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ת קַ דְ ִצ ה. ּבְ דָ כּור לְ ֹוּפִצ ן. ּכְ גֹוי יָ חֵ פַ ה. ְּב דָ עֵ  ךְ רֵ בָ ן ְּת צֹוי רָ מֵ ְש גִ ם: ּבְ יִ מָ  לּוּזְ יִ  חֹוב רּוֵּש ם.יַ יִ מָ ת ׁשָ רֹוצְ ח אֹוּתַ פְ י יִ ל חַ -אֵ 

ב ה. רַ ּיָ ִצ יד ּבְ רִ ֹוה. ּתּיָ לִ י עֲ מֵ ְּׁש ת. ִמ בֹודָ ם נְ ֶש גֶ  ם: ישביִ ט מָ עַ א ְמ ח נָ קַ ר יֻ מַ ה. וָאדָ עּוין סְ כִ ן. הֵ מֹוב הֲ (אברהם) ָא

 חַ רּול. וְ ּצֵ הַ ה וְ מָ הּוְמ ִמ  ךָ ְּמ ה עַ לֵ ם: ישב ּדְ יִ מָ ת הַ רֹואֵ ר ּבְ פַ חָ ב וְ ָש ה. וְ ּיָ רִ ֹוּמר הַ הַ ד. ְּב קַ עֱ ת (יצחק) נֶ קַ דְ צִ ה. ּבְ ּיָ ילִ לִ עֲ 

ל ם ּדָ ל עַ ים. עַ נִ ר ּפָ אֵ ם: ישב הָ יִ ּמָ ת הַ תֹויקֲ ִׁש ים ְּב ִט הָ רְ ל. ּבָ ּצֵ ת ּפִ לֹוקְ . מַ םּתָ  יׁשת (יעקב) ִא קַ דְ ִצ ל. ְּב צֵ אֲ יו הַ לָ עָ  ךָ ְש דְ קָ 

יל ּזִ תַ ם: ישב וְ יִ ּמָ ר הַ אֵ ל ְּב ב עַ ֶש יֵ ה. וַ עֹרְ ּפַ ס ִמ יו נָ נָ ת (משה) עָ קַ דְ צִ . ּבְ עֹוְׁש ר יִ חַ ן אֵ ל ּכֵ עַ . וְ עֹוְש ִפ ד ְּב ּכַ לְ . נִ עֹווְ ַׁש ְּב 

ם: יִ ּמָ הַ  ךְ ּויּסל נִ ה עַ ּוָ ר צֻ ֶׁש ים. אֲ נִ ְפ לִ י וְ נַ ְפ ס לִ נָ כְ ת (אהרן) נִ קַ דְ ִצ ים. ְּב נִ ֵׁש דְ  יּוְה ה יִ נָ ת ָׁש אֹובּוְת . ּויםנִ עֹוְמ ז ִמ ת עֹרֹוְט ִמ 

י נִ קֵ ְׁש יַ  יר ִמ מַ ר ָאֶׁש ת. אֲ ירֹוִמ ים זְ ִע (דוד) נְ  ךְ לֶ ת מֶ קַ דְ ִצ ת. ּבְ רֹון אֹויקּורִ יְ  יךָ בֶ ה עָ ּוֵ צַ ת. וְ רֹואֹור ְמ צֵ יך יֹומֶ חֲ ר רַ כֹוישב זְ 

 דֹול יָ עַ ה. וְ ָש דָ ית חֲ ִח לֹוח צְ קַ ת (אלישע) לָ קַ דְ צִ . ּבְ ּהאָׁש רֹן הָ בֶ יא אֶ ִצ תֹויל וְ ּזִ ה. ּתַ ָש ּבָ ל יַ ם עַ יִ ת מַ רַ ְש ם: ישב חַ יִ מַ 

 יׁשִמ לָ חַ יא. מֵ ִצ ן מֹועַ מַ לְ ת בֹודָ י נְ מֵ ְׁש גִ י. ּבְ ִצ ְמ ַאי וְ ִק זְ י. ִח נִ צֹוק רְ פֵ יא. הָ ִצ ְמ ה הַ מָ דָ ח אֲ מַ י צֶ פֵ רְ ם: ישב טַ יִ ּמָ הַ  אּוְפ רְ נִ 

  ם: ישב יִ מָ  נֹויְ עְ מַ לְ 

  ינּותֵ בֹוי אֲ הֵ -לֹ-אינו וֵ הֵ -לֹ-אֱ 

  

  ה:מָ דָ אֲ  ךְ רֵ בָ ה .  ְּת כָ רָ י בְ מֵ ְש גִ ְּב       ה:מָ דָ יר אֲ ִא ה . ּתָ רָ י אֹומֵ ְש גִ ְּב 

  ה:מָ דָ ן אֲ ֵּש דַ ה  .  ְּת יצָ י דִ מֵ ְש גִ ְּב       ה:מָ דָ יל אֲ גִ ה .  ּתָ ילָ י גִ מֵ ְש גִ ְּב 

  ה:מָ דָ ד אֲ עֵ וַ ב. ְּת ד טֹועַ י וַ מֵ ְש גִ ְּב       ה:מָ דָ ר אֲ ּדֵ הַ ד .  ְּת י הֹומֵ ְש גִ ְּב 

  ה:מָ דָ ה אֲ יֶ חַ ים  .   ְּת יִ י חַ מֵ ְש גִ ְּב       ה:מָ דָ ר אֲ ּמֵ זַ ה. ְּת רָ ְמ י זִ מֵ ְש גִ ְּב 

  ה:מָ דָ אֲ  יעַ ִש ֹוה. ּתעָ שּוי יְ מֵ ְש גִ ְּב       ה:מָ דָ יב אֲ ִט ה. ּתֵ בָ י טֹומֵ ְש גִ ְּב 

  ה:מָ דָ ל אֲ ּכֵ לְ כַ ה. ְּת לָ ּכָ לְ י כַ מֵ ְש גִ ְּב 

  

ה סָ נָ רְ פַ ה. לְ עָ ישּוה. לִ בָ טֹוים. לְ וִב ים טֹּיִ חַ ה. לְ רָ ְמ זִ ב. לְ ד טֹועַ וַ ד. לְ הֹוה. לְ יצָ דִ ה. לְ ילָ גִ ה. לְ כָ רָ בְ ה. לִ רָ אֹום לְ ידֵ רִ א הֹוּנָ ָא

  ה:כָ רָ בְ ם לִ ֶׁש ּגֶ יד הַ רִ מֹוּו חַ רּויב הָ ִּׁש . מַ יעַ ִש הֹוב לְ רַ  ינּוהֵ -לֹ-א ה' אֱ ה הּוּתָ ַאֶש  מֹוה. ּכְ לָ ּכָ לְ כַ לְ ּו

        

בני עדות אשכנז יוסיפו בתפילת שמונה עשרה בברכת "שומע תפילה" את התפילה המיוחדת לזמן עצירת 

        גשמים "עננו בורא עולם".

  

ר טָ מָ ל ּון טַ ה, ּתֵ ּלָ פִ ְּת  עַ מֵ שֹו ,דֹובֹות ּכְ רַ דְ הַ וְ  לֹודְ יע גָ דִ הֹול, לְ אֵ רָ ְש יִ  ֹוּמעַ ר ּבְ חֵ ֹו, ּביךָ מֶ חֲ ת רַ ּדַ ִמ ם ְּב לָ א עֹורֵ ֹוּב נּונֵ עֲ וַ 

ה רָ ְמ . ָש יךָ דֶ ת יָ נַ ְּת ר מַ ֶש עֹמֵ יך ּותֶ כֹורְ ִּב ִמ  ינּודֵ א יָ ּלֵ מַ , ּוךָ בֶ ּוּטִמ  לֹום ּכֻ לָ עֹות הָ ע אֶ ּבַ ַׂש ה, וְ מָ דָ אֲ י הָ נֵ ל ְפ ה עַ כָ רָ בְ לִ 

ם חֵ רַ ס וְ ם. חּולֹוית שָ רִ חֲ ַאה וְ וָ קְ ִּת  ּהה לָ ֵש עֲ ת, וַ נּועָ רְ י פּוינֵ ל ִמ ּכָ ִמ ית ּוִח ְׁש י מַ ינֵ ל ִמ ּכָ ִמ ע ּור רָ בָ ל ּדָ ּכָ ִמ  ה זֹונָ ה ָש ילָ ִּצ הַ וְ 

ר סֵ הָ ת. וְ בֹוֹוּטים הַ נִ ָש ם ּכַ לֹוָׁש ע וְ בַ שֹוים וְ יִ חַ ה וְ בָ דָ נְ ה ּוכָ רָ ן ְּב צֹוי רָ מֵ ְש גִ ְּב  ּהכָ רְ בָ יה, ּותֶ ירֹופֵ ה ּותָ ָאבּול ְּת ל ּכָ עַ וְ  יהָ לֵ עָ 

ר זֹוגְ ת. ּושֹוקָ ת וְ עֹות רָ עֹורָ אֹוְמ ים, ּוִש קָ ים וְ ִע ים רָ יִ לָ חֳ ע, וָ רָ ר הָ צֶ יֵ ה וְ יּזָ בִ י ּוִב ְש ה ּועָ ה רָ ּיָ חַ ב וְ עָ רָ ב וְ רֶ חֶ ר וְ בֶ ּדֶ  נּומֶ ִמ 

ן צֹורָ ְב ּו יםִמ חֲ רַ ל ּבְ ּבֵ קַ ים, וְ ִמ חֲ ת רַ ּדַ ִמ ּבְ  יךָ נֶ ם ּבָ ג ִע הֵ נַ ְת ִת , וְ יךָ תֶ ֹוּדל ִמ עַ  יךָ מֶ חֲ רַ  לּוגֹיָ , וְ יךָ נֶ פָ ּלְ ת ִמ בֹות טֹורֹוזֵ גְ  ינּולֵ עָ 

  ה.ּלָ ִפ ְּת  עַ מֵ ֹוׁש ךְ רּוה, ּבָ ל ּפֶ ת ּכָ ּלַ ִפ ְּת  עַ מֵ ֹוה ׁשּתָ י ַא: ּכִ נּותֵ לָ ִפ ת ְּת אֶ 


