ספירת העומר – ה'תשע"ד
ֹורה.
ִירת הָׁעֹומֶׁר .כְמֹו שֶׁ כָׁתּוב ַבת ָׁ
שם כָׁל יִש ְָׁראֵׁל ִהנְנִי מּוכָׁן ּו ְמזּומָׁן ְל ַקי ֵׁם ִמ ְצוַת ֲעשֵׁה שֶׁל ְספ ַ
שלִים ְב ֵׁ
ּורחִימּוְ .ליַחֵׁד שֵׁ ם י"ה בו"ה ְבי ִחּודָׁ א ְ
לְשֵׁ ם י ִחּוד קּודְ שָׁא ב ְִריְך הּוא ּושְ כִינְתֵׁ יּה בִדְ חִילּו ְ
שבִיעִית ִת ְספְרּו ֲח ִמשִים יֹוםְ .ו ִהק ְַרבְתֶׁ ם ִמנְחָׁה חֲדָׁ שָׁה לַיי.
שבָׁת ַה ְ
ּו ְספ ְַרתֶׁ ם ָׁלכֶׁם מִמָׁ ח ֳַרת הַשַ בָׁת מִיֹום ֲהבִיאֲ כֶׁם אֶׁת עֹומֶׁר הַתְ נּופָׁה .שֶׁ בַע שַ בָׁתֹות תְ מִימֹות תִ ְהי ֶׁינָׁה .עַד ִמ ָׁמח ֳַרת ַה ַ
וִיהִי נֹועַם אֲ דנָׁי אֱֹלקֵׁ ינּו ָׁעלֵׁינּוּ .ומַ עֲשֵׁה י ָׁדֵׁ ינּו כֹונְנָׁה ָׁעלֵׁינּוּ .ומַ עֲשֵׁה י ָׁדֵׁ ינּו כֹונְנֵׁהּו:

ִירת הָּעֹומֶר:
בָּרּוְך אַ תָּ ה יי אֱ ֹלקינּו ֶמלְֶך הָּעֹולָּם .אֲ שֶ ר קִדשָּ נּו במִצֹותָּ יו ו ִצּוָּנּו עַל ספ ַ
היום.....
ה ַָׁרחֲמָׁן  .הּוא י ַ ֲחז ִיר לָׁנּו עֲבֹודַ ת בֵׁית הַמִקְ דָׁ ש לִמְקֹומָּׁה בִמְ ה ֵָׁׁרה ְבי ָׁמֵׁ ינּוָ .אמֵׁן ֶׁסלָׁה:
לַמְ נַ ֵׁצ ַח ִבנְגִינֹות מִ ז ְמֹור שִיר:
אֱֹלקִ ים י ְ ָׁחנֵׁנּו וִיב ְָׁרכֵׁנּו י ָׁאֵׁ ר ָׁפנָׁיו אִתָׁ נּו ֶׁסלָׁה:
ָָׁארץ דַ ְרכֶָׁך ְבכָׁל ּגֹוי ִם י ְשּועָׁתֶׁ ָך:
לָׁדַ עַת ב ֶׁ
יֹודּוָך עַמִ ים אֱֹלקִ ים יֹודּוָך עַמִ ים ֻּכלָׁם:
ָָׁארץ תַ נְחֵׁם ֶׁסלָׁה:
ִירנְנּו לְאֻּ מִ ים כִי תִ שְפט עַמִ ים מִ ישר ּולְאֻּ מִ ים ב ֶׁ
י ִשְ מְ חּו ו ַ
יֹודּוָך עַמִ ים אֱֹלקִ ים יֹודּוָך עַמִ ים ֻּכלָׁם:
אֶׁ ֶׁרץ נָׁתְ נָׁה י ְבּולָּׁה יְב ְָׁרכֵׁנּו אֱֹלקִ ים אֱֹלקֵׁ ינּו:
ָארץ:
יְב ְָׁרכֵׁנּו אֱֹלקִ ים ְוי ְִיראּו אֹותֹו כָׁל ַא ְפסֵׁי ֶׁ
ְרּורה( .אב"ג ית"ץ):
אָׁ נָׁא בְכחַּ .גְדֻּ לַת י ְמִ ינְָך .תַ תִ יר צ ָׁ
נֹורא( .קר"ע שט"ן):
קַ בֵׁל ִרנַת עַמְָך .שַ ְּגבֵׁנּו ַטה ֲֵׁרנּו ָׁ
דֹורשֵׁ י י ִחּודְ ָךְ .כ ָׁבבַת שָׁ מְ ֵׁרם( .נג"ד יכ"ש):
נָׁא גִבֹורְ .
ב ְָׁרכֵׁם ַטה ֲֵׁרםַ .ר ֲחמֵׁי צִדְ קָׁתְ ָך .תָׁ מִ יד ּגָׁמְ לֵׁם( .בט"ר צת"ג):
ֲחסִין קָׁ דֹוש .בְרֹוב טּובְָך .נַהֵׁל עֲדָׁ תֶׁ ָך( .חק"ב טנ"ע):
יָׁחִיד ּגֵׁאֶׁהְ .לעַמְָך ְפנֵׁה .זֹוכ ְֵׁרי קְ דֻּ שָׁתֶׁ ָך( .יג"ל פז"ק):
שַ ְועָׁתֵׁ נּו קַ בֵׁלּ .ושְ מַע ַצעֲקָׁ תֵׁ נּו .יֹודֵׁ ַע תַ עֲלּומֹות( .שק"ו צי"ת):
בלחש  -בָׁרּוְך שֵׁ ם כְבֹוד מַ לְכּותֹו לְעֹולָׁם ָׁועֶׁד:
שבָׁת מִיֹום ֲהבִיאֲ כֶׁם אֶׁת עֹומֶׁ ר
ְתֹורתֶׁ ָךּ .ו ְספ ְַרתֶׁ ם ָׁלכֶׁם ִמ ָׁמח ֳַרת ַה ַ
שכָׁתַ בְתָׁ ב ָׁ
ִירת הָׁעֹו ֶׁמר כְדֵׁ י ְל ַטה ֲֵׁרנּו ִמ ְקלִפֹו תֵׁ ינּו ּו ִמּטּומְאֹותֵׁ ינּו .כְמֹו ֶׁ
ִרבֹונֹו שֶׁל עֹולָׁם .אַתָׁ ה ִצּוִיתָׁ נּו עַל י ְדֵׁ י משֶׁה ַעבְדֶׁ ָך ִלסְפֹור ְספ ַ
שי ִ ָּׁטהֲרּו נַפְשֹות ַעמְָך יִש ְָׁראֵׁל ִמֻּ ֻּ ֲהמָׁתָׁ ם:
שבִיעִית תִ ְספְרּו ֲח ִמשִים יֹוםְ .כ ֵׁדי ֶׁ
הַתְ נּופָׁה שֶׁ בַע שַ בָׁתֹות תְ מִ ימֹות תִ ְהי ֶׁינָׁה .עַד מִ מָׁ ח ֳַרת הַשַ בָׁת ַה ְ
ִירה (השייך לאותו הלילה)ְ .ו ֶׁא ָּׁטהֵׁר ְואֶׁתְ קַדֵׁ ש ִבקְדֻּ שָׁה שֶׁל ַמ ְעלָׁהְ .ועַל י ְדֵׁ י זֶׁה י ֻּשְ פַע
ש ָׁפגַמְתִ י ִב ְספ ָׁ
ש ָׁספ ְַרתִ י הַיֹום י ְתֻּ קַן מַה ֶׁ
ִירת הָׁעֹומֶׁ ר ֶׁ
ּו ְבכֵׁן יְהִי ָׁרצֹון מִ ְל ָׁפנֶׁיָך י ְי אֱֹלקֵׁ ינּו וֵׁאֹלקֵׁ י אֲ בֹותֵׁ י נּו שֶׁ ִבזְכּות ְספ ַ
שֶׁ פַע ַרב ְבכָׁל הָׁעֹולָׁמֹות ּולְתַ קֵׁן אֶׁת נַפְשֹותֵׁ ינּו וְרּוחֹותֵׁ ינּו ְונִשְ מֹותֵׁ ינּו מִ כָׁל סִיג ּו ְפגַםּ .ו ְל ַטה ֲֵׁרנּו ּו ְלקַדְ שֵׁנּו ִבקְדֻּ שָׁתְ ָך ָׁה ֶׁעלְיֹונָׁהָ .אמֵׁן ֶׁסלָׁה:
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שני
י"ג ניסן
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מכירת חמץ
כ' ניסן

02
ה' חול המועד

הַיֹום ֲח ִמשָׁה יָׁמִים ,לָׁעֹו ֶׁמר:
הוד שבחסד:
כ"ז ניסן
01
שהֵׁם
שנֵׁים ָׁעשָׁר יֹום ֶׁ
הַיֹום ְ
שָׁבּו ַע ֶׁאחָׁד ַו ֲח ִמשָׁה י ָׁ ִמים,
לָׁעֹומֶׁר:
הוד שבגבורה:
ד' אייר
4
שהֵׁם
שעָׁה ָׁעשָׁר יֹום ֶׁ
הַיֹום תִ ְ
שנֵׁי שָׁבּועֹות ַו ֲח ִמשָׁה י ָׁ ִמים,
ְ
לָׁעֹומֶׁר:
הוד שבתפארת:
י"א אייר
33
שהֵׁם
ששָׁה ְו ֶׁעש ְִרים יֹום ֶׁ
הַיֹום ִ
שְלשָׁה שָׁבּועֹות ַו ֲח ִמשָׁה יָׁמִים,
לָׁעֹומֶׁר:
הוד שבנצח:
י"ח אייר
18
ל"ג בעומר

שהֵׁם
הַיֹום שְלשָׁה ּושְלשִים יֹום ֶׁ
ַאר ָׁבעָׁה שָׁבּועֹות ַו ֲח ִמשָׁה יָׁמִים,
ְ
הוד שבהוד:
לָׁעֹומֶׁר:

שלישי
י"ד ניסן

ביעור חמץ
כ"א ניסן

03

שביעי של פסח
ששָׁה י ָׁמִ ים ,לָׁעֹומֶׁר:
הַיֹום ִ
יסוד שבחסד:
01

כ"ח ניסן

יום הזכרון לשואה ולגבור נדחה

שהֵׁם
הַיֹום שְלשָׁה ָׁעשָׁר יֹום ֶׁ
ששָׁה י ָׁ ִמים,
שָׁבּו ַע ֶׁאחָׁד ְו ִ
יסוד
לָׁעֹומֶׁר:
שבגבורה:
ה' אייר
5

ט"ו ניסן

פסח
כ"ב ניסן
00
שהֵׁם שָׁבּו ַע
ש ְבעָׁה י ָׁמִ ים ֶׁ
הַיֹום ִ
ֶׁאחָׁד ,לָׁעֹומֶׁר:
מלכות שבחסד:
כ"ט ניסן
01
שהֵׁם
ַאר ָׁבעָׁה ָׁעשָׁר יֹום ֶׁ
הַיֹום ְ
שנֵׁי שָׁבּועֹות ,לָׁעֹומֶׁר:
ְ

ט"ז ניסן
א' חול המועד

ב' חול המועד

ג' חול המועד

הַיֹום יֹום ֶׁאחָׁד ,לָׁעֹומֶׁר:
חסד שבחסד
כ"ג ניסן
01
שהֵׁם שָׁבּו ַע
הַיֹום שְמֹונָׁה י ָׁ ִמים ֶׁ
ֶׁאחָׁד וְיֹום ֶׁאחָׁד ,לָׁעֹומֶׁר:
חסד שבגבורה:

שנֵׁי יָׁמִים ,לָׁעֹומֶׁ ר:
הַיֹום ְ
גבורה שבחסד
כ"ד ניסן
01
שהֵׁם שָׁבּו ַע
שעָׁה י ָׁמִ ים ֶׁ
הַיֹום תִ ְ
שנֵׁי יָׁמִים ,לָׁעֹומֶׁ ר:
ֶׁאחָׁד ּו ְ
גבורה שבגבורה:

הַיֹום שְלשָׁה י ָׁמִ ים ,לָׁעֹומֶׁר:
תפארת שבחסד:
כ"ה ניסן
01
שהֵׁם שָׁבּו ַע ֶׁאחָׁד
הַיֹום ֲעש ָָׁׁרה יָׁמִים ֶׁ
ּושְלשָׁה יָׁמִים ,לָׁעֹו ֶׁמר:
תפארת שבגבורה:

ַאר ָׁבעָׁה יָׁמִים ,לָׁעֹומֶׁר:
הַיֹום ְ
נצח שבחסד:
כ"ו ניסן
01
שהֵׁם שָׁבּו ַע
הַיֹום ַאחַד ָׁעשָׁר יֹום ֶׁ
ְַאר ָׁבעָׁה יָׁמִים ,לָׁעֹומֶׁר:
ֶׁאחָׁד ו ְ
נצח שבגבורה:

ל' ניסן
12
שהֵׁם
הַיֹום ֲח ִמשָׁ ה ָׁעשָׁר יֹום ֶׁ
שנֵׁי שָׁבּועֹות וְיֹום ֶׁאחָׁד,
ְ
לָׁעֹומֶׁר:

א' אייר
3
שנֵׁי
שהֵׁם ְ
ששָׁה ָׁעשָׁר יֹום ֶׁ
הַיֹום ִ
שנֵׁי יָׁמִים ,לָׁעֹומֶׁר:
שָׁבּועֹות ּו ְ

ב' אייר
0
שנֵׁי
שהֵׁם ְ
ש ְבעָׁה ָׁעשָׁר יֹום ֶׁ
הַיֹום ִ
שָׁבּועֹות ּושְלשָׁה יָׁמִים ,לָׁעֹומֶׁר:

ג' אייר
3
שנֵׁי
שהֵׁם ְ
שמֹונָׁה ָׁעשָׁר יֹום ֶׁ
הַיֹום ְ
ְַאר ָׁבעָׁה יָׁמִים ,לָׁעֹומֶׁר:
שָׁבּועֹות ו ְ

גבורה שבתפארת:

תפארת שבתפארת:

נצח שבתפארת:

ט' אייר
1
שהֵׁם
ַאר ָׁבעָׁה ְו ֶׁעש ְִרים יֹום ֶׁ
הַיֹום ְ
שְלשָׁה שָׁבּועֹות ּושְלשָׁה יָׁמִים,
לָׁעֹומֶׁר:

י' אייר
32
שהֵׁם
הַיֹום ֲח ִמשָׁה ְו ֶׁעש ְִרים יֹום ֶׁ
ְַאר ָׁבעָׁה יָׁמִים,
שְלשָׁה שָׁבּועֹות ו ְ
לָׁעֹומֶׁר:
נצח שבנצח:

מלכות שבגבורה:
6

ו' אייר

חסד שבתפארת:
ז' אייר
1
שהֵׁם
שנַי ִם ְו ֶׁעש ְִרים יֹום ֶׁ
הַיֹום ְ
שְלשָׁה שָׁבּועֹות וְיֹום ֶׁאחָׁד,
לָׁעֹומֶׁר:
חסד שבנצח:

יום הזכרון (נדחה)

שנֵׁי
שהֵׁם ְ
הַיֹום ֶׁעש ְִרים יֹום ֶׁ
ששָׁה יָׁמִים ,לָׁעֹומֶׁר:
שָׁבּועֹות ְו ִ

שהֵׁם
הַיֹום ֶׁאחָׁד ְו ֶׁעש ְִרים יֹום ֶׁ
שְלשָׁה שָׁבּועֹות ,לָׁעֹומֶׁר:

יסוד שבתפארת:

מלכות שבתפארת:

י"ב אייר
12
שהֵׁם
ש ְבעָׁה ְו ֶׁעש ְִרים יֹום ֶׁ
הַיֹום ִ
ששָׁה יָׁמִים,
שְלשָׁה שָׁבּועֹות ְו ִ
לָׁעֹומֶׁר:
יסוד שבנצח:
י"ט אייר
19
שים יֹום
ַאר ָׁבעָׁה ּושְל ִ
הַיֹום ְ
שה
ש ָׁ
ַאר ָׁבעָׁה שָׁבּועֹות ְו ִ
שהֵׁם ְ
ֶׁ
יָׁמִים ,לָׁעֹו ֶׁמר:
יסוד שבהוד:

י"ג אייר
13
שהֵׁם
שמֹונָׁה ְו ֶׁעש ְִרים יֹום ֶׁ
הַיֹום ְ
ַאר ָׁבעָׁה שָׁבּועֹות ,לָׁעֹומֶׁר:
ְ

י"ד אייר
14
שהֵׁם
שעָׁה ְו ֶׁעש ְִרים יֹום ֶׁ
הַיֹום תִ ְ
ַאר ָׁבעָׁה שָׁבּועֹות וְיֹום ֶׁאחָׁד,
ְ
לָׁעֹומֶׁר:
חסד שבהוד:
כ"א אייר
21
שהֵׁם
שים יֹום ֶׁ
ששָׁה ּושְל ִ
הַיֹום ִ
ֲח ִמשָׁה שָׁבּועֹות וְיֹום ֶׁאחָׁד,
לָׁעֹומֶׁר:
חסד שביסוד:

כ"ז אייר
27
שהֵׁם
ְַאר ָׁבעִים יֹום ֶׁ
שנַיִם ו ְ
הַיֹום ְ
ששָׁה שָׁבּועֹות ,לָׁעֹומֶׁר:
ִ

כ"ח אייר

כ"ה אייר
25
שה
שהֵׁם ֲח ִמ ָׁ
ַאר ָׁבעִים יֹום ֶׁ
הַיֹום ְ
שָׁבּועֹות ַו ֲח ִמשָׁה יָׁמִים ,לָׁעֹו ֶׁמר:

ג' סיון
1
שהֵׁם
ְַאר ָׁבעִים יֹום ֶׁ
ש ְבעָׁה ו ְ
הַיֹום ִ
ששָׁה שָׁבּועֹות ַו ֲח ִמשָׁה יָׁמִים,
ִ
לָׁעֹומֶׁר:
הוד שבמלכות:

ד' סיון
0
ְַאר ָׁבעִים יֹום
הַיֹום שְ מֹונָׁה ו ְ
ששָׁה
ששָׁה שָׁבּועֹות ְו ִ
שהֵׁם ִ
ֶׁ
יָׁמִים ,לָׁעֹו ֶׁמר:
יסוד שבמלכות:

בחסות "בבא קמא" השער הראשון שלך לאינטרנט

מלכות שבנצח:
כ' אייר
20
שהֵׁם
הַיֹום ֲח ִמשָׁה ּושְלשִים יֹום ֶׁ
ֲח ִמשָׁה שָׁבּועֹות ,לָׁעֹומֶׁר:
מלכות שבהוד:

מלכות שביסוד:
ה' סיון
1
ְַאר ָׁבעִים יֹום
שעָׁה ו ְ
הַיֹום תִ ְ
ש ְבעָׁה שָׁבּועֹות ,לָׁעֹומֶׁר:
שהֵׁם ִ
ֶׁ

י"ז ניסן

י"ח ניסן

31
ד' חול המועד

יום העצמאות (נדחה)

כ"ו אייר
26
שהֵׁם
ְַאר ָׁבעִים יֹום ֶׁ
הַיֹום ֶׁאחָׁד ו ְ
ששָׁה י ָׁ ִמים,
ֲח ִמשָׁה שָׁבּועֹות ְו ִ
יסוד שביסוד:
לָׁעֹומֶׁר:

הוד שביסוד:

31

רביעי
31

חמישי
31

שישי
31

שבת
י"ט ניסן

28

יום שחרור ירושלים

ְַאר ָׁבעִים יֹום
הַיֹום שְלשָׁה ו ְ
ששָׁה שָׁבּועֹות וְיֹום ֶׁאחָׁד,
שהֵׁם ִ
ֶׁ
חסד
לָׁעֹומֶׁר:
שבמלכות:
ו' סיון
1

ח' אייר
1
שהֵׁם
הַיֹום שְלשָׁה ְו ֶׁעש ְִרים יֹום ֶׁ
שנֵׁי יָׁמִים,
שְלשָׁה שָׁבּועֹות ּו ְ
לָׁעֹומֶׁר:
גבורה שבנצח:
ט"ו אייר
15
ַאר ָׁבעָׁה
שהֵׁם ְ
הַיֹום שְלשִים יֹום ֶׁ
שנֵׁי יָׁמִים ,לָׁעֹומֶׁר:
שָׁבּועֹות ּו ְ
גבורה שבהוד:
כ"ב אייר
22
שהֵׁם
ש ְבעָׁה ּושְלשִים יֹום ֶׁ
הַיֹום ִ
שנֵׁי יָׁמִים,
ֲח ִמשָׁה שָׁבּועֹות ּו ְ
לָׁעֹומֶׁר:
גבורה שביסוד:
כ"ט אייר
29
ְַאר ָׁבעִים יֹום
ַאר ָׁבעָׁה ו ְ
הַיֹום ְ
שנֵׁי
ששָׁה שָׁבּועֹות ּו ְ
שהֵׁם ִ
ֶׁ
גבורה
יָׁמִים ,לָׁעֹומֶׁר:
שבמלכות:

תפארת שבנצח:
ט"ז אייר
16
ַאר ָׁבעָׁה
שהֵׁם ְ
הַיֹום ֶׁאחָׁד ּושְלשִים יֹום ֶׁ
שָׁבּועֹות ּושְלשָׁה יָׁמִים ,לָׁעֹומֶׁר:
תפארת שבהוד:
כ"ג אייר
23
שהֵׁם
שמֹונָׁה ּושְלשִים יֹום ֶׁ
הַיֹום ְ
ֲח ִמשָׁה שָׁבּועֹות ּושְלשָׁה יָׁמִים,
לָׁעֹומֶׁר:
תפארת שביסוד:
א' סיון
30
ששָׁה
שהֵׁם ִ
ְַאר ָׁבעִים יֹום ֶׁ
הַיֹום ֲח ִמשָׁה ו ְ
שָׁבּועֹות ּושְֹלשָׁה יָׁמִים ,לָׁעֹומֶׁר:
תפארת שבמלכות:

י"ז אייר
17
שהֵׁם
שנַיִם ּושְלשִים יֹום ֶׁ
הַיֹום ְ
ְַאר ָׁבעָׁה יָׁמִים,
ַאר ָׁבעָׁה שָׁבּועֹות ו ְ
ְ
לָׁעֹומֶׁר:
נצח שבהוד:
כ"ד אייר
24
שהֵׁם
שעָׁה ּושְלשִים יֹום ֶׁ
הַיֹום תִ ְ
ְַאר ָׁבעָׁה יָׁמִים,
ֲח ִמשָׁה שָׁבּועֹות ו ְ
לָׁעֹומֶׁר:
נצח שביסוד:
ב' סיון
31
שהֵׁם
ְַאר ָׁבעִים יֹום ֶׁ
ששָׁה ו ְ
הַיֹום ִ
ְַאר ָׁבעָׁה יָׁמִים,
ששָׁה שָׁבּועֹות ו ְ
ִ
נצח
לָׁעֹומֶׁר:
שבמלכות:

שבועות

מלכות שבמלכות:
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