
ספירת העומר  
Du deuxième soir de Pessah jusqu’à Chavouot, à la tombée de la nuit, on compte le Omer, (en souvenir de cette offrande que nous apportions

au Beth-Hamikdach à l’issue les 7 semaines qui séparent ces 2 fêtes).
Nous comptons en commencant par prononcer la bénédiction suivante  :

ל ְסִפיַרת ה ׁשֶ ן ְלַקּיֵם ִמְצַות ֲעׂשֵ ָרֵאל. ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזּמָ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ם י"ה בו"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו, ְליֲַחד ׁשֵ יּה, ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ
רּו ְסּפְ ִביִעת ּתִ ְ ת ַהׁשּ ּבָ ַ ֳחַרת ַהׁשּ ְהיֶיָנה: ַעד ִמּמָ ִמימֹת ּתִ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ נּוָפה ׁשֶ ת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר ַהּתְ ּבָ ַ ֳחַרת ַהׁשּ ם ָלֶכם ִמּמָ ּתֹוָרה: ּוְסַפְרּתֶ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ָהעֶֹמר ּכְ

ה יֵָדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ה יֵָדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ יִהי נַֹעם ְייָ ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו וַמֲעׂשֵ ה ַלְייָ: ִוִ ם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ים יֹום ְוִהְקַרְבּתֶ ִ ֲחִמׁשּ

ֽנּו ַעל ְספיַרת ָהעֹֽוֶמר: ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ֽנּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיהָֺוה ֱאלֵֹהֽינּו ֶמֶֽלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
3 avril au soir 7ème

ְבָעה יִָמים ַהיֹום ׁשִ
ֵהם  ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ
בּֽוַע ֶאָחד:  ׁשָ

2 avril au soir 6ème

ה ׁשָ ַהיֹום ׁשִ
יִָמים ָלעֹֽוֶמר:

30 mars au soir 3ème

ה לֹׁשָ ַהיֹום ׁשְ
יִָמים ָלעֹֽוֶמר:

31 mars au soir 4ème 

ָעה ַהיֹום ַאְרּבָ
יִָמים ָלעֹֽוֶמר:

1er avril au soir 5ème

ה ָ ַהיֹום ֲחִמׁשּ
יִָמים ָלעֹֽוֶמר:

28 mars au soir 1er

ַהּיֹום יֹום ֶאָחד
ָלעֹֽוֶמר:

29 mars au soir 2ème

ֵני יִָמים ַהיֹום ׁשְ
ָלעֹֽוֶמר:

10 avril au soir 14ème

ר ָעה ָעׂשָ ַהיֹום ַאְרּבָ
ֵהם  יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

בּועֹות: ֵני ׁשָ  ׁשְ

9 avril au soir 13ème

ר יֹום ה ָעׂשָ לֹׁשָ ַהיֹום ׁשְ
בּֽוַע ֵהם ׁשָ ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ
ה יִָמים: ׁשָ  ֶאָחד ְוׁשִ

6 avril au soir 10ème

ָרה יִָמים ַהיֹום ֲעׂשָ
בּֽוַע ֵהם ׁשָ ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ
ה יִָמים: לֹׁשָ  ֶאָחד ּוׁשְ

7 avril au soir 11ème

ר יֹום ַהיֹום ַאַחד ָעׂשָ
בּֽוַע ֵהם ׁשָ ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

ָעה יִָמים:  ֶאָחד ְוַאְרּבָ

8 avril au soir 12ème

ר יֹום ֵנים ָעׂשָ ַהיֹום ׁשְ
בּֽוַע ֵהם ׁשָ ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ
ה יִָמים:  ֶאָחד ַוֲחִמׁשָ

4 avril au soir 8ème

מֹוָנה יִָמים ַהיֹום ׁשְ
בּֽוַע ֵהם ׁשָ ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

 ֶאָחד ְויֹום ֶאָחד:

5 avril au soir 9ème

ָעה יִָמים ׁשְ ַהיֹום ּתִ
בּֽוַע ֵהם ׁשָ ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ
ֵני יִָמים: ֶאָחד ּוׁשְ

17 avril au soir 21ème

ִרים ַהיֹום ֶאָחד ְוֶעׂשְ
ֵהם  יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ
בּועֹות: ה ׁשָ לֹׁשָ  ׁשְ

 

16 avril au soir 20ème

ִרים יֹום ַהיֹום ֶעׂשְ
ֵני ֵהם ׁשְ  ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

ה יִָמים: ׁשָ בּועֹות ְוׁשִ ׁשָ

13 avril au soir 17ème

ר יֹום ְבָעה ָעׂשָ ַהיֹום ׁשִ
ֵני ֵהם ׁשְ ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

ה יִָמים: לֹׁשָ בּועֹות ּוׁשְ ׁשָ

14 avril au soir 18ème

ר יֹום מֹוָנה ָעׂשָ ַהיֹום ׁשְ
ֵני ֵהם ׁשְ ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

ָעה יִָמים: בּועֹות ְוַאְרּבָ ׁשָ
 

15 avril au soir 19ème

ר יֹום ָעה ָעׂשָ ׁשְ ַהיֹום ּתִ
ֵני ֵהם ׁשְ ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

ה יִָמים: בּועֹות ַוֲחִמׁשָ ׁשָ
 

11 avril au soir 15ème

ר יֹום ה ָעׂשָ ַהיֹום ֲחִמׁשָ
ֵני ֵהם ׁשְ ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

בּועֹות ְויֹום ֶאָחד: ׁשָ

12 avril au soir 16ème

ר יֹום ה ָעׂשָ ׁשָ ַהיֹום ׁשִ
ֵני ֵהם ׁשְ ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

ֵני יִָמים: בּועֹות ּוׁשְ ׁשָ

24 avril au soir 28ème

ִרים מֹוָנה ְוֶעׂשְ ַהיֹום ׁשְ
ָעה ֵהם ַאְרּבָ יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

בּועֹות: ׁשָ

23 avril au soir 27ème

ִרים ְבָעה ְוֶעׂשְ ַהיֹום ׁשִ
ה לֹׁשָ ֵהם ׁשְ יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ
ה יִָמים: ׁשָ בּועֹות ְוׁשִ ׁשָ

20 avril au soir 24ème

ִרים ָעה ְוֶעׂשְ ַהיֹום ַאְרּבָ
ה לֹׁשָ ֵהם ׁשְ יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ
ה יִָמים: לֹׁשָ בּועֹות ּוׁשְ ׁשָ

 

21 avril au soir 25ème

ִרים ה ְוֶעׂשְ ַהיֹום ֲחִמׁשָ
ה לֹׁשָ ֵהם ׁשְ יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ
ָעה יִָמים: בּועֹות ְוַאְרּבָ ׁשָ

 

22 avril au soir 26ème

ִרים יֹום ה ְוֶעׂשְ ׁשָ ַהיֹום ׁשִ
ה לֹׁשָ ֵהם ׁשְ ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

ה יִָמים: בּועֹות ַוֲחִמׁשָ ׁשָ
 

18 avril au soir 22ème

ִרים יֹום ַנִֽים ְוֶעׂשְ ַהיֹום ׁשְ
ה לֹׁשָ ֵהם ׁשְ ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ
בּועֹות ְויֹום ֶאָחד: ׁשָ

19 avril au soir 23ème

ִרים ה ְוֶעׂשְ לֹׁשָ  ַהיֹום ׁשְ
ה לֹׁשָ ֵהם ׁשְ יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

ֵני יִָמים: בּועֹות ּוׁשְ ׁשָ
 

1er mai au soir 35ème

ים לֹׁשִ ה ּוׁשְ ַהיֹום ֲחִמׁשָ
ה ֵהם ֲחִמׁשָ יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

בּועֹות: ׁשָ

30 avril au soir 34ème 

ים לֹׁשִ ָעה ּוׁשְ ַהיֹום ַאְרּבָ
ָעה ֵהם ַאְרּבָ יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

ה יִָמים: ׁשָ בּועֹות ְוׁשִ ׁשָ

27 avril au soir 31ème

ים יֹום לֹׁשִ ַהיֹום ֶאָחד ּוׁשְ
ָעה ֵהם ַאְרּבָ ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

ה יִָמים: לֹׁשָ בּועֹות ּוׁשְ ׁשָ

28 avril au soir 32ème

ים יֹום לֹׁשִ ַנִֽים ּוׁשְ ַהיֹום ׁשְ
ָעה ֵהם ַאְרּבָ ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

ָעה יִָמים: בּועֹות ְוַאְרּבָ ׁשָ

29 avril au soir 33ème

ים לֹׁשִ ה ּוׁשְ לֹׁשָ ַהיֹום ׁשְ
ָעה ֵהם ַאְרּבָ יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ
ה יִָמים: בּועֹות ַוֲחִמׁשָ ׁשָ

25 avril au soir 29ème

ִרים ָעה ְוֶעׂשְ ׁשְ ַהיֹום ּתִ
ָעה ֵהם ַאְרּבָ יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

בּועֹות ְויֹום ֶאָחד: ׁשָ

26 avril au soir 30ème

ים יֹום לֹׁשִ ַהיֹום ׁשְ
ָעה ֵהם ַאְרּבָ  ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ
ֵני יִָמים: בּועֹות ּוׁשְ ׁשָ

 

8 mai au soir 42ème

ִעים ַנִֽים ְוַאְרּבָ ַהיֹום ׁשְ
ה ׁשָ ֵהם ׁשִ יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

בּועֹות: ׁשָ

7 mai au soir 41ème

ִעים יֹום ַהיֹום ֶאָחד ְוַאְרּבָ
ה ֵהם ֲחִמׁשָ ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

ה יִָמים: ׁשָ בּועֹות ְוׁשִ ׁשָ

4 mai au soir 38ème

ים לֹׁשִ מֹוָנה ּוׁשְ ַהיֹום ׁשְ
ה ֵהם ֲחִמׁשָ יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ
ה יִָמים: לֹׁשָ בּועֹות ּוׁשְ ׁשָ

5 mai au soir 39ème

ים לֹׁשִ ָעה ּוׁשְ ׁשְ ַהיֹום ּתִ
ה ֵהם ֲחִמׁשָ יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ
ָעה יִָמים: בּועֹות ְוַאְרּבָ ׁשָ

6 mai au soir 40ème

ִעים יֹום ַהיֹום ַאְרּבָ
ה ֵהם ֲחִמׁשָ ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

ה יִָמים: בּועֹות ַוֲחִמׁשָ ׁשָ

2 mai au soir 36ème

ים לֹׁשִ ה ּוׁשְ ׁשָ ַהיֹום ׁשִ
ה ֵהם ֲחִמׁשָ  יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

בּועֹות ְויֹום ֶאָחד: ׁשָ

3 mai au soir 37ème

ים לֹׁשִ ְבָעה ּוׁשְ ַהיֹום ׁשִ
ה ֵהם ֲחִמׁשָ יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

ֵני יִָמים: בּועֹות ּוׁשְ ׁשָ

15 mai au soir 49ème

ִעים ָעה ְוַאְרּבָ ׁשְ ַהיֹום ּתִ
ְבָעה ֵהם ׁשִ יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

בּועֹות: ׁשָ

14 mai au soir 48ème

ִעים מֹוָנה ְוַאְרּבָ ַהיֹום ׁשְ
ה ׁשָ ֵהם ׁשִ יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ
ה יִָמים: ׁשָ בּועֹות ְוׁשִ ׁשָ

11 mai au soir 45ème

ִעים ה ְוַאְרּבָ ַהיֹום ֲחִמׁשָ
ה ׁשָ ֵהם ׁשִ יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ
ה יִָמים: לֹׁשָ בּועֹות ּוׁשְ ׁשָ

12 mai au soir 46ème 

ִעים ה ְוַאְרּבָ ׁשָ ַהיֹום ׁשִ
ה ׁשָ ֵהם ׁשִ  יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ
ָעה יִָמים: בּועֹות ְוַאְרּבָ ׁשָ

13 mai au soir 47ème

ִעים ְבָעה ְוַאְרּבָ ַהיֹום ׁשִ
ה ׁשָ ֵהם ׁשִ יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ
ה יִָמים: בּועֹות ַוֲחִמׁשָ ׁשָ

9 mai au soir 43ème

ִעים ה ְוַאְרּבָ לֹׁשָ ַהיֹום ׁשְ
ה ׁשָ ֵהם ׁשִ יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

בּועֹות ְויֹום ֶאָחד: ׁשָ

10 mai au soir 44ème

ִעים ָעה ְוַאְרּבָ ַהיֹום ַאְרּבָ
ה ׁשָ ֵהם ׁשִ יֹום ָלעֹֽוֶמר ׁשֶ

ֵני יִָמים: בּועֹות ּוׁשְ ׁשָ

 
Puis citez le jour adéquat :

 

ל"ג בעומר

Suivi de :
 

ית ָהַרֲחָמן הּוא יֲַחִזיר ֲעבֹוַדת ּבֵ
ְמֵהָרה ְביֵָמֽינּו: ׁש ִלְמקֹוָמּה ּבִ ְקּדָ ַהּמִ

 

יר: ֱאלִֹהים ְנִגינֹות ִמְזמֹור ׁשִ ַלְמַנֵצַֽח ּבִ
ֽנּו ֶסָֽלה: ָניו ִאּתָ ְיָחּנֵֽנּו ִויָבְרֵכֽנּו יֵָאר ּפָ
ָכל ּגֹוִים ָֽך ּבְ ְרּכֶ ָאֶֽרץ ּדַ ָלַדַֽעת ּבָ
ים ֱאלִֹהים יֹודּֽוָך ְיׁשּוָעֶתָֽך: יֹודּֽוָך ַעּמִ
י ים ּכִ נּו ְלֻאּמִ ְמחּו ִויַרּנְ ם: ִיׂשְ ּלָ ים ּכֻ ַעּמִ
ָאֶֽרץ ים ּבָ ים ִמיׁשֹור ּוְלֻאּמִ ּפֹוט ַעּמִ ִתׁשְ
ים ֱאלִֹהים יֹודּֽוָך ְנֵחם ֶסָֽלה: יֹודּֽוָך ַעּמִ ּתַ
ם: ֶאֶֽרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה ְיָבְרֵכֽנּו ּלָ ים ּכֻ ַעּמִ
ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהֽינּו: ְיָבְרֵכֽנּו ֶאלִֹהים

ל ַאְפֵסי ָאֶֽרץ: ְוִייְראּו אֹותֹו ּכָ
 

יר ְצרּוָרה· ּתִ ת ְיִמיְנָך ּתַ ֻדּלַ כַֹֽח ּגְ ָאּנָא ּבְ
ֵבֽנּו ַטֲהֵרֽנּו נֹוָרא· ּגְ ָך ׂשַ ל ִרּנַת ַעּמְ ַקּבֵ

ְמֵרם· ָבַבת ׁשָ י ִיחּוְדָך ּכְ ָנא ִגּבֹור ּדֹוְרׁשֵ
ְמֵלם· ִמיד ּגָ ְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ּתָ ּבָ

רֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶתָֽך· ֲחִסין ָקדֹוׁש ּבְ
ֶתָֽך· ָ ֵנה זֹוְכֵרי ְקֻדׁשּ ָך ּפְ ֶאה ְלַעּמְ יִָחיד ּגֵ

ֲעלּומֹות· ַמע ַצֲעָקֵתֽנּו יֹוֵדַֽע ּתַ ל ּוׁשְ ְוָעֵתֽנּו ַקּבֵ ׁשַ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ּבָ

 

Si on manque de compter le Omer pendant la
nuit, on pourra compter ce jour le lendemain
avant la tombée de la nuit mais sans faire la
Bérakha. Par contre, si on manque le compte du
Omer un soir et également pendant toute la
journée suivante, on ne pourra compter les jours
restant avec Bérakha.
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