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יּה א ְבִריְך הּוא ּוְשִכינְתֵׁ ם יִחּוד ֻקְדשָׁ ם יֹו,  ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו,  ִבְדִחילּו ּוְרִחימּו,  ְלשֵׁ א שֵׁ ו "י ְבוָׁא"ד קֵׁ "ְליֲַחדָׁ

א שְ "קֵׁ  לי ְביִחּודָׁ אֵׁ ם כָׁל יְִשרָׁ עֶֹמרִהנֵׁה ֲאנְַחנּו בָׁאִ  .ִלים ְבשֵׁ ְכִדְכִתיב ּוְסַפְרֶתם לֶָׁכם ,  ים ְלַקיֵׁם ִמְצַות ְסִפיַרת הָׁ

ה ֳחַרת ַהַשבָׁת ִמיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר ַהְתנּופָׁ ֳחַרת ַהַשבָׁת ,  ִממָׁ ֶשַבע ַשבָׁתֹות ְתִמימֹת ִתְהיֶינָׁה   ַעד ִממָׁ

ה לַ ְוִהְקַרְבתֶ , ַהְשִביִעת ִתְסְפרּו ֲחִמִשים יֹום שָׁ ה ֲחדָׁ קֹום ֶעְליֹון ד'ם ִמנְחָׁ ּה ְבמָׁ ְרשָׁ ן ֶאת שָׁ ַלֲעשֹות נַַחת . ְלַתקֵׁ

נּו ינּו   ֱאֹל ד'ִויִהי נַֹעם . רּוַח ְליֹוְצרֵׁ לֵׁ ינּו. ינּו עָׁ ה יָׁדֵׁ ינּו ּוַמֲעשֵׁ לֵׁ ינּו כֹונְנֵׁהו .כֹונְנָׁה עָׁ ה יָׁדֵׁ  .ּוַמֲעשֵׁ

 
.שמים. ברשות מורי ורבותי  

 

. ַהּיֹום רּו ה בָּ םק  ֱאֹל,  'דְך ַאתָּ עֹולָּ עֶֹמר,  ינּו ֶמֶלְך הָּ ִפיַרת הָּ נּו ַעל סְּ ִצּוָּ יו וְּ ֹותָּ ִמצְּ נּו בְּ שָּ ֲאֶשר ִקדְּ  
 

X ד לָׁעֶֹמר  .Mardi 26 mars, au soir 1 יֹום ֶאחָׁ

 .Mercredi 27 mars, au soir 2 ְשנֵׁי יִָׁמים לָׁעֶֹמר 

ה יִָׁמים לָׁעֶֹמר   .Jeudi 28 mars, au soir 3 ְשֹלשָׁ

X ה יִָׁמים לָׁעֶֹמר עָׁ  .Vendredi 29 mars, au soir 4 ַאְרבָׁ

ה יִָׁמים לָׁעֶֹמר   .Samedi 30 mars, au soir 5 ֲחִמשָׁ

X ה יִָׁמים לָׁעֶֹמר  .Dimanche 31 mars, au soir 6 ִששָׁ

X ה יִָּמים לָּעֶֹמר עָּ ד, ִשבְּ בּוַע ֶאחָּ ם שָּ  .Lundi 01 avril, au soir 7 ֶשה 

ד, מֹונָׁה יִָׁמים לָׁעֶֹמרשְ   ד ְויֹום ֶאחָׁ בּוַע ֶאחָׁ  .Mardi 02 avril, au soir 8 ֶשהֵׁם שָׁ

ד ּוְשנֵׁי יִָׁמים, ִתְשעָׁה יִָׁמים לָׁעֶֹמר  בּוַע ֶאחָׁ  .Mercredi 03 avril, au soir 9 ֶשהֵׁם שָׁ

ה יִָׁמים לָׁעֶֹמר  רָׁ ה יִָׁמים, ֲעשָׁ ד ּוְשֹלשָׁ בּוַע ֶאחָׁ  .Jeudi 04 avril, au soir 10 ֶשהֵׁם שָׁ

X ר יֹום לָׁעֶֹמר שָׁ ה יִָׁמים, ַאַחד עָׁ עָׁ ד ְוַאְרבָׁ בּוַע ֶאחָׁ  .Vendredi 05 avril, au soir 11 ֶשהֵׁם שָׁ

ר יֹום לָׁעֶֹמר  שָׁ ה יִָׁמים, ְשנֵׁים עָׁ ד ַוֲחִמשָׁ בּוַע ֶאחָׁ  .Samedi 06 avril, au soir 12 ֶשהֵׁם שָׁ

עֹמֶ   ר יֹום לָׁ ה עָׁשָׁ ה יִָׁמים, רְשֹלשָׁ ד ְוִששָׁ בּוַע ֶאחָׁ  .Dimanche 07 avril, au soir 13 ֶשהֵׁם שָׁ

עֶֹמר  ר יֹום לָּ שָּ ה עָּ עָּ בָּ בּועֹות, ַארְּ נ י שָּ ם שְּ  .Lundi 08 avril, au soir 14 ֶשה 

ר יֹום לָׁעֶֹמר  ה עָׁשָׁ ד, ֲחִמשָׁ בּועֹות ְויֹום ֶאחָׁ ם ְשנֵׁי שָׁ  .Mardi 09 avril, au soir 15 ֶשהֵׁ

ר יֹום לָׁעֶֹמר  ה עָׁשָׁ בּועֹות ּוְשנֵׁי יִָׁמים, ִששָׁ ם ְשנֵׁי שָׁ  .Mercredi 10 avril, au soir 16 ֶשהֵׁ

ר יֹום לָׁעֶֹמר  שָׁ ה, ִשְבעָׁה עָׁ בּועֹות ּוְשֹלשָׁ ם ְשנֵׁי שָׁ  .Jeudi 11 avril, au soir 17 יִָׁמים ֶשהֵׁ

X ר יֹום לָׁעֶֹמר ה יִָׁמיםֶשהֵׁם שְ , ְשמֹונָׁה עָׁשָׁ בּועֹות ְוַאְרבָׁעָׁ  .Vendredi 12 avril, au soir 18 נֵׁי שָׁ

ר יֹום לָׁעֶֹמר  שָׁ ה יִָׁמים, ִתְשעָׁה עָׁ בּועֹות ַוֲחִמשָׁ ם ְשנֵׁי שָׁ  .Samedi 13 avril, au soir 19 ֶשהֵׁ

ה יִָׁמים, ֶעְשִרים יֹום לָׁעֶֹמר  בּועֹות ְוִששָׁ ם ְשנֵׁי שָׁ  .Dimanche 14 avril, au soir 20 ֶשהֵׁ

עֶֹמר  ִרים יֹום לָּ ֶעשְּ ד וְּ בּועֹות, ֶאחָּ ה שָּ ֹלשָּ ם שְּ  .Lundi 15 avril, au soir 21 ֶשה 

ד, ְשנַיִם ְוֶעְשִרים יֹום לָׁעֶֹמר  בּועֹות ְויֹום ֶאחָׁ ה שָׁ ם ְשֹלשָׁ  .Mardi 16 avril, au soir 22 ֶשהֵׁ

ה ְוֶעְשִרים יֹום לָׁעֶֹמר  בּועֹות ּוְשנֵׁי יִָׁמיםֶשהֵׁ , ְשֹלשָׁ ה שָׁ  .Mercredi 17 avril, au soir 23 ם ְשֹלשָׁ

ה ְוֶעְשִרים יֹום לָׁעֶֹמר  עָׁ ה יִָׁמים, ַאְרבָׁ בּועֹות ּוְשֹלשָׁ ה שָׁ ם ְשֹלשָׁ  .Jeudi 18 avril, au soir 24 ֶשהֵׁ

X ה ְוֶעְשִרים יֹום לָׁעֶֹמר בּועֹות ְוַארְ , ֲחִמשָׁ ה שָׁ ם ְשֹלשָׁ ה יִָׁמיםֶשהֵׁ עָׁ  .Vendredi 19 avril, au soir 25 בָׁ

ה ְוֶעְשִרים יֹום לָׁעֶֹמר  ה יִָׁמים, ִששָׁ בּועֹות ַוֲחִמשָׁ ה שָׁ ם ְשֹלשָׁ  .Samedi 20 avril, au soir 26 ֶשהֵׁ

ה יִָׁמים, ִשְבעָׁה ְוֶעְשִרים יֹום לָׁעֶֹמר  בּועֹות ְוִששָׁ ה שָׁ ם ְשֹלשָׁ  .Dimanche 21 avril, au soir 27 ֶשהֵׁ

עֶֹמר  ִרים יֹום לָּ ֶעשְּ מֹונָּה וְּ בּועֹות, שְּ ה שָּ עָּ בָּ ם ַארְּ  .Lundi 22 avril, au soir 28 ֶשה 



בּועֹות, ִתְשעָׁה ְוֶעְשִרים יֹום לָׁעֶֹמר  ה שָׁ עָׁ ד ֶשהֵׁם ַאְרבָׁ  .Mardi 23 avril, au soir 29 ְויֹום ֶאחָׁ

בּועֹות ּוְשנֵׁי יִָׁמיםֶשהֵׁם ַא, ְשֹלִשים יֹום לָׁעֶֹמר  ה שָׁ עָׁ  .Mercredi 24 avril, au soir 30 ְרבָׁ

ד ּוְשֹלִשים יֹום לָׁעֶֹמר  ה יִָׁמים, ֶאחָׁ בּועֹות ּוְשֹלשָׁ ה שָׁ עָׁ  .Jeudi 25 avril, au soir 31 ֶשהֵׁם ַאְרבָׁ

X ה יִָׁמים, ְשנַיִם ּוְשֹלִשים יֹום לָׁעֶֹמר עָׁ בּועֹות ְוַאְרבָׁ ה שָׁ עָׁ  .Vendredi 26 avril, au soir 32 ֶשהֵׁם ַאְרבָׁ

ה ּוְשֹלִשים יֹום לָׁעֶֹמר  ה יִָׁמים, ְשֹלשָׁ בּועֹות ַוֲחִמשָׁ ה שָׁ עָׁ  .Samedi 27 avril, au soir 33 ֶשהֵׁם ַאְרבָׁ

ה ּוְשֹלִשי  עָׁ ה יִָׁמים, ם יֹום לָׁעֶֹמרַאְרבָׁ בּועֹות ְוִששָׁ ה שָׁ עָׁ  .Dimanche 28 avril, au soir 34 ֶשהֵׁם ַאְרבָׁ

עֶֹמר  ֹלִשים יֹום לָּ ה ּושְּ בּועֹות, ֲחִמשָּ ה שָּ ם ֲחִמשָּ  .Lundi 29 avril, au soir 35 ֶשה 

ה ּוְשֹלִשים יֹום לָׁעֶֹמר  בּועֹות וְ , ִששָׁ ה שָׁ ם ֲחִמשָׁ דֶשהֵׁ  .Mardi 30 avril, au soir 36 יֹום ֶאחָׁ

בּועֹות ּוְשנֵׁי יִָׁמים, ִשְבעָׁה ּוְשֹלִשים יֹום לָׁעֶֹמר  ה שָׁ ם ֲחִמשָׁ  .Mercredi 01 mai, au soir 37 ֶשהֵׁ

ה יִָׁמים, ְשמֹונָׁה ּוְשֹלִשים יֹום לָׁעֶֹמר  בּועֹות ּוְשֹלשָׁ ה שָׁ ם ֲחִמשָׁ  .Jeudi 02 mai, au soir 38 ֶשהֵׁ

X בּועֹות, ִתְשעָׁה ּוְשֹלִשים יֹום לָׁעֶֹמר ה שָׁ ם ֲחִמשָׁ ה יִָׁמים ֶשהֵׁ עָׁ  .Vendredi 03 mai, au soir 39 ְוַאְרבָׁ

ִעים יֹום לָׁעֶֹמר  ה, ַאְרבָׁ בּועֹות ַוֲחִמשָׁ ה שָׁ ם ֲחִמשָׁ  .Samedi 04 mai, au soir 40 יִָׁמים ֶשהֵׁ

  ֹ ע ִעים יֹום לָׁ ד ְוַאְרבָׁ ה יִָׁמים, ֶמרֶאחָׁ בּועֹות ְוִששָׁ ה שָׁ ם ֲחִמשָׁ  .Dimanche 05 mai, au soir 41 ֶשהֵׁ

עֶֹמר  ִעים יֹום לָּ בָּ נַיִם וְַּארְּ בּועֹות, שְּ ה שָּ ם ִששָּ  .Lundi 06 mai, au soir 42 ֶשה 

ִעים יֹום לָׁעֶֹמר  ה ְוַאְרבָׁ בּועֹות, ְשֹלשָׁ ה שָׁ ם ִששָׁ ד ֶשהֵׁ  .Mardi 07 mai, au soir 43 ְויֹום ֶאחָׁ

ִעים יֹום לָׁעֶֹמר  ה ְוַאְרבָׁ עָׁ בּועֹות, ַאְרבָׁ ה שָׁ ם ִששָׁ  .Mercredi 08 mai, au soir 44 ּוְשנֵׁי יִָׁמים ֶשהֵׁ

ִעים יֹום לָׁעֶֹמר  ה ְוַאְרבָׁ בּועֹות, ֲחִמשָׁ ה שָׁ ם ִששָׁ ה יִָׁמים ֶשהֵׁ  .Jeudi 09 mai, au soir 45 ּוְשֹלשָׁ

X  ִָׁעים יֹום לָׁעֶֹמרִשש ה יִָׁמים, ה ְוַאְרבָׁ עָׁ בּועֹות ְוַאְרבָׁ ה שָׁ ם ִששָׁ  .Vendredi 10 mai, au soir 46 ֶשהֵׁ

ִעים יֹום לָׁעֶֹמר  ה יִָׁמים, ִשְבעָׁה ְוַאְרבָׁ בּועֹות ַוֲחִמשָׁ ה שָׁ ם ִששָׁ  .Samedi 11 mai, au soir 47 ֶשהֵׁ

עֹמֶ   ִעים יֹום לָׁ ה יִָׁמים, רְשמֹונָׁה ְוַאְרבָׁ בּועֹות ְוִששָׁ ה שָׁ ם ִששָׁ  .Dimanche 12 mai, au soir 48 ֶשהֵׁ

עֶֹמר  ִעים יֹום לָּ בָּ ה וְַּארְּ עָּ בּועֹות, ִתשְּ ה שָּ עָּ ם ִשבְּ  .Lundi 13 mai, au soir 49 ֶשה 
 

ן הּוא  ַרֲחמָּ ש יתב   תיֲַחזִיר ֲעבֹודָּ הָּ דָּ ינ ַהִמקְּ יָּמ  ה בְּ רָּ ה  ּה ִבמְּ קֹומָּ ןִלמְּ ּו ָאמ   
 

ַח ִבנְגִינֹת ִמזְמֹור ִשיר ְרכֵׁנּו   ֱאֹל:  ַלְמנַצֵׁ נֵׁנּו ִויבָׁ נּו ֶסלָׁה.  ים יְחָׁ נָׁיו ִאתָׁ ר פָׁ ְבכָׁל ּגֹויִם .  לַָׁדַעת בָָׁאֶרץ ַדְרֶכָך:  יָׁאֵׁ

.  ִכי ִתְשפֹט ַעִמים ִמישֹר.  ֻאִמיםיְִשְמחּו ִויַרנְנּו לְ :  יֹודּוָך ַעִמים ֻכלָׁם.  ים   יֹודּוָך ַעִמים ֱאֹל:  יְשּועֶָׁתָך

ם ֶסלָׁה ְרכֵׁנּו ֱאֹל.  ֶאֶרץ נְָׁתנָׁה יְבּולָּׁה:  יֹודּוָך ַעִמים ֻכלָׁם.  ים   יֹודּוָך ַעִמים ֱאֹל:  ּוְלֻאִמים בָָׁאֶרץ ַתנְחֵׁ ים    יְבָׁ

ְרכֵׁנּו ֱאֹל:  ינּו   ֱאֹל י ָאֶרץ.  ים   יְבָׁ  .ְויִיְראּו אֹותֹו כָׁל ַאְפסֵׁ
 

כֹחַ  נָּא בְּ ה, גְֻּדַלת יְִּמינֶָך, אָּ רּורָּ .ַתִתיר צְּ  

ל  נּו. ַעֶמָך, ִרנַתַקב  א ,ַשגְּב  נּו נֹורָּ .ַטֲהר   

. י יִחּוֶדָך, נָּא ִגבֹור ש  ם ,דֹורְּ ר  מְּ ַבת שָּ בָּ כְּ  

. ם כ ם ַטֲהר  רְּ ֶתָך, בָּ קָּ י ִצדְּ ם ,ַרֲחמ  ל  ִמיד גָּמְּ תָּ  

 

דֹוש ִסין קָּ ָך, חָּ רֹב טּובְּ ֶתָך, בְּ ל ֲעדָּ .נַה   

עַ , יִָּחיד ג ֶאה נ הלְּ ָך פְּ ֶתָך ,מְּ ֻדשָּ י קְּ .זֹוכְּר   

ל נּו ַקב  ת  עָּ נּו, ַשוְּ ת  ַמע ַצֲעקָּ ַע ַתֲעלּומֹות ,ּושְּ .יֹוד   

ר כּותֹו,  ּוְךבָּ בֹוד ַמלְּ ם כְּ ֶעד ,שֵׁ ם וָּ עֹולָּ .לְּ  

SSii  jj''aaii  oouubblliiéé  ddee  ccoommpptteerr,,  qquuee  ddooiiss--jjee  ffaaiirree  ?? 

 
- Si on a oublié de compter pendant la nuit, on peut se rattraper, en comptant pendant toute la journée 

suivante jusqu'au crépuscule, mais sans dire la Bénédiction; et ensuite continuer au soir suivant avec la 

Bénédiction. 
- Si on a oublié de compter pendant la nuit ainsi que toute la journée suivante, on peut cependant se 

rattraper en continuant à compter tous les soirs, mais sans la Bénédiction. 

 

 

Merci de mettre cette feuille à la Génizah après usage. 
 


