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לאחינו בני ישראל שבארץ ישראל העי"א.
נועם ה' עליכם וכבודו עליכם יראה
כלה קיץ וגם רובו של החרף עבר ,ועדיין לא נושענו בירידת גשמי ברכה ,ומצב המים בארץ ישראל
בדוחק ובצער עצום ורב ,ובפרט שזו לא השנה הראשונה שיש בצורת ,ויבשה הארץ בעוונותינו
הרבים ,והדבר אומר דרשני ,וחובתינו במצב זה לפשפש ולמשמש במעשינו ,ולהתקרב אל ה' בכל
ליבנו ,ולהפיל לפניו תחינתנו בלב נשבר ונדכא ,ושומע אל אביונים ה' ,הוא יראה בעוניינו וישמע
תפילתנו ,וימלא בקשתינו בחסד וברחמים ,ישב רוחו יזלו מים ,בטללי רצון ברכה ונדבה להריק
ברכותיו ברחמים על עמנו ועל נחלת אבותינו .ויתן לנו הא-ל-הים מטל השמים ומשמני הארץ
ורוב דגן ותירוש ,ויברך שנתינו בשים שלום טובה וברכה .וחיים עד העולם .ויאמרו נא ישראל תפלת
הגשמים המודפסת בזה ,בכל יום שמוציאים ס"ת ,בעת פתיחת ההיכל ,בלב אחד כאיש אחד ,ויעלו
לרצון לפני אבינו שבשמים ,והוא יריק עלינו ברכותיו בחן ובחסד ובחמלה .ונזכה ונחיה ונראה בבא
לציון גואל בב"א.
בעת פתיחת ההיכל אומרים בקשה זו:
ֵא-ל ַחי ִיְפַתּח אוְֹצרוֹת ָשָׁמִיםַ .יֵשּב רוּחוֹ ִיְזלוּ ָמִיםְ :בִּגְשֵמי ָרצוֹן ְתָּבֵרְך ֵעָדהְ .בַּפֵחי ָיגוֹןְ .כִּצפּוֹר ְלכוָּדהְ .בִּצְדַקת )אברהם(
אָב ֲהמוֹןֵ .הִכין ְסעוָּדה .ואַָמר יַֻקח ָנא ְמַעט ָמִים :ישב ֶגֶשם ְנָדבוֹתִ .משְֵּׁמי ֲעִלָיּה .תּוִֹריד ְבִּצָיּהַ .רב ֲעִליִלָיּהְ .בִּצְדַקת
)יצחק( ֶנֱעַקדְ .בַּהר ַהמּוִֹרָיּהְ .וָשב ְוָחַפר ְבֵּארוֹת ַהָמִים :ישב ְדֵּלה ַעְמָּך ִמְמהוָּמה ְוַהֵצּלְ .ורוַּח ָקְדְשָך ָעָליו ַהֲאֵצלְ .בִּצְדַקת
)יעקב( ִאישׁ ָתּםַ .מְקלוֹת ִפֵּצּלָ .בְּרָהִטים ְבִּשׁיֲקתוֹת ַהָמִּים :ישב ָהֵאר ָפִּניםַ .על ַעם ָדּל ְבַּשְׁועוִֹ .נְלַכּד ְבִּפְשעוְֹ .וַעל ֵכּן ֵאַחר
ִיְשׁעוְֹ .בִּצְדַקת )משה( ָעָניו ָנס ִמַפְּרעֹהַ .וֵיֶשב ַעל ְבֵּאר ַהָמִּים :ישב ְוַתִזּיל ִמְטרוֹת עֹז ִמְמעוִֹנים .וְּתבוּאוֹת ָשָׁנה ִיְהיוּ
ְדֵשִׁניםְ .בִּצְדַקת )אהרן( ִנְכָנס ִלְפַני ְוִלְפִניםֲ .אֶשׁר ֻצָוּה ַעל ִניסּוְּך ַהָמִּים :ישב ְזכוֹר ַרֲחֶמיך יוֵֹצר ְמאוֹרוֹתְ .וַצֵוּה ָעֶביָך
ְיִריקוּן אוֹרוֹתְ .בִּצְדַקת ֶמֶלְך )דוד( ְנִעים ְזִמירוֹתֲ .אֶשׁר אַָמר ִמי ַיְשֵׁקִני ַמִים :ישב ַחְשַרת ַמִים ַעל ַיָבָּשהַ .תִּזּיל ְותוִֹציא ֶאֶבן
ָהרֹאָשׁהְּ .בִּצְדַקת )אלישע( ָלַקח ְצלוִֹחית ֲחָדָשהְ .וַעל ָידוֹ ִנְרְפאוּ ַהָמִּים :ישב ַטְרֵפי ֶצַמח ֲאָדָמה ַהְמִציאָ .הֵפק ְרצוֹ ִניִ .ח ְזִקי
ְואְַמִציְ .בִּגְשֵׁמי ְנָדבוֹת ְלַמַען מוִֹציאֵ .מַחָלִמישׁ ְלַמְעְינוֹ ָמִים :ישב
ֱא-לֵֹ-הינו ֵוא-לֵֹ-הי ֲאבוֵֹתינוּ
ְבִּגְשֵמי אוָֹרה ָ .תִּאיר ֲאָדָמה:
ְבִּגְשֵמי ְבָרָכה ְ .תָּבֵרְך ֲאָדָמה:
ְבִּגְשֵמי ִגיָלה ָ .תִּגיל ֲאָדָמה:
ְבִּגְשֵמי ִדיָצה ְ .תַּדֵשּן ֲאָדָמה:
ְבִּגְשֵמי הוֹד ְ .תַּהֵדּר ֲאָדָמה:
ְבִּגְשֵמי ַוַעד טוֹבְ .תַּוֵעד ֲאָדָמה:
ְבִּגְשֵמי ִזְמָרהְ .תַּזֵמּר ֲאָדָמה:
ְבִּגְשֵמי ַחִיים ְ .תַּחֶיה ֲאָדָמה:
ְבִּגְשֵמי טוָֹבהֵ .תִּטיב ֲאָדָמה:
ְבִּגְשֵמי ְישוָּעה .תּוִֹשיַע ֲאָדָמה:
ְבִּגְשֵמי ַכְלָכָּלהְ .תַּכְלֵכּל ֲאָדָמה:
אָָנּא הוִֹריֵדם ְלאוָֹרהִ .לְבָרָכהְ .לִגיָלהְ .לִדיָצהְ .להוֹדְ .לַוַעד טוֹבְ .לִזְמָרהְ .לַחִיּים טֹוִביםְ .לטוָֹבהִ .לישוָּעהְ .לַפְרָנָסה
וְּלַכְלָכָּלהְ .כּמוֹ ֶשאַָתּה הוּא ה' ֱא-לֵֹ-הינוּ ַרב ְלהוִֹשיַעַ .מִשיב ָהרוַּח וּמוִֹריד ַהֶגֶּשם ִלְבָרָכה:
ַוֲעֵננוּ בּוֵֹרא עוָֹלם ְבִּמַדּת ַרֲחֶמיָך ,בּוֵֹחר ְבַּעמּוֹ ִיְשָרֵאלְ ,להוִֹדיע ָגְדלוֹ ְוַהְדַרת ְכּבוֹדוֹ ,שוֵֹמַע ְתִּפָלּהֵ ,תּן ַטל וָּמָטר ִלְבָרָכה ַעל
ְפֵני ָהֲאָדָמהְ ,וַשַׂבּע ֶאת ָהעוָֹלם ֻכּלוֹ ִמטּוֶּבָך ,וַּמֵלּא ָיֵדינוּ ִמִבְּרכוֶֹתיך וֵּמעֶֹשר ַמְתַּנת ָיֶדיָךָ .שְמָרה ְוַהִצּיָלה ָשָנה זוֹ ִמָכּל ָדָּבר
ָרע וִּמָכּל ִמיֵני ַמְשִׁחית וִּמָכּל ִמיֵני פוְּרָענוּתַ ,וֲעֵשה ָלהּ ִתְּקָוה ְואֲַחִרית ָשלוֹם .חוּס ְוַרֵחם ָעֵלינוּ ְוַעל ָכּל ְתּבוּאָָתה וֵּפירוֶֹתיה,
וָּבְרָכהּ ְבִּגְשֵמי ָרצוֹן ְבָּרָכה וְּנָדָבה ְוַחִיים ְושוַֹבע ְוָשׁלוֹם ַכָּשִנים ַהטּוֹבוֹתְ .וָהֵסר ִמֶמנוּ ֶדֶּבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוַחָיּה ָרָעה וְּשִבי
וִּביָזּה ְוֵיֶצר ָהָרעָ ,וֳחָלִיים ָרִעים ְוָקִשים ,וְּמאוָֹרעוֹת ָרעוֹת ְוָקשוֹת .וְּגזוֹר ָעֵלינוּ ְגֵזרוֹת טוֹבוֹת ִמְלָּפֶניָךְ ,וָיגֹלוּ ַרֲחֶמיָך ַעל
ִמדּוֶֹתיָךְ ,וִתְתַנֵהג ִעם ָבֶּניָך ְבִּמַדּת ַרֲחִמיםְ ,וַקֵבּל ְבַּרֲחִמים וְּבָרצוֹן ֶאת ְתִּפָלֵתנוִּ :כּי אַָתּה שׁוֵֹמַע ְתִּפַלּת ָכּל ֶפּהָ ,בּרוְּך שׁוֵֹמַע
ְתִּפָלּה.
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