר כא ל  על נוא  ני רה קל ם  רת יאר ול ינוא,  בי יה אוד
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ם. חר י  ני באה ת  מל דה אל באה ים  תם פה מוד ואבה ת  תוד אוד באה עדה,  רה פל באה ה  מר קר נה
וד מא על ת  את יא  צם יאוד ול ם,  ים רר צה מם י  רי כוד באה ל  ר כא תו  רר בה עת בה ה  ת כא ל מא הל
ם י יל רי זה ין גאם יו באי נר יר באר בם על ל מא ם, הל לר רואת עוד חי ם לה כר וד תא ל מם אי רר שלה ים

ע.  באל ת טם מוד הוד תה ם באם יהת אי ונה ת של את ם וה יהת פי דה ת רוד את ף, וה אואסוא רר
ן צוד רר באה כואתוד  לה ואמל  , מוד שמה לם דוא  הוד וה חוא  באה , שמם תוד בוארר ת גאה ים את נם בר

ם. לייהת לוא על באה הקם חר מה שלם ה בה ירר נוא שמם ךר ער ל, לה אי רר שלה י ים ני ה ואבה ת  מדשמ
ר דאר אה ה נת מדכר ר י כא ה, מם הדור ם יה לם אי ה באר מדכר י כר רם מם לא רוא כל מה אר ה, וה באר רל
ינוא לדהי ה אל הדור יה ךר  כואתה לה לתא: מל ה פת דת, עדשלי לא הם א תאה רר , נוד שמ דדת קא באל
ה הדור יה רוא  מה אר וה יכוא  לם מה הם וה דוא  רם הוד לא ל ד כא חל ם, יל יאר ל הל יךר על נת בר אוא  רר
לוד אר קדב, ואגה על ת יל ה את הדור ה יה דר י פר ר: כאם מל אל נת ד: וה עת ם ור לר עוד לדךה לה מה ים

וא:  נא ת מא ק מם זר ד חר יאל ל:מם אי רר שרש ל יי אפ ה, גרר התור ה יש ר תר ךש אפ רור ר בר

נור יבי כרי שיש יםהפ בם ים טוד יאם חל נוא לה י כא לה נוא מל ידי מם על הל ם, וה לוד ר שמ ינוא לה בם  אר
ה צר עי נוא באה י כא לה נוא מל ני קאה תל , וה ךר מת לוד ת שמה ל כא ינוא סל לי ער רדשל  ם, ואפה לוד ר שמ ואלה
ן גי והר  , ךר מה שמה ן  על מל לה ה  רר הי מה נוא  יעי שמם הוד וה  , יךר נת פר לאה מם ה  בר טוד
ה, רר י, צר ב, חדלם רת ר, חת בת ייב, דאת ת אוד ל כא ינוא מל לי ער ר מי סי הר נוא, וה די על באל
ן טר ר שלא הל ר  סי הר וה בדר  שמה ה.  פר גאי ואמל ית  חם שמה ואמל ן  גוד יר וה ב,  ער רר ה,  ער רר
נוא אתי מדר צי נוא, ואשמה ירי תאם סה ל יךר תא פת נר ל כאה צי ינוא, ואבה רי חל אל ינוא ואמי ני פר לאה מם
ל י אי ם. כאם לר ד עוד על ה וה ר תא על ם מי לוד ר שמ ים ואלה בם ים טוד יאם חל לה נוא  אי ואבוד

ה.  לר יה ד לר חל ל פא ע ואמם ר רר בר ל דאר ר כא ה מם תאר נוא אל ילי צאם נוא ואמל רי מה וד ךששמ רור ר בר
ן.  מי ד. אר עפ ל לר אי רר שרש ות יי מר ת עפ ר אח מי ות ה, שי התור ה יש ר תר אפ
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L'officiant récite le Kadich suivant :

ל דרפ גרפ תש א. יי באר הא רל מי שמ שמה דאל קל תה ים ן] וה מי  [אר

ה, ני קר רה ל ח פא מל צה יל ה, וה כואתי לה מל יךה  לם מה יל ה, וה עואתי רה א, כאם רר י בה א דאם מר לה ער באה
 . הא יחי שמם ב מה רי יקר ן]ום מי  [אר

ן יכות ירי חפ ןברש מל זה ואבם א  לר גר על ל, באל אי רר שלה ים ית  ל באי כר י דה יאי חל ואבה ן  יכוד מי יוד ואבה  
ן.  מי רוא אר מה אם יב, וה רם ן]קר מי  [אר

א הי .יש ךה רל באר תה ים א  יאר מל לה ער י  מי לה ער ואלה ללם  ער לה ךה  רל בר מה א  באר רל יהא  מי שמה  
תה. לא על תה ים וה ר.  דאר הל תה ים וה א.  י שלא נל תה ים וה ם.  מל רוד תה ים וה ר.  אל ר פא תה ים וה ח.  באל ל תא שמה ים וה

יךה הואא.  רם א, באה שמר דה קל הא דאה מי ל שמה ר לא הל תה ים ן]וה מי  [אר

א לרר עי ןלש ירר מם אל דאל א,  תר מר חל נת וה א  תר חר באה שמה ל תא א,  תר ירר א שמם תר כר רה באם ל  ר כא ן  מם  
ן:  מי רוא אר מה אם א, וה מר לה ער ן]באה מי [אר

: ךר תת ר לא הם יד תאה גאם י יל ח ואפם ר תא פה י תאם תל פר י, שלה דדנר אל

ינוא, תי בוד אל י  אלדהי וי ינוא  לדהי אל ה,  הדור יה ה  ר תא אל רואךה  באר
ל אי קדב. הר על י יל אלדהי ק וי חר צה י ים לדהי ם, אל הר רר בה י אל לדהי אל
ים דם סר ל חל מי וד ן, גא יוד לה ל עת א, אי רר וד נא הל ר וה וד בא גאם ל, הל דוד גאר הל
יא בם ת, ואמי בוד י אר די סה ר חל כי זוד דל, וה כא ה הל ני ים, קוד בם טוד
לתךה ה, מת בר הל אל , באה מוד ן שמה על מל ם לה יהת ני י בה ני בה ל לם אי גוד
ן גי מר  , הל ול הל יל ה  ר תא אל רואךה  באר ן,  גי ואמר יעל  שמם ואמוד זיר  עוד

ם: הר רר בה אל
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ר ות בר ה גרי ר תר באפ ה, רל תאר ים אל תם יאיה מי חל י. מה דדנר לרם, אל עוד  לה
 . יעל שמם הוד ללה ר טר יד הפ רי יאיה.מות חל ד, מה סת חת ים באה יאם ל חל י כא לה כל  מה

א פי רוד וה ים,  לם פה נוד ךה  מי סוד ים,  באם רל ים  מם חל רל באה ים  תם מי
י ני י ישמ לם תוד  מואנר אל יאים  קל ואמה ים,  סוארם אל יר  תאם ואמל ים,  לם חוד
לתךה , מת ךה ר ה לא מת י דוד ת, ואמם בוארוד ל גאה על ךר בל מוד י כר ר. מם פר ער
ה תאר אל ן  מר אל נת וה ה.  ואער שמ יה יחל  מם צה ואמל יאתה  חל ואמה ית  מם מי

ים.  תם ת מי יוד חל הל ים:לה תי י מר ה הפ ירי חפ , מש הי וי הי ה יי ר תר ךש אפ רור ר  בר
שי דות קר ה  ר תר םאפ יוד ל  כר באה ים  שמם דוד ואקה  , שמ דוד קר ךר  מה שמם וה  ,

ה.  לר ת לואךר סא לה הל :יה שמ דוד קאר ל הל אי , הר הי ור ה ידהי ר תא רואךה אל באר

ן ני ה חות ר תר ה.אפ ינר שמ באם נוד ד לתאל י מא לל ת, ואמה על ם דאל דר אר  לה
À l'issue de Chabat ou de Yom Tov, on intercale ce qui suit :

ין יל באי דאם בה הל לה תאר  רה מל ה אר תאר ל, אל י כא שלה הל ע וה דאר מל ינוא  לדהי ה אל הדור יה וא  נ תאר נה נל ה חוד תאר אל
י יעם בם ה שמא הל ם  יוד ין  ואבי ים,  מאם על לר ל  אי רר שלה ים ין  ואבי ךה  ת חדשמ לה ר  אוד ין  ואבי חדל  לה שמ  קדדת
ת צוד רר אל י הר י מא על מי ינוא  לדהי ה אל הדור יה וא  נ תאר לה דאל בה הם ת ם שמ י שמ ה. כאה שלת על ל מא י הל מי ת יה ת שמ י שמ לה
ל כא ע, ואמם ע רר גל ת פא ע ואמם ן רר טר ר שלא מם ילינוא  צאם הל וה נוא  די ה פא ךה  ר ה, כא מר דר אל ת הר וד ח ה פא שמה מאם ואמם

ם.  לר עוד בדא בר ת לר וד שמ גאה רל תה מאם ת הל עוד רר ת וה וד שמ ת קר זירוד גאה

ת.  על דר ור ה  ינר באם ה  מר כה חר ךר  תאה אם מי נוא  נאי החר תאר אל רואךה  באר
ת: על דאר ן הל ני , חוד הל ול הל יל

נור יבי שיי נואהב י כא לה מל נוא  בי רה קר וה  , ךר תת רר תוד לה ינוא  בם אר  
. יךר נת פר לה ה  לימר שמה ה  ואבר שמ תה בם נוא  ירי זם חל הל וה  , ךר תת דר בוד על לל

ה: ואבר שמ תה ה בם צת רוד , הר הי וי הי ה יי ר תא רואךה אל  באר

נור ח לר לפ יסש כאם נוא  י כא לה מל נוא  לר חדל  אנוא, מה טר י חר כאם ינוא  בם אר  
, הת ות הת ה ית ר תא רואךה אל ה. באר תאר רח אר לא סל ב וה ל טוד י אי נוא, כאם עה שמל פר

: לדחל סה ה לם באת רה ל מא ואן הל נא חל
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א נר ה  אי נוארש לי אפ גר לה ר  הי ואמל נוא.  יבי רם ה  יבר רם וה  , נוא יי נה ער בה  
ה. תאר זרק אר ל חר אי וד ל גא י אי , כאם ךר מת ן שמה על מל ה לה לימר רה שמה לא אל גאה

ל:  אי רר שלה ל ים אי וד , גא הה וה הה ה יה ר תא רואךה אל באר

נור אי פר ירש כאם ה,  ער י שמ ואר נם וה נוא  יעי שמם הוד א,  פי רר ני וה ה  הדור יה  
ל כר לה א  י פא רה ואמל ה  רואכר אל ליה  על הל וה ה,  תאר אר נוא  תי ר לא הם תה
ל י אי ינוא, כאם תי וד כא ל מל כר ואלה ינוא  בי אוד כה ל מל כר ואלה ינוא  לואאי חל ל תא
א פי הד, רוד ה ידהדוד ר תא רואךה אל ה. באר תאר ן אר מר אל נת ן וה מר חל א רל פי רוד

ל:  אי רר שלה וד ים מא ליי על חוד

נור כי רש פ ךהבר רי ואבר ינוא.  די יר י  שלי על מל ל  כר באה ינוא  לדהי אל ה  הדור יה  
הא יתר רם חל י אל הם ה. ואתה בר דר ה ואנה כר רר ן באה צוד ליי רר לה טל נוא באה תי נר שמה
י כאם ה.  כר רר בה לם ת  בוד וד טא הל ים  נם ר שמא ל כא ם  לוד שמר וה ע  בר שלר וה ים  יאם חל
ה תאר רואךה אל ים. באר נם ר שמא הל ךה  רי בר ה ואמה תאר יב אל טם ב ואמי ל טוד אי

ים: נם ר שמא ךה הל רי בר , מה הם ום הם ים

ר פר ות שי ברש ע  קפ ץתרש באי קל לה ס  ני א  שלר וה נוא,  רואתי חי לה ל  דוד גאר  
ת פוד נה ל כא ע  באל רה אל מי ד  חל יל ה  רר הי מה נוא  צי באה קל וה ינוא,  תי לליאוד גאר
י חי דה נם ץ  באי קל מה  , ולהל ילהל ה  ר תא אל רואךה  באר נוא.  צי רה אל לה ץ  רת אר הר

ל:  אי רר שלה וד ים מא על

ה יבר שיי ה.הר ר לא חם תאה בל כאה ינוא  צי על יוד ה, וה נר וד אשמ רם בר כאה ינוא  טי פה וד  שמ
ה תאר ה אל רר הי ינוא מה לי לדךה ער ה, ואמה חר נר אל ן ול גוד נוא יר ת מא ר מם סי הר וה
ט. ר פא שמה מם ואבה ק  דת צת באה ים,  מם חל רל ואבה ד  סת חת באה  , ךר דאה בל לה ה  הדור יה

ט: ר פא שמה ה ואמם קר דר ב צה הי לתךה אוד ה יואהואוואהוא, מת תאר רואךה אל באר
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ים יני י מר יםלפ זאידם הל ל  כר וה ה,  ור קה תם י  הם תאה ל  אל ים  נם י שמם לה ל מא לל וה  
ה רר הי מה יךר  את נה וד של ל  כר וה יךר  בת יה אוד ל  כר וה דוא,  ידאבי ע  גל רת כאה
ר באי ל שמ ואתה ר  קאי על תה ה  רר הי מה ה  ער שמה רם הר כואת  לה ואמל תוא,  רי ר כא ים
ה תאר אל רואךה  באר ינוא.  מי יר בה ה  רר הי מה באם ם  יעי נם כה תל וה ים  לא כל ואתה

ים:  יעל זידם נם כה ים ואמל בם יה ר אוד בי וד , שמ הר ור הר יר

ים יקי דרי צרפ הפ ל  ךרעפ מאה על ית  רם אי שמה ל  על וה ים  ידם סם חל הל ל  על וה  
ית באי ת  ליטל ה פא ל  על וה ם  יהת ני קה זם ל  על וה ל  אי רר שלה ים ית  באי
יךר מת חל א רל מוא נר הל ינוא, ית לי ער ק וה דת צאת י הל רי ל גאי על ם וה יהת רי פה סוד
ים חם טה וד בא הל ל  כר לה ב  טוד ר  כר שלר ן  תי וה  , ינוא לדהי אל ה  הדור יה
לרם לדא עוד ואלה ם,  הת ר מא עם נוא  קי לה ים חת שלם וה ת,  מת אל בת ךר  מה שמם באה
ת מת אל באת ל  דוד גאר הל ךר  דאה סה חל ל  על וה נוא,  חה טל בר ךר  בה י  כאם שמ  בוד ני
ח טר בה ואמם ן  ער שמה מם יואהואוואהוא,  ה  תאר אל רואךה  באר נוא.  נה ער שמה נם

ים:  יקם דאם צאל לל

ן ות כר שיש ,תרי ר תא רה באל דאם ר  ת שמ אל ל כא ךר  ירה עם ם  ים לל ר רואשמ יה ךה  תוד באה  
ה ני ואבה ין,  כם ר תא הא  כר תוד בה ה  רר הי מה  , ךר דאה בה על ד  ום דר א  י סא כם וה
ה תאר אל רואךה  באר ינוא.  מי יר בה ה  רר הי מה באם לרם  עוד ן  יל נה באם הא  תר אוד

ם: ים לר ר רואשמ ה יה ני וד , בא ולהל  ילהל

ח מפ ת צח רואםאח נוד תר רה קל , וה יחל מם צה ה תל רר הי מה ךר  דאה בה ד על ום  דאר
ם. יאוד הל ל  ר כא ינוא  ם פא צם וה ינוא  ואם קם ךר  תה ואער ישמ לם י  כאם  . ךר תת ואער ישמ באם

ה:  ואער שמ ן יה רת יחל קת מם צה , מל הם ום הם ה ים ר תא רואךה אל באר
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נור לי קות ע  מפ םשיש חי רל ן  מר חל רל הר ב  אר ינוא,  לדהי אל ה  הדור יה  
ל י אי נוא, כאם תי ר לא פם ת תאה ן את צוד רר ים ואבה מם חל רל ל באה באי קל ינוא, וה לי ער

ה, תאר ים אר נואנם חל תל ת וה וד לא פם על תאה מי וד שמ
ici, on peut intercaler une Téfila pour la parnassa :

ים מם אי י רה ני רה קאל ל מם י כא לה כל ס ואמה ני רה פל ן ואמה זאר ים. הל לדהם אל ה הר הדור ה הואא יה ר תא אל
י יתם י בי ני ל באה כר י ואלה א לם צי מה הל י. וה קאם ם חל י לתחת נם יפי רם טה ים. הל נאם י כם יצי ד באי על
לדא ר וה י תא הת ר. באה על צל לדא בה ת וה חל נל ם. באה הת לר ךה  רי טר צה את ת ם שמ דת י קוד תל נוד זוד מה
ה כר רר באה ע  פל ת שמא מם ם.  לוד שמר ואלה ים  יאם חל לה ן.  וד י זאר בם באה לדא  וה ד  בוד כר באה ואר.  סא אם בה
. ךר נת צוד ת רה וד של על ל לל אואכל ת י שמ די ה. כאה נר יוד לה ה עת כר רי ע באה פל ת שמא ה. מם חר לר צה הל וה
ת נל תאה י מל ידי י לם נם יכי רם צה ל ל תא אל . וה יךר תת וד צה יאים מם קל . ואלה ךר תת רר תוד ק באה סוד על לל וה
יעל באם שלה ואמל יךר  דת ת יר את חל  תי וד תואב. פא ר כא ת א שמ רר קה י מם ם באם יאל יקל ם. ום דר ר ור שלר באר

ן: צוד י רר ל חל כר לה
ici, on peut intercaler une Téfila pour un malade :

ה רר הי ללח מה שמה תאם ת י. שמ תל בוד י אל אלדהי י וי לדהל ה אל הדור יה יךר  נת פר ה לא ן מם צוד י רר הם יה
ואף גא הל ת  פואאל וארה שמ  פת נאת הל ת  פואאל רה ם.  ים מל ר שמא הל ן  מם ה  לימר שמה ה  פואאר רה

לתה ( חוד ל: nom du maladeלה אי רר שלה י ים לי ר חוד אר ךה שמה תוד ) באה

נוא ני על ול נוא  נאי חר נוא.  יבי שמם תאה ל  ם אל יקר נוא, רי י כא לה מל יךר  נת פר לאה ואמם
ה, ת ל פא ר לת כא לא פם תה על  מי וד ה שמ תאר י אל נוא. כאם תי ר לא פם ע תאה מל ואשמה

ה. ר לא פם על תאה מי וד ה, שמ ור ה ידהה ר תא רואךה אל  באר

ה צי םרש רתר לא פם תה ואלם ל,  אי רר שלה ים ךר  מאה על באה ינוא  לדהי אל ה  הדור יה  
ל אי רר שלה י ים י שמא אם , וה ךר יתת יר באי בם דה ה לם דר בוד על ב הר י שמ הר ה, וה עי שמה
י הם ואתה ן,  צוד רר באה ל  באי קל תאה ה  בר הל אל בה ה  רר הי מה ם  תר ר לא פם ואתה

: ךר ת מא ל על אי רר שלה ת ים דל בוד יד על מם ר ן תא צוד רר לה
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A Roch 'Hodech ou à 'Hol Hamoëd on rajoute ce qui suit 
ע מל ר שמא ה, ים צת רר יי ה וה את יעל יירר גאם בדא, יל יר לתה וה על ינוא, יל תי בוד י אל אלדהי ינוא וי לדהי אל
, ךה ירר ם עם ים לל ר רואשמ יה ן  רוד כה זם  , ינוא תי בוד ן אל רוד כה זם וה נוא  ני רוד כה זם ר,  כי זאר ים וה ד  קי ר פא ים
ל אי רר שלה ים ית  באי ךר  מאה על ל  ר כא ן  רוד כה זם וה  , ךה דאר בה על ד  ום דאר ן  באת יחל  שמם מר ן  רוד כה זם וה
ים בם ים טוד יאם חל ים לה מם חל רל ואלה ד  סת חת ן, לה חי ה, לה בר טוד ה, לה ליטר פה , לם יךר נת פר לה
ם:  יוד באה ם  לוד שמר ואלה

)à  Roch  'Hodech( ,זאתה הל שמ  חדדת רדאשמ   
)à 'Hol Hamoëd Pessa'h( ,זאתה שמ הל א קדדת רר קה ם מם יוד זאתה, באה ת הל וד צא ל מא ג הל   חל

ה, בר טוד לה וד  בא ינוא  לדהי ה אל הדור יה נוא  רי כה נוא. זר יעי שמם הוד ואלה ינוא  לי ער וד  ם בא חי רל לה
ה ואער שמ ר יה בל דה ים, באם בם ים טוד יאם חל נוא בוד לה יעי שמם הוד ה, וה כר רר בה נוא בוד לם די קה ר ואפא
יךר לת י אי כאם נוא  יעי שמם הוד וה ינוא,  לי ם ער חי רל וה מדל  חל ול  , נוא נאי חר וה ים. חואס  מם חל רל וה

ה: ר תא חואם אר רל ואן וה נא לתךה חל ל מת י אי ינוא, כאם יני עי

ה ר תר אפ נוא.וש צי רה תם וה נוא  באר דץ  פא חה ל תא ים,  באם רל הר יךר  מת חל רל באה  ,
רואךה באר ים.  מם חל רל באה ן  יאוד צם לה ךר  ואבה שמ באה ינוא  יני עי ה  ינר זת חל תת וה

ן:  יאוד צם תוד לה ינר כם יר שמה זם חל ל מא , הל הם ום הם ה ים ר תא אל

ים די ינואמות לדהי אל ה  הדור יה הואא  ה  תאר אל שמר  , ךה לר נוא  חה נל אל  
ן גי ינוא ואמר יאי נוא צואר חל ד, צוארי עת לרם ור עוד ינוא לה תי בוד י אל אלדהי וי
ר י פא סל ואנה ךר  לאה ה  דת נוד דדר.  ור דדר  לה הואא  ה  תאר אל נוא  עי שמה ים
ל על וה  , יךר דת יר באה ים  סוארם מאה הל ינוא  יאי חל ל  על  , ךר תת ר לא הם תאה
ם יוד ל  כר באה ת שמ יךר  ת סא נם ל  על וה  , ךה לר ת  קואדוד ה פא הל ינוא  תי מוד שמה נם
ב רת ת, עת ל עי כר באה ת יךר שמ תת בוד טוד יךר וה תת אוד לה פה ל נם על נוא, וה ר מא עם
, יךר מת חל רל לוא  כר לדא  י  כאם ב,  וד טא הל ם.  ים רר הפ צר וה ר  בדקת ור
: ךה ינוא לר ואם לרם קם עוד י מי , כאם יךר דת סר וא חל מא י לדא תל ם, כאם חי רל מאה הל
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ם ר לר ל ל כר עפ ךרוש מה יד, שמם מם א תר י שלא נל תה ים ם וה מל רוד תה ים וה ךה  רל באר תה ים  
ה: לר ת דואךר סא ים יוד יאם חל ל הל כר ד. וה עת לרם ור עוד נוא, לה י כא לה מל

כור רש יבר וי לור  לש יהפ לרםוי עוד ת, לה מת אל ל, באת דוד גאר הל ךר  מה ת שמם את  
ל אי הר לרה,  סת נוא  תי רר זה עת וה נוא  תי ואער שמ יה ל  אי הר ב,  טוד י  כאם
ה את נר ךר  ואלה ךר  מה ב שמם וד טא , הל ולהל ילהל ה  ר תא אל רואךה  באר ב.  וד טא הל

ת:  דוד הוד לה

ם לות ר ים שי השרי קר דר ד, צה סת חת ן ור ים, חי יאם ה, חל כר רר ה ואבה בר  טוד
נוא כי רה ואבר  . ךר ת מא על ל  אי רר שלה ים ל  ר כא ל  על וה ינוא  לי ער ים,  מם חל רל וה
יךר נת ר פא ר  אוד י בה כאם  , יךר נת ר פא ר  אוד באה ד  חר את כה נוא  ר לא ל כא ינוא,  בם אר
ה בר הל אל ים,  יאם חל וה ה  רר וד תא ינוא,  לדהי אל ה  הדור יה נוא  ר לא ר  תא תל נר
יךר ינת עי ב באה טוד ם. וה לוד שמר ה וה כר רר ים, באה מם חל רל ה וה קר דר ד, צה סת חת ור
עדז רדב  באה ל  אי רר שלה ים ךר  מאה על ל  ר כא ת  את ךה  רי בר ואלה נוא  כי רה בר לה

ם.  לוד שמר וה

ל אי רר שלה ים וד  מא על ת  את ךה  רי בר מאה הל יואהואוואהוא,  ה  תאר אל רואךה  באר
ן: מי ם. אר לוד ר שמא באל

 

י ה צוארם הדור יךר יה נת פר י לה באם ן לם יוד גה הת י וה י פם רי מה ן אם צוד רר יוא לה הה ים
י: לם אל גד  וה
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י לתהפ ה,אל מר רה מם ר  באי דאל מם י  תל פר ואשלה ע,  רר מי י  נם וד שמ לה צדר  נה  ,
יתה, הה תאם דל  כא לל ר  פר ער ת כא י  שמם פה נל וה דם,  דא תם י  שמם פה נל י  לל לה קל מה לם וה
י. שמם פה דף נל דא רה יךר תאם תת וד צה י מם רי חל אל , וה ךר תת רר תוד י באה באם ח לם תל ה פא
ל קי לה קל ם וה תר צר ר על פי ה הר רר הי ה, מה ער רר י לה לל ים ער מם קאר ל הל כר וה
ה הדור יה ךה  אל לה ואמל  . רואחל י  ני פה לם מדץ  כאה יוא  הה ים ם.  תר בוד שה חה מל
ה שלי , על ךה ינר מם ן יה על מל ה לה שלי , על ךה מר ן שמה על מל ה לה שלי ה. על חת וד דא
צואן לה חר ן יי על מל , לה ךה תר ר שמא דל ן קה על מל ה לה שלי , על ךה תר רר וד ן תא על מל לה

י.   נם ני על ךר ול ינה מם ה יה יער שמם . הוד יךר ידת דם יה
י: לם אל גד י וה ה צוארם הדור יךר יה נת פר י לה באם ן לם יוד גה הת י וה י פם רי מה ן אם צוד רר יוא לה הה  ים

ם לוד ה שמר שלת על יו יל מר חל רל יו, הואא בה מר רוד מה ם באם לוד ה שמר עדשלת
ן: מי רוא אר מה אם ל, וה אי רר שלה וד ים מא ל על ר ל כא על ינוא, וה לי ער

שמ דאר קה מאם ית הל ה באי נת בה תאם ת ינוא, שמ תי בוד י אל אלדהי ינוא וי לדהי ה אל הדור ךר יה י נת פר לאה ן מם צוד י רר הם יה
ךה דר בה ער ואלה ךה  נר צוד רה י  קאי חל ת  וד של על לל  , ךה תר רר תוד באה נוא  קי לה חת ן  תי וה ינוא,  מי יר באה ה  רר הי מה באם

לים: ב שמר ליבר באה

Avant de réciter le Kadich, on dira ce qui suit :

שמ מת ת ח שמ רל זה מאם ם: מם ד עולר על וה ה  ר תא על . מי ךה בדרר ה מה הדור יה ם  י י שמ הם יה
ל ה. על הדור ם יה וים ל גא ר ל כא ם על ה: רר הדור ם יה י ל שמ ר לא הל בואו. מה ד מה על
ץ: רת אר ל הר כר ךר באה מה יר שמם דאם ה אל נוא. מר דוני ה אל הדור : יה דוד בוד ם כאה ים מל ר שמא הל

En semaine l'officiant récite le Kadich p23
À la sortie de Chabat, l'officiant récite le Kadich p20
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Le samedi soir l'officiant récitera le Kadich suivant :

ל דרפ גרפ תש א. יי באר הא רל מי שמ שמה דאל קל תה ים ן] וה מי  [אר

ה, ני קר רה ל ח פא מל צה יל ה, וה כואתי לה מל יךה  לם מה יל ה, וה עואתי רה א, כאם רר י בה א דאם מר לה ער באה
 . הא יחי שמם ב מה רי יקר ן]ום מי  [אר

ן יכות ירי חפ ןברש מל זה ואבם א  לר גר על ל, באל אי רר שלה ים ית  ל באי כר י דה יאי חל ואבה ן  יכוד מי יוד ואבה  
ן.  מי רוא אר מה אם יב, וה רם ן]קר מי  [אר

א הי .יש ךה רל באר תה ים א  יאר מל לה ער י  מי לה ער ואלה ללם  ער לה ךה  רל בר מה א  באר רל יהא  מי שמה  
תה. לא על תה ים וה ר.  דאר הל תה ים וה א.  י שלא נל תה ים וה ם.  מל רוד תה ים וה ר.  אל ר פא תה ים וה ח.  באל ל תא שמה ים וה

יךה הואא.  רם א, באה שמר דה קל הא דאה מי ל שמה ר לא הל תה ים ן]וה מי  [אר

א לרר עי ןלש ירר מם אל דאל א,  תר מר חל נת וה א  תר חר באה שמה ל תא א,  תר ירר א שמם תר כר רה באם ל  ר כא ן  מם  
ן:  מי רוא אר מה אם א, וה מר לה ער ן]באה מי [אר

י יני רי יהב ימי לם ת  באר שמל ת  ל שמא דל קה ת  פת סת וד תא ר  אוד ל  באי קל לה י  מם צה על ין  כם מי  
ת ל שמא דל קאה מם חדל  הל י  ימי באם ךה  רל באר תה ים ם  י שמא הל ת  רל זה עת בא שמ  דאי קל תה ואת חדל,  הל
ה: שמר דוד קאה הל תוד  רר תוד באה ינוא  לדהי אל ה  הדור יה נוא  ואר צאם ת שמ מוד  כא ת,  באר ל שמא הל
י לדהל ה אל הדור יה יךר  נת פר ה לא ן מם צוד י רר יהם ום ים,  דדשמם ם קה יתת ים הה ום ם  ת תא שמה דאם קל תה והם
ת נוד ואר ל כא הל כדל  באה י  תאם נה ואל כאם וא  לא אם כא יךר  נת פר לה לתה  על יאל ת שמ י,  תל בוד אל י  אלדהי וי
זתה:  באר ן  ואי לכל ת  יוד אוא רה הר

ה בר ור רשי דקת בא בל נוא  עי באה שלל  : יךר דת בר על ל  על ם  חי נאר הם וה י,  תר מר ד  על ה  הדור יה  
נוא, יתר נאם ת עם ימוד כאם נוא  חי מאה ינוא: שלל מי כדל יר ה באה חר מה שלה נם וה ה  נר נאה רל ואנה  , ךר דאת סה חל
ל על ךר  רה דר הל ול  , ךר לת עפ פר יךר  דת בר על ל  את ה  את יירר ה:  ער רר ינוא  אם רר ת  נוד שמה
ה נר נה וד כא ינוא  די ה יר שלי על ינוא, ואמל לי ער ינוא  לדהי י אל דדנר ם אל י | נדעל יהם ם: ום יהת ני באה

הוא: ני נה וד ינוא כא די ה יר שלי על ינוא, ואמל לי  ער
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ר תח סי ב ברש י ייתשי סם חה מל ה  יהדור לל ר  אדמל ן:  נר לוד תה ים י  דאל ל שמ ל  צי באה ן  יוד לה עת  
ר בת דאת מם קואשמ  יר ח  ל פא מם ךר  ילה צאם יל י הואא  : כאם וד ח בא טל בה י את לדהל י אל תם צואדר ואמה
ה רר סדחי וה ה  נאר צם ה  סת חה ת תא יו  פר נר כאה ת  חל תל וה ךה  לר ךה  סת יר תוד  רר בה את באה ת:  וד וא הל
ל אדפת ר באר בת דאת ם: מם מר עואף יוד ץ יר חי לרה מי יה ד לר חל ל פא א מם ירר : לדא תם וד תא מם אל
ךר ינת ימם ה מם בר בר וארה לתף  את ךר  דאה צאם דל מם פא ים ם:  ים רר הפ ואד צר שמ יר ב  טת קאת מם לדךה  הל יל
י ה: כאם את רה ים תאם עם שמר ת רה למל לא שמם יט וה באם תל יךר  ינת עי ק באה : רל שמ גאר לדא ים יךר  לת אי
ה ער רר יךר  לת ה אי נאת אל : לדא תה ךר נת עוד מה ר  תא מה ן שלל יוד לה י עת סם חה ה מל הדור ה יה ר תא אל
ל כר באה ךר  רה מר שמה לם ךה  ר לא ה  ואת צל יה יו  כר אר לה י מל כאם  : ךר לת הפ אר באה ב  רל קה ים לדא  ע  גל נת וה
ן תת פת ל ור חל ל שמל : על לתךר גה ן רל בת את דף באר גא ן תאם ת ךר פא אואנה ר שלא ם ים ים ל פא ל ל כא : על יךר כת רר דאה
י הוא כאם בי גאה שלל הוא אל טי לאה פל אל ק ול שמל י חר י בם ין: כאם נאם תל יר וה פם מדס כאה רה תאם רדךה  דה תאם
הוא צי לאה חל אל ה  רר צר בה י  כם נד אר וד  מא עם הוא  ני על את וה י  נם אי רר קה ים י:  מם שמה ע  דל יר

י: תם ואער ישמ הוא באם אי רה אל הוא וה יעי באם שלה ים אל מם ךה יר הוא: אדרת די באה כל אל ול

, שי דות ה קר ר תר אפ רוש מל אר ל זתה וה א זתה את רר קר ל: וה אי רר שלה ת ים וד לא הם ב תאה י שמ  יוד
: דות בות ץ כרש רח אר לתא כתל הר ת, מש אות ה צבר התור יש שי  דות , קר שי דות | קר שי  דות קר

)se  récite  à  voix  basse (י מי שמה באם ישמ  דאם קל ין  רם מה אר וה ין  דאי ן  ין מם דאי ן  י לם באה קל ואמה
ד בל עוד א  ער רה אל ל  על ישמ  דאם קל  , הא י תא ינה כם שמה ית  באי ה  אר ר לא עם א  מר רוד מה
ל א כר יר לה ת, מל אוד בר ה צה הדור א יה יאר מל לה י ער מי לה ער ללם ואלה ער ישמ לה דאם , קל הא י תא בוארה גאה

 : הא רי קר יה יו  זם א  ער רה se(אל  récite  à  haute  voix ( ע   מפ שיש אח , ור חפ י רור ני אי ר שרר תרי ופ
: מות קות ש מר ה מי התור ד יש בות ש ךש כר רור ר ל בר דות גרר שי  עפ ל רפ י קות רפ חב se récite à voix( אפ

basse (ן י חם באה שמל מה יא דם גאם יעל שלל ל זם י קל רל תה ית באל עם מר א, ואשמה י רואחר נם תה לל טר  ואנה
 : הא י תא ינה כם ית שמה ר באי תל אל ה מי יהדור א דל רר קר יךה יה רם ין באה רם מה אר se récite à haute(וה

voix(  :ד עח ם ור עתלר לש לתךש  מש ה יי התור הא) se récite à voix basse( יש כואתי לה ה מל הדור יה  
א:  יאר מל לה י ער מי לה ער ואלה ללם  ער ים לה אם se(קר  récite  à  haute  voix( י לדהי ה אל הדור יה  

ר ייצת לה לרם,  עוד זדאת לה ה  רר דמה , שמ ינוא תי בוד ל אל אי רר שלה ים וה ק  חר צה ים ם  הר רר בה אל
ן וד ר ער י פא חואם יכל הואא רל : וה יךר לת ם אי בר בר ן לה כי הר , וה ךר ת מא ב על בל ת לה בוד שמה חה מל
י כאם  : תוד מר חל ל  ר כא יר  עם יר לדא  וה  , וד פא אל יב  שמם הר לה ה  באר רה הם וה ית,  חם שמה יל לדא  וה
ק דת צת ךר  תה קר דה : צם יךר את ל קדרה כר ד לה סת ב חת רח, ורל לא סל וה ב  י טוד דדנר ה אל ר תא אל
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ם, הר רר בה אל לה ד  סת חת קדב,  על יל לה ת  מת אל ן  י תא תאם ת:  מת אל ךר  תה רר תוד וה לרם,  עוד לה
ס מר על ם יל ם יוד י יוד דדנר רואךה אל ם: באר דת י קת ימי ינוא מם בדתי אל לל ר  תא עה באל שמה ר נם ת שמ אל
נוא לר ב  גאר שלה מם נוא,  ר מא עם ת  אוד בר צה ה  הדור יה לרה:  סת נוא  תי ואער שמ יה ל  אי הר נוא,  לר
ה הדור : יה ךה באר חל  דטי ם בא דר י אר רי שמה ת, אל אוד בר ה צה הדור לרה: יה קדב סת על י יל לדהי אל

נוא: אי רה ם קר יוד נוא בה ני על לתךה יל ת מא ה, הל יער שמם  הוד

, דות בות כש לי נור  אר רר ברש ח שי ינור  לתהי אל ךש  רור ר ןבר מם נוא  ילר דאם בה והם  
נוא. הואא כי תוד ע בא טל לרם נר י עוד יאי חל ת, וה מת ת אל רל וד נוא תא ן לר תל נר ים, וה עם וד תא הל
ת וד של על לל תוד  אר רה ים וה תוד  בר הל אל נוא  באי לם ים באה שלם יר וה  , תוד רר תוד באה נוא  באי ח לם ל תא פה ים
ה. לר הר באת ליד לל לדא ני יק, וה רם ע לר יגל לים. לדא נם ב שמר ליבר באה דוד  בה ער ואלה נוד  צוד רה
יךר קאת מדר חל שמה נאם ת ינוא שמ תי בוד י אל אלדהי ינוא וי לדהי ה אל הדור יךר יה נת פר ה לא ן מם צוד י רר הם יה
י יאי חל ה לה כר רר ה ואבה בר שמ טוד ירל נם יתה וה חה נם ה וה ת כא זה נם זאתה, וה לרם הל עוד יךר באר תת וד צה ואמם
ה הדור דם (יפסיק מעט), יה דא לדא ים ד וה בוד כר ךר  רה ת מא ן יזל על מל א: לה באר לרם הל עוד הר
ה רר וד תא יל  דאם גה יל  , קוד דה צם ן  על מל לה ץ  פי חר ה  הדור יה  : ר ךא דת אוד לרם  עוד לה י  לדהל אל
ה: הדור יה יךר  ת שמ דדרה ר  תא בה זל י לדא ער , כאם ךר מת י שמה עי דה יוד ךר  בה חוא  טה בה ים יר: וה דאם אה ויל
ץ מי אל ויל קוא  זה חם ץ:  רת אר הר ל  כר באה ךר  מה שמם יר  דאם אל ה  מר ינוא,  דדני אל ה  הדור יה

ה:  יהדור ים לל לם חל יל מה ל הל ר ם כא כת בה בל לה
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L'officiant récite le Kadich suivant :

ל דרפ גרפ תש א. יי באר הא רל מי שמ שמה דאל קל תה ים ן] וה מי  [אר

ה, ני קר רה ל ח פא מל צה יל ה, וה כואתי לה מל יךה  לם מה יל ה, וה עואתי רה א, כאם רר י בה א דאם מר לה ער באה
 . הא יחי שמם ב מה רי יקר ן]ום מי  [אר

ן יכות ירי חפ ןברש מל זה ואבם א  לר גר על ל, באל אי רר שלה ים ית  ל באי כר י דה יאי חל ואבה ן  יכוד מי יוד ואבה  
ן.  מי רוא אר מה אם יב, וה רם ן]קר מי  [אר

א הי .יש ךה רל באר תה ים א  יאר מל לה ער י  מי לה ער ואלה ללם  ער לה ךה  רל בר מה א  באר רל יהא  מי שמה  
תה. לא על תה ים וה ר.  דאר הל תה ים וה א.  י שלא נל תה ים וה ם.  מל רוד תה ים וה ר.  אל ר פא תה ים וה ח.  באל ל תא שמה ים וה

יךה הואא.  רם א, באה שמר דה קל הא דאה מי ל שמה ר לא הל תה ים ן]וה מי  [אר

א לרר עי ןלש ירר מם אל דאל א,  תר מר חל נת וה א  תר חר באה שמה ל תא א,  תר ירר א שמם תר כר רה באם ל  ר כא ן  מם  
ן:  מי רוא אר מה אם א, וה מר לה ער ן]באה מי [אר

ל פ בר קפ תש יתתרי ל באי כר ן דה הוד עואתה ן ואבר הוד תה לוד ם צה א עם נר עואתר א ואבר נר תר לוד  צה
ן. מי רוא אר מה אם א וה יאר מל שמה בם א דה בואנר ם אל ל קדדת אי רר שלה ן] ים מי [אר

א מר לר א שיש הי ה,יש מר חר נת וה ה  ואער ישמ ום ע  בר שלר וה ים  יאם א, חל יאר מל ן שמה א מם באר רל  
נוא לר לרה,  צאר הל וה ח  ול רת וה ה  רר ר פא כל וה ה  יחר לם ואסה אואלרה  ואגה ה  פואאר וארה א  בר יזר י שמ וה

ן. מי רוא אר מה אם ל, וה אי רר שלה וד ים מא ל על כר ן] ואלה מי [אר

ם לות ר ה שי ח שר לעות על ינוא וה לי ם ער לוד ה שמר שלת על ו יל י מר חל רל יו, הואא באה מר רוד מה  בם
ן. מי רוא אר מה אם ל, וה אי רר שלה וד ים מא ל על ר ן] כא מי [אר

ת לות עב פ מר יר לפ ישיי רם זה י: עת רם זה בדא עת ן יר ים אל ים מי רם הר ל הת י את ינל א עי ר שלא  את
נואם ל יר אל לתךר  גה ט רל וד מא ן לל י תא ל ים ץ: אל רת אר ם ור ים מל ה שמר ה עדשלי הדור ם יה עם מי
ךר רת דמה ה שמ הדור ל: יה אי רר שלה ר ים מי וד ן שמ ישמר לדא ים נואם וה ה לדא יר נאי : הם ךר רת דמה שמ
לרה: יה ר לא באל חל  רי יר ה וה ר כא ת כא לדא יל שמ  מת ת שמא ם הל מר : יוד ךר ינת מם ד יה ל יל על ךר  ה לא ה צם הדור יה
ךר אתה ר צי מר שמה ה ים הדור : יה ךר ת שמ פה ת נל מדר את שמה ע ים ל רר ר כא מם ךר  רה מר שמה ה ים הדור יה

ם: לר ד עוד על ה וה ר תא על ךר מי את  ואבוד
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L'un des assistant (généralement en deuil) récite le Kadich suivant :

ל דרפ גרפ תש א. יי באר הא רל מי שמ שמה דאל קל תה ים ן] וה מי  [אר

ה, ני קר רה ל ח פא מל צה יל ה, וה כואתי לה מל יךה  לם מה יל ה, וה עואתי רה א, כאם רר י בה א דאם מר לה ער באה
 . הא יחי שמם ב מה רי יקר ן]ום מי  [אר

ן יכות ירי חפ ןברש מל זה ואבם א  לר גר על ל, באל אי רר שלה ים ית  ל באי כר י דה יאי חל ואבה ן  יכוד מי יוד ואבה  
ן.  מי רוא אר מה אם יב, וה רם ן]קר מי  [אר

א הי .יש ךה רל באר תה ים א  יאר מל לה ער י  מי לה ער ואלה ללם  ער לה ךה  רל בר מה א  באר רל יהא  מי שמה  
תה. לא על תה ים וה ר.  דאר הל תה ים וה א.  י שלא נל תה ים וה ם.  מל רוד תה ים וה ר.  אל ר פא תה ים וה ח.  באל ל תא שמה ים וה

יךה הואא.  רם א, באה שמר דה קל הא דאה מי ל שמה ר לא הל תה ים ן]וה מי  [אר

א לרר עי ןלש ירר מם אל דאל א,  תר מר חל נת וה א  תר חר באה שמה ל תא א,  תר ירר א שמם תר כר רה באם ל  ר כא ן  מם  
ן:  מי רוא אר מה אם א, וה מר לה ער ן]באה מי [אר

א מר לר א שיש הי היש מר חר נת וה ה  ואער ישמ ום ע  בר שלר וה ים  יאם חל א,  יאר מל שמה ן  מם א  באר רל  
נוא לר לרה.  צאר הל וה ח  יול רי וה ה  רר ר פא כל וה ה  יחר לם ואסה רה  לא אל ואגה ה  פואאר וארה א  בר יזר י שמ וה

ן.  מי רוא אר מה אם ל וה אי רר שלה וד ים מא ל על כר ן] ואלה מי [אר

ם לות ר ה שי ח שר לעות על ינוא וה לי ם ער לוד ה שמר שלת על ו יל י מר חל רל יו, הואא באה מר רוד מה  בם
ן. מי רוא אר מה אם ל, וה אי רר שלה וד ים מא ל על ר ן.] כא מי [אר

: ךה בדרל מאה ה הל ר הוד ת יה כוא את רה : Celui qui récite le Kadichבאר

ד: עי לרם ור עוד לה ךה  בדרל מאה ה הל ר הוד רואךה יה : L'assembléeבאר

ד: עי לרם ור עוד לה ךה  בדרל מאה ה הל ר הוד רואךה יה : Celui qui récite le Kadichבאר
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חפ י בר פ שי ינור לש לי ית,ער אשמם רי ר באה צי יוד רה לה לא דל ת גאה דל, לרתי כא ן הל דוד אל  לל
ת חוד ה פא שמה מם כאה נוא  מר שלר לדא  וה ת,  צוד רר אל הר י  יי גוד כאה נוא  שלר ער דא  לא ת שמ
ם, נר מוד ל הל כר נוא כאה לי רר לדא גוד ם, וה הת ר נוא כא קי לה ם חת דא שלר לא ת ה. שמ מר דר אל הר
לדא ל  אי ל  את ם  י לם לאה ל פא תה ואמם יק,  רם ור ל  בת הת לה ם  י ום חל ל תא שמה מם ם  הי ת שמ
ים כם לר מאה הל י  כי לה מל ךה  לת מת י  ני פה לם ם  י ום חל ל תא שמה מם נוא  חה נל אל ול  . יעל שמם יוד
ב שמל ץ, ואמוד רת ד אר ידסי ם וה ים מל ר ה שמ טת הואא נוד ת רואךה הואא, שמ שמ באר דוד קאר הל
ים. הואא מם רוד י מה הי בה גר באה זאוד  ת על ינל כם ואשמה ל,  על ל מא ם מם ים מל ר שמא באל רוד  קר יה
תואב ר כא ל . כא תוד ס זואלר פת את נוא וה י כא לה ת מל מת ר, אל חי ד אל ין עוד אי ינוא וה לדהי אל
ה הואא הדור יה י  כאם ךר  בת בר לה ל  את בדתר  י שמ הל ול ם  יאוד הל ר  תא עה דל יר וה ה:  רר וד תא באל

ד:  ין עוד ת אי חל ר תא ץ מם רת אר ל הר על ל וה על ל מא ם מם ים מל ר שמא ים באל לדהם אל הר

ן י ל כר תעפ רת את פה תם ה באה רר הי ת מה אוד רה ינוא, לם לדהי ה אל הדור יה ךה  ר ה לא ואת קל  נה
תואן, רי ר כא ת ים רוד ר ים כא ילם לם אל הר ץ, וה רת אר ן הר ים מם לם וא לא יר גאם בם על הל , לה ךה זאר על
, ךר מת שמה בם אוא  רה קה ר ים שלר י בר ני ל באה כר י, וה דאל ל כואת שמ לה מל ם באה לר ן עוד קאי תל לה
י בי שמה יוד ל  ר כא עוא  דה יי וה ירוא  כאם יל ץ.  רת אר י  עי שמה רם ל  ר כא יךר  לת אי ת  נוד פה הל לה
יךר נת פר לה ן.  וד שמ לר ל  ר כא ע  בל ר שמא תאם  , ךה רת באת ל  ר כא ע  רל כה תאם ךר  לה י  כאם ל,  בי תי
נוא, י תא ים ר  קר יה ךר  מה שמם ד  בוד כה לם וה דלוא,  פא ים וה עוא  רה כה ים ינוא  לדהי אל ה  הדור יה
ה רר הי מה ם  לייהת על לדךה  מה תם וה  , ךר כואתת לה מל עדל  ת  את רם  לא כל לוא  באה יקל ום
לדךה מה ד תאם י על מי לה עוד יא, ואלה הם ךר  לאה ת כואת שמ לה ל מא י הל ד. כאם עת ם ור לר עוד לה
ר: מל אל נת ד: וה עת ם ור עדלר לה לדךה  מה ה ים הדור : יה ךה תר רר תוד תואב באה ר כא ל ד. כא בוד כר באה
ה הדור יתה יה הה הואא ים ם הל יאוד ץ באל רת אר ל הר ר ל כא על ךה  לת מת ה לה הדור ה יה יר הר וה

ד:  חר מוד את ד ואשמה חר את

- 25 -







Le sel  du Omère est  une ségoula importante renfermant de
profonds secrets. Le premier soir du Omère, il sera bon lire (le
premier soir) 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,
les jours suivants p33 :

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 ים, אות רי עות ל שתד ח שח ר  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 א ני הך ייד ח י שח דך כיד ם,  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 ר לה מך ךד אות ה ר כי 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
נוי 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 ן הח 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

- 32 -



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 וה י,  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 :

L’Éternel, Maître de tout, 
Celui qui fut, Qui est et Qui sera.

ה תיה רויךד אח ביה
Tu es la source 

de toutes bénédictions 

להם עות לחךד הה מח
Roi de l'univers

ינוי לתהך אל
Notre  D.ieu,  Le  Tout-Puissant,

Maître de toutes les forces

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
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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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La Séfirat Haômère en résumé             :
Avant d'aborder les « questions-réponses » sur la Séfirat Haômère, voici un rappel
des lois et de la manière d'accomplir cette Mitsva. 
À partir du 16 Nissane au soir, deuxième nuit de Pessa'h, après la prière de Arvit,
nous commençons le compte du Ômère.
L'heure de compter le Ômère est à la sortie des étoiles [צאת הכוכבים]. Cependant,
celui qui ne l'aurait pas fait  dès le début de la nuit pourra compter au cours de
toute la nuit. 
Si on a oublié de compter un soir, on pourra se rattraper la journée suivante, mais
sans réciter de bénédiction. Comme on n’a pas omis de jour dans le compte, on
pourra continuer à compter avec la bénédiction les jours suivants.
Par contre, une personne qui aurait oublié de compter la journée qui suit ne pourra
plus compter avec bénédiction jusqu'à la fin du Ômère.
On comptera debout, et avant de compter, on récitera la bénédiction suivante :

ה  תה רוך את רה׳בה מר עמ ת הה ירת פי ל ספ נו עת וה צי ו, ופ י ותה צפ מי ו בפ נ שה דפ ר קי שר עולהם, אש לרך הה ינו מר להי  אל
On comptera chaque soir « ר מר עמ ד לה חה יום יום אר ר » puis « הת מר עמ יום שני ימים לה et ainsi « הת
de suite, dans une langue qu'on comprend, car il est essentiel de comprendre le
compte.Vous  découvrirez  des  détails  supplémentaires  grâce  aux  questions-
réponses ci-dessous.

QUESTION 1: DE QUEL TYPE EST LA MITSVA DE LA SÉFIRAT HAÔMÈRE1 ? DÉ-ORAITA OU DÉ-RABANANE ?
Les  Richonim  (premiers  décisionnaires)  sont  d’opinions  partagées  à  savoir  si  la
Séfirat Haômère de nos jours où nous ne pouvons apporter le Korbane – puisque
nous  n'avons  pas  le  Beth  Hamikdach  –  est  une  Mitsva  d'ordre  «  Dé-Oraïta »
[prescrite par la Torah] ou d'ordre « Dé-Rabanane » [prescrite par nos sages].
À  l’époque  du  Beth-Hamikdache,  la  Mitsva  de  la  Séfirat  Haômère  était  d'ordre
« Dé-Oraïta »  [prescrite par la Torah], car elle était liée au Korbane Haômère. Mais
après la destruction du Beth-Hamikdache, étant donné que nous ne pouvons plus
apporter le Korbane Haômère, les avis sont partagés.

1 À l'heure où nous éditons cet ouvrage, le Beth-Hamikdache n'a toujours pas été reconstruit
et c'est pour cette raison que nous avons répondu ainsi. Mais avec l'aide d'Hachem, nous
espérons  voir  très  bientôt  la  délivrance  finale  et  la  construction  de  troisième  Beth-
Hamikdache, et accomplir la Mitsva de la Séfirat Haômère « Dé-Oraïta »  [prescrite par la
Torah] selon tous les avis. 
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 Certains, comme le Rambam (Hilkhot Temidim Oumoussafim 7;22), sont d'avis que
le  compte  du  Ômère  reste  une  Mitsva  Dé-Oraïta.  Pour  d'autres,  tels  que  les
Tossafot  (Menahot  66a)  et  le  Roch,  le  Ran et  le  Baal  Hamaor,  c'est  une Mitsva
d'ordre  « Dé-Rabanane »  [prescrite  par  nos  sages]  en  souvenir  du  Beth-
Hamikdache.  Les  A'haronim  (derniers  décisionnaires)  tranchent,  d’après  la
majorité, que la Séfira est de nos jours d'ordre « Dé-Rabanane ».
C'est ainsi que le Choul'hane Arou'h fixe la loi.

QUESTION 2:  QUELLE EST L'IMPLICATION, DANS LE « LECHEM YIHOUD », QUE LA MITSVA SOIT DÉ-ORAITA
OU DÉ-RABANANE ?
Avant de compter, nous avons coutume de réciter le texte :  « Lechem Yi'houd ».
Cependant, vu la controverse citée plus haut, il sera bon d'omettre la mention : «
ם וכו ם להכר תר רפ פת ה וספ תורה תוב בת כה מו שר comme il est écrit dans la Torah : ''Vous compterez/כפ
pour  vous...''».  Étant  donné  que  la  Mitsva  du  Ômère  de  nos  jours  n’est  pas
prescrite par la Torah, bien qu’elle reste une obligation rabbinique à part entière, il
suffira de dire : « Voici, nous sommes sur le point d’accomplir la Mitsva de la Séfirat
Haômère /ר מר עמ ת הה ירת פי ותת ספ צפ יים מי קה ים לפ אי נו בה נתחפ ניה אש « הי
Malgré tout,  on ne corrigera pas une personne qui  dirait  le  « Lechem Yi’houd »
habituel,  étant donné que certains décisionnaires le permettent. (Yalkout Yossef,
Moadim p. 412 ; Or Lé Tsion Tome 3 p.176)

QUESTION 3: LA MITSVA DE LA SÉFIRAT HAÔMÈRE EST-ELLE UNE MITSVA QUI DURE 49 JOURS, OU CHAQUE
JOUR DE COMPTE EST-IL UNE MITSVA INDÉPENDANTE ? QUELLES SONT LES INCIDENCES DE LA RÉPONSE À
CETTE QUESTION ?
Cette question est une controverse entre le Bahag (Baal Halakhot Guedolot) et les
Tossafot sur la Guémara Mena'hot 66a. 
Selon le Bahag, la Séfirat Haômère est une Mitsva unique s’étendant sur 49 jours
du fait que le verset dit : « ירינהה הפ ת תי יממ מי .elles seront complètes » (Vayikra 23;15) /תפ
Selon les Tossafot, nous accomplissons chaque jour une Mitsva indépendante de
compter.
La conséquence primaire de cette controverse est de savoir si celui qui a omis de
compter un jour entier peut continuer à compter les jours suivants.
D’après le Bahag qui considère que c'est une seule Mitsva, la personne qui a omis
un jour a totalement perdu la Mitsva. 
Mais d’après les Tossafot, cette personne a perdu un jour certes, mais elle garde
l'obligation de compter les jours suivants, et avec la bénédiction.
Le Choul'hane Arou'h (chap. 489 §8) ne tranche pas la controverse, mais propose
un compromis entre les deux avis. Voici ses termes : « S'il a oublié de compter l’un
des jours, que ce soit le premier ou un des jours suivants, il comptera les autres
jours sans bénédiction. ».
En  résumé,  il  continuera  à  compter,  comme  le  disent  les  Tossafot,  mais  sans
bénédiction puisque d’après le Bahag, celle-ci serait prononcée en vain.
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QUESTION 4: COMMENT COMPTER LE ÔMÈRE ?
Le  Choul'hane  Arou'h  (chap.  489  §1)  écrit  qu’il  faut  compter  les  jours  et  les
semaines.  Comment ?  Le  premier  jour,  on  dira : ר »  מר עמ לה ד  חה אר יום  יום  ,« הת  le
deuxième : « ר מר עמ יום שני ימים לה et ainsi de suite jusqu'à arriver au septième jour « הת
où on dira : « ר מר עמ ד לה חה בועת אר ם שה הי ים שר ה יהמי עה בפ יום שי .« הת
Depuis le huitième jour, on dira : « ר מר עמ ד לה חה יום אר ד ופ חה אר בועת  ם שה הי ים שר מונהה יהמי יום שפ ,« הת
et au 14ème  jour on dira :        «ר מר עמ בועות לה י שה ני ם שפ הי ים שר ר יהמי שה ה עה עה בה רפ יום את Et .« הת
c’est ainsi qu’on comptera tous les jours du Ômère jusqu'au 49ème.
Il  faut compter les jours ainsi que les semaines parce qu'il  est écrit  d'une part :
יום » ים  שי מי חש רו  פפ ספ vous compterez cinquante/ תי  jours » (Vayikra 23 ;16) et d'autre
part : להך »  ר  פה ספ תי ת  עמ בע שה ה  עה בפ Sept/שי  semaines tu  compteras  pour  toi »  (Devarim
16;9).

QUESTION 5: SI UNE PERSONNE DOIT ÊTRE HOSPITALISÉE [QUE D.IEU PRÉSERVE]  DURANT LA PÉRIODE DU
ÔMÈRE,  CE QUI L’EMPÊCHERA DE COMPTER UN JOUR OU PLUS DE LA SÉFIRA,  PEUT-ELLE  TOUT MÊME
COMMENCER À COMPTER SACHANT QU'À PRIORI ELLE NE POURRA PAS PROCÉDER AU COMPTE ENTIER ?
Même le Bahag,  qui considère que c'est  une seule Mitsva, admet que c’est une
Mitsva journalière de compter. C'est pour cela qu'une personne qui doit rester à
l’hôpital [que D.ieu préserve] durant la période du Ômère, ce qui l’empêchera de
compter un jour ou plus de la Séfira, a la permission de commencer à compter avec
la bénédiction. 
En effet, chaque jour est une Mitsva en soi, que ce soit pour le Bahag comme pour
les Tossafot, et au moment où il  commence le compte, il n’a pas manqué à son
obligation de compter des semaines complètes.
Par contre,  les jours suivant  son hospitalisation,  elle  continuera à compter mais
sans bénédiction. (Or Lé Tsion Tome 3 p.181)
Elle  peut  donc  commencer  à  compter  car   elle  ne  subira  pas  nécessairement
d’opération,  le  mérite de la Mitsva la préservant peut-être et  lui  apportant  une
guérison totale.

QUESTION 6: SI L'ON NE COMPREND PAS L'HÉBREU, DOIT-ON FAIRE LE COMPTE DANS SA LANGUE ?
La  Mitsva  de  la  Séfira  peut  et  doit  s'effectuer  dans  une  langue  que  l'on
comprend.La bénédiction se fait en hébreu et le compte dans sa langue.
Une  personne  qui  ne  comprend  pas  l’hébreu  ne  doit  pas  compter  dans  cette
langue car elle ne s’acquitte pas de son obligation. Elle devra recompter dans la
langue qu'elle comprend, mais sans répéter la bénédiction. ('Hazone Ovadia, Yom
Tov p. 232)

QUESTION 7: DEVONS-NOUS RÉCITER LA BÉNÉDICTION CHÉHÉ'HÉYANOU LE PREMIER SOIR DE LA SÉFIRA ?
Il  existe  de  nombreuses  réponses  à  cette  question,  que  nous  découvrirons
ensemble :  Le  Itour  et  le  Baâl  Hamaor  expliquent  que  pour  réciter  cette
bénédiction,  nous  devons  éprouver  une joie  et  un  plaisir,  par  exemple  pour  le
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loulav ou la lecture de la Méguila... Mais la Séfirat Haômère ne nous rappelle rien
de joyeux. 
Le Baâl Hamaor ajoute même que la Séfirat Haômère nous attriste car elle nous
rappelle  la  destruction  du  Beth-Hamikdache,  puisque  nous  ne  pouvons  pas
accomplir intégralement la Mitsva du Ômère en offrant le Korbane.
Le Baâl Hamaor ainsi que le Ran expliquent que puisque la Mitsva de nos jours est
instituée en souvenir du Beth-Hamikdache, il n'y a pas lieu de réciter la bénédiction
sur un souvenir.
Le séfer Bneï Yissaskhar rapporte que la raison pour laquelle on ne récite pas la
brakha de Chéhé'héyanou est qu'il n'y a pas de pleine satisfaction dans les jours du
Ômère, mais uniquement à l'aboutissement de tous ces jours. C'est pour cela que
l'on  récitera  cette  bénédiction   seulement  le  soir  de  Chavouot,  au  terme  du
compte. En effet,  chaque jour du Ômère est  compté dans l'objectif  d'arriver au
grand  jour  tant  attendu du don  de la  Torah.  C'est  ainsi  qu'il  explique  le  verset
(Vayikra 23;15) : « ירינהה  הפ ת תי יממ מי תות תפ בה ע שת בת ם...שר ם להכר תר רפ פת Vous compterez pour /וספ
vous... sept semaines complètes ». 

QUESTION 8: LE MOTSEÏ CHABAT (SAMEDI SOIR),  FAUT-IL D'ABORD FAIRE LA HAVDALA OU LA SÉFIRAT
HAÔMÈRE ?
L'auteur du « ‘Hanoukat Habayit » pense que tant que nous n’avons pas récité la
Havdala, nous sommes encore dans Chabat. De ce fait, comment est-il possible de
compter pour le lendemain (dimanche) ?
Mais l'ensemble des décisionnaires considère qu'il n'est pas nécessaire de prendre
cela  en  considération.  En conséquence,  la  loi  est  qu'il  n'est  pas  nécessaire  de
réciter la Havdala pour accomplir la Mitsva de Séfira, et on comptera normalement
après la Téfila de Arvit. (Yabiâ Ômère Tome 4 Chap. 23)

QUESTION 9: LES FEMMES SONT-ELLES TENUES D’ACCOMPLIR LA MITSVA DE LA SÉFIRAT HAÔMÈRE ?
Il  existe  un  principe  énoncé  dans  la  Guémara  Kidouchine  29a,  selon  lequel  les
femmes sont dispensées de toutes les Mitsvot positives dépendant du temps [ מצות
par exemple la Mitsva de la Souka et du Loulav qui sont relatives ,[עשה שהזמן גרמא
à la fête de Soukot ou celle de Tsitsit relative au jour et pas à la nuit.
De même, les femmes sont exemptes de la mitsva de la Séfirat Haômère, car c'est
une Mitsva liée au temps.
Cependant,  une femme qui  voudrait  compter  peut  le  faire,  mais  sans  réciter  la
bénédiction car ce serait une bénédiction en vain. 
Mais selon les enseignements de la kabala,  il  est  préférable que les femmes ne
comptent pas du tout, même sans bénédiction. ('Hazone Ovadia, Yom Tov p. 220 ;
Or Lé Tsion Chap. 17 §8)
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QUESTION 10: À PARTIR DE QUELLE HEURE DOIT-ON COMPTER LE ÔMÈRE ?
Le  Choul'hane  Arou'h  (Chap.  489  §1)  tranche  qu'a  priori,  l'heure  de  la  Séfirat
Haômère commence après la sortie des étoiles [צאת הכוכבים]
Cependant, imaginons qu’une communauté ait terminé de prier Arvit juste après le
coucher du soleil [שקיעת החמה] et les fidèles, pressés de partir, n'attendront pas
jusqu'à  la  sortie  des  étoiles הכוכבים]  .[צאת   Si  l'on  craint  qu'une  partie  de  la
communauté renonce au compte et perde la Mitsva de la Séfira, ils pourront dans
ce cas compter avec bénédiction au crépuscule [בין השמשות], étant donné que la
mitsva de la Séfira est de nos jours est d'ordre « Dé-Rabanane » [instituée par nos
sages].
Mais il est défendu de compter avant le coucher du soleil    [שקיעת החמה].
(C'est pourquoi, si l’on prie Arvit alors qu'il fait encore jour, comme c'est souvent le
cas en France, on ne comptera pas le Ômère. Dans ce cas, on mettra un réveil pour
se rappeler de compter le Ômère ainsi que pour relire le Chéma du soir qui doit
être lu après la tombée de la nuit.)
Toutefois,  les  personnes  scrupuleuses  dans  l'accomplissement  des  Mitsvot  ont
coutume d’attendre  après  la  sortie  des  étoiles הכוכבים]  [צאת   pour  accomplir  la
Mitsva. (Yé'havé Daat, Tome 1 Chap. 23)

QUESTION 11: JUSQU’À QUELLE HEURE PUIS-JE COMPTER LE ÔMÈRE ?
Une personne qui n'aurait  pas compté au début de la nuit pourra a posteriori  [
Dans tous les .[עלות השחר] le faire toute la nuit, c'est-à-dire avant l'aube [בדיעבד
cas, on vérifiera l’heure dans un calendrier précis. (Yalkout Yossef, Moadim p. 421)

QUESTION 12: Y A-T-IL UNE OBLIGATION DE COMPTER DÈS LE DÉBUT DE LA NUIT ?
Comme dit précédemment, le Choul'hane Arou'h (Chap. 489 §1) tranche qu'a priori
l'heure adéquate de la Séfirat Haômère commence après la sortie des ,[לכתחלה]
étoiles .[צאת הכוכבים]   Ce  n’est  qu'a  posteriori [בדיעבד]   que l'on  pourra  compter
toute la nuit. En effet, il est écrit dans la Torah : « ירינהה הפ ת תי יממ מי תות תפ בה ע שת בת sept/ שר
Chabatot [semaines] complètes » (Vayikra 23;15).
Le Choul'hane Arou'h tranche ainsi en tenant compte de l'avis de certains Richonim
(premiers  décisionnaires)  qui  considèrent  que  l’expression  « ירינהה  הפ תי ת  יממ מי / תפ
complètes » dans le verset se rapporte aux nuits. En d’autres termes, toutes les
nuits  de  la  Séfirat  Haômère  doivent  être  complètes.  C'est  pour  cela  qu'il  est
préférable de compter dès le début de la nuit. (Or Lé Tsion Tome 3 p. 175)

QUESTION 13: PEUT-ON COMPTER LE ÔMÈRE AVANT DE PRIER ARVIT ?
Comme l’a fixé le Choul'hane Arou'h (Chap. 489 §1), a priori la Séfirat ,[לכתחלה] 
Haômère doit être faite dès la sortie des étoiles [צאת הכוכבים]. 
De ce fait, une personne qui prie Arvit plus tard dans la soirée comptera seule dès
la sortie des étoiles [צאת הכוכבים]. (Or Lé Tsion Tome 3 p. 175)
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QUESTION 14: COMMENT RÉPONDRE À UNE PERSONNE QUI NOUS DEMANDE APRÈS LE COUCHER DU SOLEIL [
? QUEL EST LE JOUR DU ÔMÈRE, AVANT QUE NOUS-MÊMES AYONS COMPTÉ [שקיעת החמה
Nous  lui  répondrons :  « hier  nous  étions  tel  jour  du  Ômère ».  Car  si  nous  lui
répondions « aujourd'hui nous sommes tel jour du Ômère », dans n'importe quelle
langue, il nous serait ensuite défendu de compter avec la bénédiction cette nuit-là.
En  effet,  une  personne  qui  compte,  même  sans  bénédiction,  s'acquitte  de  la
mitsva.Néanmoins,  si  nous  lui  répondons  en  lui  donnant  simplement  le  chiffre,
sans préciser : « aujourd'hui nous sommes… », nous pourrons compter le soir avec
la bénédiction. (Yalkout Yossef, Moadim p. 425) 

QUESTION 15: EST-IL PERMIS DE COMMENCER À MANGER AVANT D'AVOIR COMPTÉ LE ÔMÈRE ?
Une  demi-heure  avant  le  coucher  du  soleil החמה]  ,[שקיעת   il  est  défendu  de
commencer un repas composé de l'une des cinq sortes de céréales (pain, pâtes,
viennoiseries, couscous, etc.) d’une quantité égale ou supérieure à 60 gr. [כביצה],
avant d'avoir compté le Ômère, même si l’on a déjà prié Min'ha.
Cependant, si l’on a commencé son repas de façon permise, c'est-à-dire avant la
demi-heure qui précède le coucher du soleil [שקיעת החמה], on n’est pas obligé de
s’interrompre pour compter, et on pourra compter à la fin de son repas.
Dans  le  cas  contraire,  si  l’on  a  commencé  après  la  demi-heure  qui  précède  le
coucher  du soleil ,[שקיעת החמה]   on  devra s’interrompre pour  compter,  puis  on
pourra poursuivre son repas.
Toutefois,  le  Rav Ovadia Yossef  explique qu’il  n’est  pas difficile  de s'interrompre
pendant  le  repas,  aussi  il  est  recommandé  de  s'interrompre  même  si  l’on  a
commencé son repas de façon permise. ('Hazone Ovadia, Yom Tov p. 246)
Avant le compte, il est permis de manger une quantité inférieure à 60 gr. des cinq
sortes de céréales, ou encore des fruits ou des boissons même en quantité plus
importante. (Yalkout Yossef, Moadim p. 327 ; 'Hazone Ovadia, Yom Tov p. 245)
Selon le Or Lé Tsion (Tome 3 p. 175), comme le Choul'hane Arou'h (Chap. 489 §1)
tranche qu'a priori [לכתחלה], il faut compter le Ômère dès la sortie des étoiles [צאת
une personne qui a commencé son repas même de façon permise devra ,[הכוכבים
s'interrompre pour compter, puis pourra reprendre son repas. 

QUESTION 16: EST-IL OBLIGATOIRE D'ACCOMPLIR LA MITSVA DE LA SÉFIRAT HAÔMÈRE DEBOUT ?
Le  Choul'hane  Arou'h  (simane  489;1)  tranche  que  le  compte  du  Ômère  doit
s'effectuer debout. 
Le Béer Hétev explique que nous l'apprenons du verset : ר להך »  פה ספ ת תי עמ בע ב ה שה עה בפ שי
ות עב בע ב ה שה עה בפ ר שי פמ ספ ל לי חי ה תה מה קה בת ש  מי רפ ל חר חי הה ב Sept semaines tu compteras pour toi, à / מי
partir du moment où la faucille commence à être utilisée pour la récolte sur pied,
tu commenceras à compter sept semaines./ » (Devarim 16;9). 
En effet, nos sages commentent qu’il ne faut pas seulement lire « ה  מה קה ,« sur pied/בת
mais aussi : « ה מה קומ .qui signifie debout ,« בפ
Cependant, une personne qui aurait compté assise se sera acquittée de la Mitsva. 
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De même, une personne âgée ou malade, pour qui il est difficile de se lever, pourra
compter assise a priori [לכתחלה]. (Yalkout Yossef Moadim p. 418)

QUESTION 17: LES ENFANTS DOIVENT-ILS ACCOMPLIR LA SÉFIRAT HAÔMÈRE ?
Il y a une Mitsva d’éduquer les jeunes garçons [à partir de 7 ans] aux Mitsvot en les
faisant compter chaque jour du Ômère. 
Il  faudra leur apprendre à compter avec la bénédiction. Même s'ils ont omis de
compter un jour, ils continueront à compter avec la bénédiction. (Yalkout Yossef
Moadim p. 417)

QUESTION 18: UN ENFANT QUI DEVIENT BAR-MITSVA DURANT LE ÔMÈRE DOIT-IL CONTINUER À COMPTER
AVEC LA BÉNÉDICTION ?
Un enfant qui devient bar-mitsva durant le Ômère ne pourra plus compter avec la
bénédiction les jours suivants. Telle est la loi même s'il a compté rigoureusement
avec bénédiction jusqu'au jour de sa bar-mitsva. 
La raison en est qu’avant sa bar-mitsva, il ne comptait que pour être habitué aux
Mitsvot. Comme il n'avait pas de véritable obligation de compter, les jours passés
ne peuvent l'acquitter de sa nouvelle obligation.
Cependant, il devra continuer à compter, mais sans réciter la bénédiction. 
S'il  le désire, il  pourra s'acquitter de la bénédiction de l'officiant ou d'une autre
personne, selon le principe de « שומע כעונה » – celui qui écoute est comme celui
qui prononce. ('Hazone Ovadia p. 221)

QUESTION 19: UN ONÈNE2 PEUT-IL CONTINUER À COMPTER AVEC LA BÉNÉDICTION APRÈS L’ENTERREMENT DE
SON PROCHE PARENT ?
Le onène ne doit pas compter jusqu'à ce que l’enterrement ait eu lieu. 
Il comptera après l’enterrement et, s'il  n'a pas interrompu son compte, il pourra
continuer à compter les jours suivants avec bénédiction. 
Dans le cas contraire, s'il a dû omettre le compte une journée entière, c'est-à-dire
jour et nuit, il continuera à compter mais sans bénédiction.
Si le onène reste plusieurs jours dans ce statut, par exemple si l’enterrement est
retardé du fait que le corps est rapatrié ou pour une autre raison administrative, il
pourra, s'il a remis l’enterrement aux soins d’une entreprise de pompes funèbres,
compter ces jours-là sans bénédiction. 
S'il n'a pas interrompu son compte, il pourra les jours suivants continuer à compter
avec bénédiction. ('Hazone Ovadia, Yom Tov p. 244)

2     Onène             :   Statut  d'une  personne  ayant  perdu  un  proche  parent  qui  n'a  pas  encore  été
enterré.  Tant  qu’elle  a  ce  statut,  puisqu’elle  est  préoccupée  par  les  préparatifs  de
l’enterrement  du  disparu  dont  elle  a  la  responsabilité,  elle  est  dispensée  de  toutes  les
Mitsvot positives, mais reste tenue d’éviter de transgresser les Mitsvot négatives. 
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QUESTION 20: SI UNE PERSONNE A COMPTÉ SANS AVOIR RÉCITÉ LA BÉNÉDICTION AU PRÉALABLE, DOIT-ELLE
RECOMMENCER ?
Une personne qui compte sans faire la bénédiction s'acquitte de la mitsva. De ce
fait, elle ne peut pas recompter le même soir avec bénédiction. Mais le lendemain,
elle pourra faire la Sefirat Haômère avec la bénédiction.(Yalkout Yossef, Moadim p.
425) 

QUESTION 21: QUE FAIRE SI J’OUBLIE DE COMPTER UN SOIR ?
Celui qui a oublié de compter un soir pourra se rattraper en comptant le lendemain
dans la journée, mais sans réciter la bénédiction. Par la suite, il pourra continuer
normalement à compter les autres soirs avec bénédiction. (Yalkout Yossef, Moadim
p. 423 ; 'Hazone Ovadia, Yom Tov p. 236) 

QUESTION 22: QUE FAIRE SI L'ON OUBLIE DE COMPTER UN JOUR COMPLET, C'EST-À-DIRE LA NUIT ET LE JOUR
SUIVANT ?
On continuera à  compter,  mais  sans  réciter  la  bénédiction,   jusqu'à  la  fin  de la
Séfirat Haômère. Afin d’éviter cette situation,  de nombreuses communautés ont
pour  coutume de  répéter  le  compte  du  Ômère  à  l'issue  de  la  Téfila  du  matin.
(Yalkout Yossef, Moadim p. 424 ; 'Hazone Ovadia, Yom Tov p. 236) 

QUESTION 23: QUE FAIRE LORSQU'ON DOUTE D’AVOIR COMPTÉ LA NUIT PRÉCÉDENTE ?
Celui qui doute d’avoir compté la nuit précédente [et n'a pas compté le jour non
plus]  pourra  tout  de  même  continuer  à  compter  avec  la  bénédiction.  ('Hazone
Ovadia, Yom Tov p. 238)

QUESTION 24: PEUT-ON S'ACQUITTER PAR LE COMPTE DE L'OFFICIANT ?
Il  incombe à  chacun  d'entre  nous  de  compter  le  Ômère  sans  s'en  remettre  au
compte de l'officiant, comme il est dit : « ם ם להכר תר רפ פת « vous compterez pour vous/ וספ
(Vayikra 23;15). Cependant, une personne qui pense à s'acquitter grâce au compte
de l'officiant, et que l'officiant aussi pense acquitter, sera quitte selon le principe
de כעונה »  « שומע   –  celui  qui  écoute  est  comme  celui  qui  prononce.  ('Hazone
Ovadia, Yom Tov p. 228)

QUESTION 25: DOIT-ON CRAINDRE D’ÊTRE ACQUITTÉ PAR LE COMPTE DE L'OFFICIANT ?
Il existe une controverse entre les décisionnaires à savoir si « ,« מצות צריכות כוונה 
c'est-à-dire si l'accomplissement d'une Mitsva nécessite l’intention de le faire. 
Pour ceux qui considèrent qu'une intention n'est pas nécessaire, le fait d'entendre
l'officiant  ou  tout  autre  homme réciter  la  bénédiction  et  le  compte  du  Ômère
acquitte la personne, même si elle ne l'a pas stipulé. En conséquence de cet avis,
cette personne ne pourra plus compter avec la bénédiction ce même soir.
Cependant,  le  Choul'hane  Arou'h  (Chap.  60  §4)  tranche  que  l'accomplissement
d'une  Mitsva  nécessite  une  intention.  Malgré  tout,  de  crainte  de  réciter  une
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bénédiction en vain [selon l'avis disant qu’il ne faut pas d'intention], il sera bon de
dire explicitement le premier jour de la Séfirat Haômère la formule suivante : « אני
מכוין שבכל לילה מן הלילות של ספירת העומר בשנה זו, שלא לצאת ידי חובת הברכה והספירה
של העומר בשמיעתי אותם מפי השליח צבור, או אדם אחר, אלא רק כשאברך ואספור העומר
Tous les soirs de la Séfirat Haômère de cette année, j'ai l'intention de ne pas/בעצמי
m'acquitter de mon obligation de la bénédiction du Ômère en écoutant celle que
récite  l'officiant  ou  toute  autre  personne,  mais  uniquement  lorsque  je  la
prononcerai et compterai moi-même. » ('Hazone Ovadia, Yom Tov p. 230)

QUESTION 26: QUE FAIRE EN CAS DE DOUTE SUR LE NOMBRE DU JOUR, SANS AUCUN MOYEN DE VÉRIFIER ?
Une personne ayant un doute sur le jour du Ômère (par exemple, elle hésite entre
le  4ème et  le  5ème jour),  et  n'ayant  aucun moyen de le  savoir,  ne  pourra  pas
compter  ce  soir-là  avec  la  bénédiction.  Car  un  compte  incertain  n'est  pas  un
compte. Dans un tel cas, elle fera ce soir-là sans bénédiction les deux comptes l’un
après l'autre (« aujourd'hui nous sommes le 4ème jour, aujourd'hui nous sommes
le  5ème jour »).  Le  lendemain,  lorsqu'elle  connaîtra le  chiffre exact,  elle  pourra
continuer à compter avec bénédiction les jours suivants.  ('Hazone Ovadia,  Yom  Tov  p.
253 ; Yalkout Yossef p. 424 §22)

QUESTION 27: QUE FAIRE SI L'ON S’EST TROMPÉ DANS LE COMPTE ?
Une personne qui s’est trompée dans le compte [des jours et des semaines] et ne
s'en aperçoit que la nuit suivante est considérée comme n'ayant pas compté. Elle
ne pourra donc plus compter avec bénédiction les jours suivants.
Par contre, si elle s'en aperçoit la même nuit et qu'il s'est écoulé plus que le temps
de  dire רבי »  עליך  ,« 'שלום   elle  devra  recompter  avec  bénédiction  [  si  elle  est
certaine  de  s’être  trompée].  Mais  si  elle  ne  le  remarque  que  le  matin,  elle
comptera à ce moment-là sans bénédiction et  pourra continuer à compter avec
bénédiction les jours suivants. ('Hazone Ovadia, Yom Tov p. 250)

QUESTION 28: EST-IL NÉCESSAIRE DE CONNAÎTRE LE COMPTE AVANT DE RÉCITER LA BÉNÉDICTION ?
Avant de réciter la bénédiction, on s'assurera du jour qu’il faut compter, car a priori
il ,[לכתחלה]  est indispensable de connaître le nombre du jour avant et lors de la
bénédiction.  Cependant,  on  sera  tout  de  même  quitte  si  au  moment  de  la
bénédiction on ne connaît  pas le  compte du jour,  et  qu’on pense l'entendre de
l'officiant et le dire tout de suite après lui. (Choul'hane Arou'h Chap. 489 §5 et Michna Broura
§29).

QUESTION 29: QUE FAIRE SI J'AI PENSÉ COMPTER UN AUTRE JOUR AU MOMENT OÙ J’AI RÉCITÉ LA
BÉNÉDICTION ?
Si on pensait être le 4ème jour du Ômère avant de réciter la bénédiction, puis au
moment de compter, on s’aperçoit que c’est le 5ème jour du Ômère, on continuera
à compter sans s'interrompre. (Yalkout Yossef, Moadim p. 413)
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