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The Counting of the Omer is observed from the second night of Pesach until the night before Shavuot. It is customary to say
the Omer at night immediately after the evening prayers of Maariv; however, if it is forgotten it can be said at any time
during the night. If one forgets to say it at night, it may be recited during the daytime without a blessing. If one is unable to
remember if they forgot to say the Omer the previous night, but did not say it during the daytime, it is permissible to
continue on with the day's current Omer count with a blessing.

It is also the prevailing custom to not eat from a half-hour before twilight until after Maariv and the Counting of the Omer.

It is proper to stand for the recitation of the Omer. When praying with a minyan the Omer is said by the chazzan, then is
repeated by the congregation. While reciting it one should be mindful of the corresponding Sefirah of that night, one section
of the  ָאָּנא ְּבֹכַח, one word from Psalm 67, and one letter from Psalms 67:5.  

 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו, ְוִציָונּו ַעל ְסִפיַרת ָהעוֶֹמר: ְייָ  ַאָּתה  ָּברּוְךָּברּוְך
One should proceed to reciting the Omer count as shown on the following chart and then continue to  ָהַרֲחָמן:



The Sefirat haOmer

DayCountSefirah

יֱאֹלִהיםָאָּנא ֶחֶסד ֶׁשְּבֶחֶסד ַהּיוֹם יוֹם ֶאָחד ָלעוֶֹמר: 1

ש ְיָחֵּננּוְּבֹכַח ְּגבּוָרה ֶׁשְּבֶחֶסד  ַהּיוֹם ְׁשֵני ָיִמים ָלעוֶֹמר:2

מִויָבְרֵכנּו ְּגֻדַּלת ִּתְפֶאֶרת ֶׁשְּבֶחֶסד ַהּיוֹם ְׁשלוָֹׁשה ָיִמים ָלעוֶֹמר:3

חָיֵאר ְיִמיְנָךֶנַצח ֶׁשְּבֶחֶסד ַהּיוֹם ַאְרָּבָעה ָיִמים ָלעוֶֹמר:4

ן ָּפָניו ַּתִּתירהוֹד ֶׁשְּבֶחֶסד ַהּיוֹם ֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלֹעֵמר:5

ן ִאָּתנּוְצרּוָרה ְּיסוֹד ֶׁשְּבֶחֶסד ַהּיוֹם ִׁשָּׁשה ָיִמים ָלעוֶֹמר: 6

יֶסָלה אב"ג ית"ץַמְלכּות ֶׁשְּבֶחֶסד  :ַהּיוֹם ִׁשְבָעה ָיִמים ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ָלעוֶֹמר7

רָלַדַעת ַקֵּבל ֶחֶסד ֶׁשִּבְּגבּוָרה ַהּיוֹם ְׁשמוָֹנה ָיִמים ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ְויוֹם ֶאָחד ָלעוֶֹמר:8

נָּבָאֶרץ ִרַּנת ְּגבּוָרה ֶׁשִּבְּגבּוָרה ַהּיוֹם ִּתְׁשָעה ָיִמים ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשֵני ָיִמים ָלעוֶֹמר:9

נַּדְרֶּכָךַעְּמָךִּתְפֶאֶרת ֶׁשִּבְּגבּוָרה  :ַהּיוֹם ֲעָׂשָרה ָיִמים ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשלָׁשה ָיִמים ָלעוֶֹמר 10

וְּבָכל ַׂשְּגֵבנּו ֶנַצח  ֶׁשִּבְּגבּוָרהַהּיוֹם ַאַחד ָעָׂשר יוֹם ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלעוֶֹמר: 11

ל ּגוִֹים ַטֲהֵרנּו הוֹד ֶׁשִּבְּגבּוָרה  :ַהּיוֹם ְׁשֵנים ָעָׂשר יוֹם ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלעוֶֹמר 12

א ְיׁשּוָעֶתָךנוָֹרא ְּיסוֹד ֶׁשִּבְּגבּוָרה :ַהּיוֹם ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יוֹם ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלעוֶֹמר 13

מיוֹדּוָךקר"ע שט"ן ַמְלכּות ֶׁשִּבְּגבּוָרה ַהּיוֹם ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועוֹת ָלעוֶֹמר:14

יַעִּמיםָנא ֶחֶסד ֶׁשְּבִּתְפֶאֶרת  :ַהּיוֹם ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועוֹת ְויוֹם ֶאָחד ָלעוֶֹמר15

םֱאֹלִהיםִגּבוֹרְּגבּוָרה ֶׁשְּבִּתְפֶאֶרת  :ַהּיוֹם ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועוֹת ּוְׁשֵני ָיִמים ָלעוֶֹמר16

כיוֹדּוָךּדוְֹרֵׁשי ִּתְפֶאֶרת ֶׁשְּבִּתְפֶאֶרת ַהּיוֹם ִׁשְבָעה ָעָׂשר יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועוֹת ּוְׁשלָׁשה ָיִמים ָלעוֶֹמר:17

יַעִּמיםִיחּוְדָךֶנַצח ֶׁשְּבִּתְפֶאֶרת ַהּיוֹם ְׁשמוָֹנה ָעָׂשר יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועוֹת ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלעוֶֹמר:18

תֻּכָּלם ְּכָבַבת הוֹד ֶׁשְּבִּתְפֶאֶרת ַהּיוֹם ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועוֹת ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלעוֶֹמר:19

ש ִיְׂשְמחּוָׁשְמֵרם ְּיסוֹד ֶׁשְּבִּתְפֶאֶרת  :ַהּיוֹם ֶעְׂשִרים יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועוֹת ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלעוֶֹמר 20

פִויַרְּננּו נג"ד יכ"שַמְלכּות ֶׁשְּבִּתְפֶאֶרת  :ַהּיוֹם ֶאָחד ְוֶעְׂשִרים יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועוֹת ָלעוֶֹמר 21

וְלֻאִּמיםָּבְרֵכם ֶחֶסד ֶׁשְּבֶנַצח  :ַהּיוֹם ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועוֹת ְויוֹם ֶאָחד ָלעוֶֹמר 22

א ִּכיַטֲהֵרם ְּגבּוָרה ֶׁשְּבֶנַצח ַהּיוֹם ְׁשלָׁשה ְוֶעְׂשִרים יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועוֹת ּוְׁשֵני ָיִמים ָלעוֶֹמר:23



עִתְׁשֹּפט ַרֲחֵמי ִּתְפֶאֶרת ֶׁשְּבֶנַצח ַהּיוֹם ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועוֹת ּוְׁשלָׁשה ָיִמים ָלעוֶֹמר:24

מַעִּמיםִצְדָקְתָךֶנַצח ֶׁשְּבֶנַצח ַהּיוֹם ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשלוָֹׁשה ָׁשבּועוֹת ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלעוֶֹמר: 25

יִמיֹׁשר ָּתִמידהוֹד ֶׁשְּבֶנַצח ַהּיוֹם ִׁשָּׁשה ְוֶעְׂשִרים יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשלוָֹׁשה ָׁשבּועוֹת ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלעוֶֹמר:26

םּוְלֻאִּמיםָּגְמֵלם ְּיסוֹד ֶׁשְּבֶנַצח ַהּיוֹם ִׁשְבָעה ְוֶעְׂשִרים יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשלוָֹׁשה ָׁשבּועוֹת ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלעוֶֹמר:27

מָּבָאֶרץ בט"ר צת"גַמְלכּות ֶׁשְּבֶנַצח ַהּיוֹם ְׁשמוָֹנה ְוֶעְׂשִרים יוֹם ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועוֹת ָלעוֶֹמר:28

יַּתְנֵחם ָחִסיןֶחֶסד ֶׁשְּבהוֹדַהּיוֹם ִּתְׁשָעה ְוֶעְׂשִרים יוֹם ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועוֹת ְויוֹם ֶאָחד ָלעוֶֹמר:29

ש ֶסָלה ָקדוֹׁשְּגבּוָרה ֶׁשְּבהוֹד ַהּיוֹם ְׁשלוִֹׁשים יוֹם ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועוֹת ּוְׁשֵני ָיִמים ָלעוֶֹמר:30

ויוֹדּוָךְּבֹרב ִּתְפֶאֶרת ֶׁשְּבהוֹדַהּיוֹם ֶאָחד ּוְׁשלוִֹׁשים יוֹם ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועוֹת ּוְׁשלוָֹׁשה ָיִמים ָלעוֶֹמר:31

רַעִּמיםטּוְבָךֶנַצח ֶׁשְּבהוֹד ַהּיוֹם ְׁשַנִים ּוְׁשלוִֹׁשים יוֹם ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועוֹת ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלעוֶֹמר:32

וֱאֹלִהיםַנֵהל הוֹד ֶׁשְּבהוֹד ַהּיוֹם ְׁשלוָֹׁשה ּוְשֹלִׁשים יוֹם ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועוֹת ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלעוֶֹמר: 33

ל יוֹדּוָךֲעָדֶתָךְּיסוֹד ֶׁשְּבהוֹד ַהּיוֹם ַאְרָּבָעה ּוְׁשלוִֹׁשים יוֹם ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועוֹת ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלעוֶֹמר:34

א ַעִּמיםחק"ב טנ"עַמְלכּות ֶׁשְּבהוֹד ַהּיוֹם ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלוִֹׁשים יוֹם ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועוֹת ָלעוֶֹמר:35

מֻּכָּלם ָיִחידֶחֶסד ֶׁשִּביסוֹד ַהּיוֹם ִׁשָּׁשה ּוְׁשלוִֹׁשים יוֹם ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועוֹת ְויוֹם ֶאָחד ָלעוֶֹמר:36

יֶאֶרץ ֵּגֶאה ְּגבּוָרה ֶׁשִּביסוֹד ַהּיוֹם ִׁשְבָעה ּוְׁשלוִֹׁשים יוֹם ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועוֹת ּוְׁשֵני ָיִמים ָלעוֶֹמר: 37

םָנְתָנהְלַעְּמָךִּתְפֶאֶרת ֶׁשִּביסוֹד ַהּיוֹם ְׁשמוָֹנה ּוְׁשלוִֹׁשים יוֹם ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועוֹת ּוְׁשלוָֹׁשה ָיִמים ָלעוֶֹמר:38

בְיבּוָלּהְּפֵנה ֶנַצח ֶׁשִּביסוֹדַהּיוֹם ִּתְׁשָעה ּוְׁשלוִֹׁשים יוֹם ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועוֹת ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלעוֶֹמר:39

א ְיָבְרֵכנּו זוְֹכֵרי הוֹד ֶׁשִּביסוֹדַהּיוֹם ַאְרָּבִעים יוֹם ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועוֹת ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלעוֶֹמר:40

רֱאֹלִהיםְקֻדָּׁשֶתָךְּיסוֹד ֶׁשִּביסוֹד ַהּיוֹם ֶאָחד ְוַאְרָּבִעים יוֹם ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועוֹת ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלעוֶֹמר:41

ץ ֱאֹלֵהינּו יג"ל פז"קַמְלכּות ֶׁשִּביסוֹד ַהּיוֹם ְׁשַנִים ְוַאְרָּבִעים יוֹם ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועוֹת ָלעוֶֹמר:42

תְיָבְרֵכנּו ַׁשְוָעֵתנּו ֶחֶסד ֶׁשְּבַמְלכּותַהּיוֹם ְׁשלוָֹׁשה ְוַאְרָּבִעים יוֹם ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועוֹת ְויוֹם ֶאָחד ָלעוֶֹמר:43

נֱאֹלִהיםַקֵּבל ְּגבּוָרה ֶׁשְּבַמְלכּותַהּיוֹם ַאְרָּבָעה ְוַאְרָּבִעים יוֹם ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועוֹת ּוְׁשֵני ָיִמים ָלעוֶֹמר:44

חְוִייְראּו ּוְׁשַמע ִּתְפֶאֶרת ֶׁשְּבַמְלכּותַהּיוֹם ֲחִמָּׁשה ְוַאְרָּבִעים יוֹם ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועוֹת ּוְׁשלוָֹׁשה ָיִמים ָלעוֶֹמר:45

מאוֹתוַֹצֲעָקֵתנּו ֶנַצח ֶׁשְּבַמְלכּות ַהּיוֹם ִׁשָּׁשה ְוַאְרָּבִעים יוֹם ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועוֹת ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלעוֶֹמר: 46

ס ָּכל יוֵֹדעַ הוֹד ֶׁשְּבַמְלכּות ַהּיוֹם ִׁשְבָעה ְוַאְרָּבִעים יוֹם ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָשבּועוֹת ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלעוֶֹמר: 47

ל ַאְפֵסי ַּתֲעלּומוֹת ְּיסוֹד ֶׁשְּבַמְלכּותַהּיוֹם ְׁשמוָֹנה ְוַאְרָּבִעים יוֹם ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועוֹת ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלעוֶֹמר:48

הָאֶרץ שק"ו צי"תַמְלכּות ֶׁשְּבַמְלכּותַהּיוֹם ִּתְׁשָעה ְוַאְרָּבִעים יוֹם ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועוֹת ָלעוֶֹמר:49



Upon recitation of that day's Omer count one should continue below:

 הּוא ַיֲחִזיר ֲעבוַֹדת ֵּבית ַהִמְקָדׁש ִלְמקוָֹמּה, ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה:ָהַרֲחָמן ָהַרֲחָמן 

Psalm 67

ֶסָלה: ָלַדַעת ָּבָאֶרץַלְמַנֵּצַח ַלְמַנֵּצַח  ִויָבְרֵכנּו, ָיֵאר ָּפָניו ִאָּתנּו  ִּבְנִגיֹנת, ִמְזמוֹר ִׁשיר: ֱאֹלִהים ְיָחֵּננּו   
ַּדְרֶּכָך, ְּבָכל ּגוִֹים ְיׁשּוָעֶתָך: יוֹדּוָך ַעִּמים ֱאֹלִהים, יוֹדּוָך ַעִּמים ֻּכָּלם: ִיְׂשְמחּו ִויַרְּננּו, ְלֻאִּמים,
ִּכי ִתְׁשֹּפט ַעִּמים ִמיֹׁשר, ּוְלֻאִּמים ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם ֶסָלה: יוֹדּוָך ַעִּמים ֱאֹלִהים, יוֹדּוָך ַעִּמים ֻּכָּלם: 

ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה. ְיָבְרֵכנּו, ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהינּו: ְיָבְרֵכנּו ֱאֹלִהים, ְוִייְראּו אוֹתוֹ ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ: 

When reciting  ָאָּנא ְּבֹכַח  it is proper to look at – or visualize – the Divine Names 
formed by the acronyms of the words in the left column, but not pronounce them:

 ְּגֻדַּלת ְיִמיְנָך ַּתִּתיר ְצרּוָרהָאָּנא ְּבֹכַח ָאָּנא ְּבֹכַח 
ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמָך ַׂשְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נוָֹרא

ָנא ִגּבוֹר, ּדוְֹרֵׁשי ִיחּוְדָך, ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם
ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך, ָּתִמיד ָּגְמֵלם 

ָחִסין ָקדוֹׁש, ְּבֹרב טּוְבָך, ַנֵהל ֲעָדֶתָך
ָיִחיד ֵּגֶאה, ְלַעְּמָך ְּפֵנה, זוְֹכֵרי ְקֻדָּׁשֶתָך

ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל, ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו, יוֵֹדַע ַּתֲעלּומוֹת 

אב"ג ית"ץ
קר"ע שט"ן 
נג"ד יכ"ש
בט"ר צת"ג
חק"ב טנ"ע
יג"ל פז"ק
שק"ו צי"ת

Say in an undertone:



 ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבוֹד ַמְלכּותוֹ ְלעוָֹלם ָוֶעד:

 ֶׁשל עוָֹלם, ַאָּתה ִצִּויָתנּו ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדָך ִלְסּפוֹר ְסִפיַרת ָהעוֶֹמר ְּכֵדי ְלַטֲהֵרנּוִרּבוֹנוִֹרּבוֹנוֹ
ִמיוֹם  ַהַּׁשָּבת  ִמָּמֳחַרת  ָלֶכם  ּוְסַפְרֶּתם  ְּבתוָֹרֶתָך:  ֶׁשָּכַתְבָּת  ְּכמוֹ  ּוִמֻטְמאוֵֹתינּו,  ִמְקִלּפוֵֹתינּו 
ֲהִביֲאֶכם ֶאת עוֶֹמר ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע ַׁשָּבתוֹת ְּתִמימוֹת ִּתְהֶייָנה, ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעית 
ְייָ ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יוֹם, ְּכֵדי ֶׁשִּיָּטֲהרּו ַנְפׁשוֹת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִמֻּזֲהָמָתם, ּוְבֵכן ְיִהי ָרצוֹן ִמְּלָפֶניָך  

ֶׁשָּפַגְמִּתי  ַמה  ְיֻתַּקן  ַהּיוֹם,  ֶׁשָּסַפְרִּתי  ָהעוֶֹמר  ְסִפיַרת  ֶׁשִּבְזכּות  ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו 
ְוֶאָּטֵהר ְוֶאְתַקֵּדׁש ִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשל ַמְעָלה, ְוַעל ְיֵדי   )say corresponding Sefirah for that night(   ִּבְסִפיָרה

ֶזה ֻיְׁשַּפע ֶׁשַפע ַרב ְּבָכל ָהעוָֹלמוֹת ּוְלַתֵּקן ֶאת ַנְפׁשוֵֹתינּו ְורּוחוֵֹתינּו ְוִנְׁשמוֵֹתינּו ִמָּכל ִסיג ּוְפַגם,
ּוְלַטֲהֵרנּו ּוְלַקְּדֵׁשנּו ִּבְקֻדָׁשְתָך ָהֶעְליוָֹנה, ָאֵמן ֶסָלה: 
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