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.א"לאחינו בני ישראל שבארץ ישראל העי  

וכבודו עליכם יראה עליכם ' נועם ה  
 

ומצב  המים  בארץ  ישראל ,  ועדיין  לא  נושענו  בירידת  גשמי  ברכה,  כלה  קיץ  וגם  רובו  של  החרף  עבר
ויבשה  הארץ  בעוונותינו ,  ובפרט  שזו  לא  השנה  הראשונה  שיש  בצורת,  בדוחק  ובצער  עצום  ורב

בכל '  ולהתקרב  אל  ה,  וחובתינו  במצב  זה  לפשפש  ולמשמש  במעשינו,  והדבר  אומר  דרשני,  הרבים
  יראה  בעוניינו  וישמע   הוא',ושומע  אל  אביונים  ה,  ולהפיל  לפניו  תחינתנו  בלב  נשבר  ונדכא,  ליבנו

   להריק   ונדבה      ברכה    רצון    בטללי,  ישב  רוחו  יזלו  מים,  נו  בחסד  וברחמיםיוימלא  בקשת,  תפילתנו
הים  מטל  השמים  ומשמני  הארץ -ל-האויתן  לנו  .    אבותינו  נחלת      ועל    עמנו  על    ברכותיו    ברחמים  
ויאמרו  נא  ישראל  תפלת   .וחיים  עד  העולם.  ויברך  שנתינו  בשים  שלום  טובה  וברכה,  ורוב  דגן  ותירוש

ויעלו ,  בלב  אחד  כאיש  אחד,    ההיכלבעת  פתיחת,  ת"בכל  יום  שמוציאים  ס,  הגשמים  המודפסת  בזה
ונזכה  ונחיה  ונראה  בבא   .והוא  יריק  עלינו  ברכותיו  בחן  ובחסד  ובחמלה,  לרצון  לפני  אבינו  שבשמים

 .א"לציון גואל בב
 

:בעת פתיחת ההיכל אומרים בקשה זו  
 

 )אברהם(ת  ַקְדִצְּב.  הָדכּור  ְלֹוּפִצְּכ.  ןגֹוי  ָיֵחַפְּב.  הָד  ֵעְךֵרָב  ְּתןצֹוי  ָרֵמְשִגְּב:  םִי  ָמלּוְז  ִיחֹוב  רּוֵּשַי  .םִיָמת  ָׁשרֹוְצח  אֹוַּתְפי  ִיל  ַח-ֵא
ת ַקְדִצְּב.  הָּייִלִלב  ֲעַר.  הָּיִציד  ְּבִרֹוּת.  הָּיִלי  ֲעֵמְׁשִּמ.  תבֹוָדם  ְנֶש  ֶגישב:  םִיט  ָמַעא  ְמח  ָנַקר  ֻיַמוָא.  הָדעּוין  ְסִכֵה.  ןמֹוב  ֲהָא
ת ַקְדִצְּב.  לֵצֲאיו  ַהָל  ָעָךְשְד  ָקַחרּוְו.  לֵּצַהה  ְוָמהּוְמ  ִמָךְּמה  ַעֵל  ְּדישב:  םִיָמת  ַהרֹוֵאר  ְּבַפָחב  ְוָשְו.  הָּיִרֹוּמר  ַהַהְּב.  דַקֱע  ֶנ)יצחק(
ר ַחן  ֵאל  ֵּכַעְו.  עֹוְשִפד  ְּבַּכְלִנ.  עֹוְוַׁשל  ְּבּם  ָדל  ַעַע.  יםִנר  ָּפֵא  ָהישב:  םִיָּמת  ַהתֹויֲקִׁשים  ְּבִטָהְרָּב.  לֵּצת  ִּפלֹוְקַמ.  ם  ָּתיׁש  ִא)יעקב(
 יּוְהה  ִיָנת  ָׁשאֹובּוְתּו.  יםִנעֹוְמז  ִמת  עֹרֹוְטיל  ִמִּזַת  ְוישב:  םִיָּמר  ַהֵאל  ְּבב  ַעֶשֵיַו.  העְֹרַּפס  ִמיו  ָנָנ  ָע)משה(ת  ַקְדִצְּב.  עֹוְׁשִי
 יָךֶבה  ָעֵּוַצְו.  תרֹואֹור  ְמֵציך  יֹוֶמֲחר  ַרכֹו  ְזישב:  םִיָּמ  ַהְךּויּסל  ִנה  ַעָּור  ֻצֶׁשֲא.  יםִנְפִלי  ְוַנְפס  ִלָנְכ  ִנ)אהרן(ת  ַקְדִצְּב.  יםִנֵׁשְד
ן ֶביא  ֶאִצתֹויל  ְוִּזַּת.  הָשָּבל  ַים  ַעִית  ַמַרְש  ַחישב:  םִיי  ַמִנֵקְׁשי  ַיר  ִמַמר  ָאֶׁשֲא.  תירֹוִמים  ְזִע  ְנ)דוד(  ְךֶלת  ֶמַקְדִצְּב.  תרֹון  אֹויקּוִרְי
י ִקְזִח.  יִנצֹוק  ְרֵפָה.  יאִצְמה  ַהָמָדח  ֲאַמי  ֶצֵפְר  ַטישב:  םִיָּמ  ַהאּוְפְר  ִנדֹול  ָיַעְו.  הָשָדית  ֲחִחלֹוח  ְצַק  ָל)אלישע(ת  ַקְדִצְּב.  ּהאָׁשרָֹה
  ישב :םִי ָמנֹוְיְעַמ ְליׁשִמָלַחֵמ. יאִצן מֹוַעַמת ְלבֹוָדי ְנֵמְׁשִגְּב. יִצְמַאְו

 
ינּוֵתבֹוי ֲאֵה-לֹ-אינו ֵוֵה-לֹ-ֱא                    

:הָמָדיר ֲאִאָּת.  הָרי אֹוֵמְשִגְּב :הָמָדֲא ְךֵרָב ְּת . הָכָר ְביֵמְשִגְּב    
:הָמָדֲאיל ִגָּת .  היָל ִגיֵמְשִגְּב :הָמָדֲאן ֵּשַד ְּת .  היָצ ִדיֵמְשִגְּב    
:הָמָדֲאר ֵּדַהְּת .  ד הֹויֵמְשִגְּב :הָמָדֲאד ֵעַוְּת. בד טֹוַע ַויֵמְשִגְּב    
:הָמָדֲאר ֵּמַזְּת. הָרְמ ִזיֵמְשִגְּב :הָמָדֲאה ֶיַח ְּת  .  יםִי ַחיֵמְשִגְּב    
:הָמָדֲאיב ִטֵּת. הָב טֹויֵמְשִגְּב :הָמָדֲא יַעִשֹוּת. הָעשּו ְייֵמְשִגְּב    

 :הָמָדֲאל ֵּכְלַכְּת. הָלָּכְל ַכיֵמְשִגְּב                     
 

ה ָסָנְרַפְל.  הָעישּוִל.  הָבטֹוְל.  יםוִבים  טִֹּיַחְל.  הָרְמִזְל.  בד  טֹוַעַוְל.  דהֹוְל.  היָצִדְל.  היָלִגְל.  הָכָרְבִל.  הָראֹום  ְליֵדִרא  הֹוָּנָא
 :הָכָרְבם ִלֶשֶּגיד ַהִרמֹו ּוַחרּויב ָהִשַמ. יַעִשֹוהב ְל ַרינּוֵה-לֹ- ֱא'הא ה הּוָּתַא ֶשמֹוְּכ. הָלָּכְלַכְלּו

 
ל ה ַעָכָרְבר ִלָטָמל  ּון  ַטֵּת,  הָּלִפ  ְּתַעֵמשֹו,  דֹובֹות  ְּכַרְדַה  ְוֹולְדיע  ָגִדהֹוְל,  לֵאָרְש  ִיֹוּמַעּר  ְבֵחֹוּב,  יָךֶמֲחת  ַרַּדִמם  ְּבָלא  עֹוֵרֹו  ּבנּוֵנֲעַו
ר ָבל  ָּדָּכ  ִמה  זֹוָנה  ָשיָלִּצַהה  ְוָרְמָש.  יָךֶדת  ָיַנְּתר  ַמֶשעֵֹמיך  ּוֶתכֹוְרִּב  ִמינּוֵדא  ָיֵּלַמּו,  ָךֶבּוּט  ִמלֹום  ֻּכָלעֹות  ָהע  ֶאַּבַׂשְו,  הָמָדֲאי  ָהֵנְפ
, יהֶתירֹוֵפה  ּוָתָאבּול  ְּתּל  ָכַע  ְוינּוֵלם  ָעֵחַרס  ְוחּו.  םלֹוית  ָשִרֲחַאה  ְוָוְק  ִּתּהה  ָלֵשֲעַו,  תנּוָעְרי  פּויֵנל  ִמָּכִמית  ּוִחְׁשי  ַמיֵנל  ִמָּכִמע  ּוָר
י ִבְשה  ּוָעה  ָרָּיַחב  ְוָעָרב  ְוֶרֶחר  ְוֶב  ֶּדנּוֶמר  ִמֵסָהְו.  תבֹוֹוּטים  ַהִנָשם  ַּכלֹוָׁשע  ְוַבשֹוים  ְוִיַחה  ְוָבָדְנה  ּוָכָרן  ְּבצֹוי  ָרֵמְשִג  ְּבּהָכְרָבּו
ל   ַעיָךֶמֲח  ַרלּוגָֹיְו,  יָךֶנָפְּלת  ִמבֹות  טֹורֹוֵז  ְגינּוֵלר  ָעזֹוְגּו.  תשֹוָקת  ְועֹות  ָרעֹוָראֹוְמּו,  יםִשָקים  ְוִעים  ָרִיָלֳחָו,  עָרר  ָהֶצֵיה  ְויָּזִבּו
 ַעֵמֹו  ׁשְךרּוָּב,  הל  ֶּפת  ָּכַּלִפ  ְּתַעֵמֹוׁשה  ָּתי  ַאִּכ:  נּוֵתָלִפת  ְּתן  ֶאצֹוָרְבים  ּוִמֲחַרל  ְּבֵּבַקְו,  יםִמֲחת  ַרַּדִמ  ְּביָךֶנם  ָּבג  ִעֵהַנְתִתְו,  יָךֶתֹוּדִמ
 .הָּלִפְּת

 
  שלמה משה עמארה "ע               

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל


