הרבנות הראשית לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL

בעת פתיחת ההיכל אומרים בקשה זו:
ֵא-ל ַחי ִי ְפ ַתּח אוֹ ְצרוֹת ָשׁ ָמ ִיםַ.י ֵשּב רוּחוֹ ִי ְזּלוּ ָמ ִיםְ :בּ ִג ְש ֵמי ָרצוֹן ְתּ ָב ֵר ְך ֵע ָדהְ .בּ ַפ ֵחי ָיגוֹןְ .כּ ִצפּוֹר ְלכוּ ָדהְ .בּ ִצ ְד ַקת
)אברהם( אָב ֲהמוֹןֵ .ה ִכין ְסעוּ ָדה .ואָ ַמר יֻ ַקח ָנא ְמ ַעט ָמ ִים :ישב ֶג ֶשם ְנ ָדבוֹתִ .מ ְשּׁ ֵמי ֲע ִלָיּה .תּוֹ ִריד ְבּ ִצָיּהַ .רב
ֲע ִל ִילָיּהְ .בּ ִצ ְד ַקת )יצחק( ֶנ ֱע ַקדְ .בּ ַהר ַהמּוֹ ִרָיּהְ .ו ָשב ְו ָח ַפר ְבּ ֵארוֹת ַה ָמ ִים :ישב ְדּ ֵלה ַע ְמּ ָך ִמ ְמהוּ ָמה ְו ַה ֵצּלְ .ורוּ ַח
ָק ְד ְש ָך ָע ָליו ַה ֲא ֵצלְ .בּ ִצ ְד ַקת )יעקב( ִאישׁ ָתּםַ .מ ְקלוֹת ִפּ ֵצּלָ .בּ ְר ָה ִטים ְבּ ִשׁי ֲקתוֹת ַה ָמּ ִים :ישב ָה ֵאר ָפּ ִניםַ .על ַעם ָדּל
ְבּ ַשׁ ְועוִֹ .נ ְל ַכּד ְבּ ִפ ְשעוְֹ .ו ַעל ֵכּן ֵא ַחר ִי ְשׁעוְֹ .בּ ִצ ְד ַקת )משה( ָע ָניו ָנס ִמ ַפּ ְרעֹהַ .וֵי ֶשב ַעל ְבּ ֵאר ַה ָמּ ִים :ישב ְו ַת ִזּיל
ִמ ְטרוֹת עֹז ִמ ְמעוֹ ִנים .וּ ְתבוּאוֹת ָשׁ ָנה ִי ְהיוּ ְד ֵשׁ ִניםְ .בּ ִצ ְד ַקת )אהרן( ִנ ְכ ָנס ִל ְפ ַני ְו ִל ְפ ִניםֲ .א ֶשׁר ֻצ ָוּה ַעל ִניסּוּ ְך ַה ָמּ ִים:
יך ְי ִריקוּן אוֹרוֹתְ .בּ ִצ ְד ַקת ֶמ ֶל ְך )דוד( ְנ ִעים ְז ִמירוֹתֲ .א ֶשׁר אָ ַמר ִמי ַי ְשׁ ֵק ִני
ישב ְזכוֹר ַר ֲח ֶמיך יוֹ ֵצר ְמאוֹרוֹתְ .ו ַצ ֵוּה ָע ֶב ָ
אשׁהְּ .בּ ִצ ְד ַקת )אלישע( ָל ַקח ְצלוֹ ִחית ֲח ָד ָשהְ .ו ַעל ָידוֹ
ַמ ִים :ישב ַח ְש ַרת ַמ ִים ַעל ַי ָבּ ָשהַ .תּ ִזּיל ְותוֹ ִציא ֶא ֶבן ָהרֹ ָ
ִנ ְר ְפאוּ ַה ָמּ ִים :ישב ַט ְר ֵפי ֶצ ַמח ֲא ָד ָמה ַה ְמ ִציאָ .ה ֵפק ְרצוֹ ִניִ .ח ְז ִקי ְואַ ְמ ִציְ .בּ ִג ְשׁ ֵמי ְנ ָדבוֹת ְל ַמ ַען מוֹ ִציאֵ .מ ַח ָל ִמישׁ
ְל ַמ ְע ְינוֹ ָמ ִים :ישב
ֱא-לֵֹ -הינו ֵוא-לֵֹ -הי ֲאבוֹ ֵתינוּ
ְבּ ִג ְש ֵמי אוֹ ָרה ָ .תּ ִאיר ֲא ָד ָמה:
ילה ָ .תּ ִגיל ֲא ָד ָמה:
ְבּ ִג ְש ֵמי ִג ָ

ְבּ ִג ְש ֵמי ְב ָר ָכה ְ .תּ ָב ֵר ְך ֲא ָד ָמה:
יצה ְ .תּ ַד ֵשּן ֲא ָד ָמה:
ְבּ ִג ְש ֵמי ִד ָ

ְבּ ִג ְש ֵמי הוֹד ְ .תּ ַה ֵדּר ֲא ָד ָמה:
ְבּ ִג ְש ֵמי ִז ְמ ָרהְ .תּ ַז ֵמּר ֲא ָד ָמה:

ְבּ ִג ְש ֵמי ַו ַעד טוֹבְ .תּ ַו ֵעד ֲא ָד ָמה:
ְבּ ִג ְש ֵמי ַח ִיים ְ .תּ ַחֶיה ֲא ָד ָמה:

יע ֲא ָד ָמה:
ְבּ ִג ְש ֵמי ְישוּ ָעה .תּוֹ ִש ַ
ְבּ ִג ְש ֵמי טוֹ ָבהֵ .תּ ִטיב ֲא ָד ָמה:
ְבּ ִג ְש ֵמי ַכ ְל ָכּ ָלהְ .תּ ַכ ְל ֵכּל ֲא ָד ָמה:
וביםְ .לטוֹ ָבהִ .לישוּ ָעהְ .ל ַפ ְר ָנ ָסה
יצהְ .להוֹדְ .ל ַו ַעד טוֹבְ .ל ִז ְמ ָרהְ .ל ַח ִיּים טֹ ִ
ילהְ .ל ִד ָ
אָ ָנּא הוֹ ִרי ֵדם ְלאוֹ ָרהִ .ל ְב ָר ָכהְ .ל ִג ָ
יעַ .מ ִשּׁיב ָהרוּ ַח וּמוֹ ִריד ַה ֶגּ ֶשׁם ִל ְב ָר ָכה:
וּ ְל ַכ ְל ָכּ ָלהְ .כּמוֹ ֶשאַ ָתּה הוּא ה' ֱא-לֵֹ -הינוּ ַרב ְלהוֹ ִש ַ
בני עדות אשכנז יוסיפו בתפילת שמונה עשרה בברכת "שומע תפילה" את התפילה המיוחדת לזמן עצירת
גשמים "עננו בורא עולם".
יך ,בּוֹ ֵחר ְבּ ַעמּוֹ ִי ְש ָר ֵאלְ ,להוֹ ִדיע ָג ְדלוֹ ְו ַה ְד ַרת ְכּבוֹדוֹ ,שוֹ ֵמ ַע ְתּ ִפ ָלּהֵ ,תּן ַטל וּ ָמ ָטר
ַו ֲע ֵננוּ בּוֹ ֵרא עוֹ ָלם ְבּ ִמ ַדּת ַר ֲח ֶמ ָ
יךָ .ש ְמ ָרה
ִל ְב ָר ָכה ַעל ְפ ֵני ָה ֲא ָד ָמהְ ,ו ַשׂ ַבּע ֶאת ָהעוֹ ָלם ֻכּלוֹ ִמטּוּ ֶב ָך ,וּ ַמ ֵלּא ָי ֵדינוּ ִמ ִבּ ְרכוֹ ֶתיך וּ ֵמעֹ ֶשר ַמ ְתּ ַנת ָי ֶד ָ
ילה ָש ָנה זוֹ ִמ ָכּל ָדּ ָבר ָרע וּ ִמ ָכּל ִמי ֵני ַמ ְשׁ ִחית וּ ִמ ָכּל ִמי ֵני פוּ ְר ָענוּתַ ,ו ֲע ֵשה ָלהּ ִתּ ְק ָוה ְואַ ֲח ִרית ָשלוֹם .חוּס ְו ַר ֵחם
ְו ַה ִצּ ָ
יה ְו ַעל ָכּל ְתּבוּאָ ָתה וּ ֵפירוֹ ֶתיה ,וּ ָב ְר ָכהּ ְבּ ִג ְש ֵמי ָרצוֹן ְבּ ָר ָכה וּ ְנ ָד ָבה ְו ַח ִיים ְושוֹ ַבע וְ ָשׁלוֹם ַכּ ָש ִנים ַהטּוֹבוֹתְ .ו ָה ֵסר
ָע ֵל ָ
ִמ ֶמנוּ ֶדּ ֶבר ְו ֶח ֶרב ְו ָר ָעב ְו ַחָיּה ָר ָעה וּ ְש ִבי וּ ִבי ָזּה ְו ֵי ֶצר ָה ָרעָ ,ו ֳח ָל ִיים ָר ִעים ְו ָק ִשים ,וּ ְמאוֹ ָרעוֹת ָרעוֹת ְו ָקשוֹת .וּ ְגזוֹר
יך ְבּ ִמ ַדּת ַר ֲח ִמיםְ ,ו ַק ֵבּל ְבּ ַר ֲח ִמים וּ ְב ָרצוֹן
יךְ ,ו ִת ְת ַנ ֵהג ִעם ָבּ ֶנ ָ
יך ַעל ִמדּוֹ ֶת ָ
יךְ ,וָיגֹלוּ ַר ֲח ֶמ ָ
ָע ֵלינוּ ְג ֵזרוֹת טוֹבוֹת ִמ ְלּ ָפ ֶנ ָ
ֶאת ְתּ ִפ ָל ֵתנוִּ :כּי אַ ָתּה שׁוֹ ֵמ ַע ְתּ ִפ ַלּת ָכּל ֶפּהָ ,בּרוּ ְך שׁוֹ ֵמ ַע ְתּ ִפ ָלּה.
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