
  ספירת העומר
תמימות מר התנופה שבע שבתות וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עֹ"

  ".עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום והקרבתם מנחה חדשה ליקוק. תהיינה
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  "חסד"ספירת   .א
  חסדשב  חסד   : בניסן' טז  )1
  חסדשב  גבורה   : בניסן' יז  )2
  חסדשב  תפארת   :ןבניס' יח  )3
  חסדשב          נצח  :בניסן' יט  )4
  חסדשב  הוד   :בניסן' כ  )5
  חסדשב  יסוד   :בניסן' כא  )6
  חסדשב  מלכות   :בניסן' כב  )7
  

  "גבורה"ספירת   .ב
  גבורהשב  חסד   :בניסן' כג  )8
  גבורהשב  גבורה   :בניסן' כד  )9

  גבורהשב תפארת   :בניסן' כה )10
  גבורהבש  נצח   :בניסן' כו )11
  גבורהשב  הוד   :בניסן' כז )12
  גבורהשב  יסוד   :בניסן' כח )13
  גבורהשב  מלכות   :בניסן' חט )14

  "תפארת"ספירת   .ג
  תפארתשב  חסד  :בניסן' ל )15
  תפארתשב  גבורה  :באייר' א )16
  תפארתשב  תפארת  :באייר' ב )17
  תפארתשב  נצח  :באייר' ג )18
  תפארתשב  הוד  :באייר' ד )19
  תפארתשב  יסוד  :באייר' ה )20
  תפארתשב       מלכות :באייר' ו )21

  
  "נצח"ספירת   .ד

  נצחשב  חסד  :באייר' ז )22
  נצחשב  גבורה  :באייר' ח )23
  נצחשב  תפארת  :באייר' ט )24
  נצחשב  נצח  :באייר' י )25
  נצחשב  הוד  :באייר' יא )26
  נצחשב  יסוד  :באייר' יב )27
  נצחשב  מלכות  :באייר' יג )28
  

  "הוד"ספירת   .ה
  הודשב  חסד  :באייר' יד )29
  הודשב  גבורה  :באייר' טו )30
  הודשב  תפארת :באייר' טז )31
  הודשב  נצח   :באייר' יז )32
  הודשב  הוד  :באייר' יח )33
  הודשב  יסוד: באייר' יט )34
  הודשב  מלכות  :באייר' כ )35

  "יסוד"ספירת   .ו
  יסודשב  חסד  :באייר' כא )36
  יסודשב  גבורה :באייר' כב )37
  יסודשב  תפארת  :באייר' כג )38
  יסודשב  נצח  :באייר' כד )39
  יסודשב  הוד :באייר' כה )40
  יסודשב  יסוד  :באייר' כו )41
  יסודשב  מלכות   :באייר' כז )42
  
  "מלכות"ספירת   .ז

  מלכותשב   חסד :באייר' כח )43
  מלכותשב   גבורה :באייר' כט )44
  מלכותשב  תפארת  :בסיון' א )45
  מלכותשב  נצח  :בסיון' ב )46
  מלכותשב  הוד  :בסיון' ג )47
  מלכותשב  יסוד  :בסיון' ד )48
  מלכותשב  מלכות  :בסיון' ה )49
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