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 קלאסיות וחדשות   ת גשם ו תפיל 

 

I   אחדים   ~ מקורות 

 2  -   1דברים פרק לב,  .  1
י ִפי: ָאֶרץ ִאְמרֵּ ה ְוִתְשַמע הָּׁ רָּׁ ַמִים ַוֲאַדבֵּ ִתי  ַהֲאִזינּו ַהשָּׁ ר ִלְקִחי ִתַזל ַכַטל ִאְמרָּׁ טָּׁ  ַיֲעֹרף ַכמָּׁ

י ֶדֶשא  ֶשב:ִכְשִעיִרם ֲעלֵּ י עֵּ  ְוִכְרִביִבים ֲעלֵּ
 
 
 משנה מסכת ראש השנה פרק א משנה ב  .  2
ארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בראש השנה כל ב

" היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם" :מרון שנאמר באי העולם עוברין לפניו כבני
 .ובחג נידונין על המים )תהלים לג(

 
 
 משנה מסכת ברכות פרק ה משנה ב  .  3

 מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים ושואלין הגשמים בברכת השנים.
 
 
 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לג עמוד א  .  4

גבורות גשמים. מאי טעמא? אמר רב יוסף: מתוך ששקולה כתחיית המתים, לפיכך  מזכירין
קבעוה בתחיית המתים. ושאלה בברכת השנים. מאי טעמא? אמר רב יוסף: מתוך שהיא 

 פרנסה לפיכך קבעוה בברכת פרנסה. 
 
 
 משנה מסכת תענית פרק א משנה א  .  5

טוב הראשון של חג רבי יהושע  מאימתי מזכירין גבורת גשמים רבי אליעזר אומר מיום
אומר מיום טוב האחרון של חג אמר לו רבי יהושע הואיל ואין הגשמים אלא סימן קללה 
בחג למה מזכיר אמר לו רבי אליעזר אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר משיב הרוח 

 ומוריד הגשם בעונתו אמר לו אם כן לעולם יהא מזכיר: 
האחרון  -שע: העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג רבי יהודה אומר משום רבי יהו

אינו מזכיר. ביום טוב הראשון של פסח ]בשחרית[ , הראשון ]גשמים בברכת גבורות[ מזכיר
 הראשון מזכיר, האחרון אינו מזכיר.  -

 
 
 תלמוד בבלי מסכת תענית דף ג עמוד א  .  6

 –רבי יהודה אומר משום רבי יהושע: העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג 
הראשון  -אינו מזכיר. ביום טוב הראשון של פסח ]בשחרית[ אחרון מזכיר, הראשון ה

 מזכיר, האחרון אינו מזכיר.
 

 )בתרגום לעברית(  תפילתו של הכהן הגדול   – . בבלי יומא דף נג, עמוד א 7
רבא בר רב אדא ורבין בר רב אדא מה מתפלל?  ":קצרה בבית החיצוןומתפלל תפלה "

 .יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתהא שנה זו גשומה ושחונה :רבאמרו שניהם משמו של 
רבא מסיים בה של  נורב אחא בו .אם שחונה תהא גשומה מור,אלא א זו מעלה?שחונה 

לפרנס זה מזה ולא תכנס לפניך  ולא יהיו עמך ישראל צריכין]...[  :רב יהודה ו שלמשמ
 .תפלת עוברי דרכים
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II   קלאסיות   ~ תפילות גשם 

 

   , מתוך תקון גשם 
 הנוסח הספרדי 

 
ַמִים ל ַחי ִיְפַתח אֹוְצרֹות שָּׁ  אֵּ

ב רּוחֹו ִיְזלּו ַמִים  ַישֵּ
 

י ה ְבִגְשמֵּ דָּׁ ְך עֵּ רֵּ צֹון ְתבָּׁ  רָּׁ
ה גֹון ְכִצּפֹור ְלכּודָּׁ י יָּׁ  ְבַפחֵּ

ה ִכין ְסעּודָּׁ מֹון הֵּ  ְבִצְדַקת ַאב הָּׁ
א ְמַעט ַמִים  ְוָאַמר יַֻקח נָּׁ

ב רּוחֹו ִיְזלּו ַמִים  ַישֵּ
 

י ֲעִליָּׁה גֶָּׁשם בֹות ִמְשמֵּ  ְנדָּׁ
 תֹוִריד ַבִציָּׁה ַרב ֲעִליִליָּׁה

 ְבִצְדַקת ֶנֱעַקד ְבַהר ַהֹמִריָּׁה
רֹות ַהַמִים ַפר ְבאֵּ ב ְוחָּׁ  ְושָּׁ

ב רּוח  ֹו ִיְזלּו ַמִיםַישֵּ
 

ל ְדלֵּה ה ְוַהצֵּ  ַעְמָך ִמְמהּומָּׁ
ל יו ַהֲאצֵּ לָּׁ ְדְשָך עָּׁ  ְורּוַח קָּׁ

ל ם ַמְקלֹות ִּפצֵּ  ְבִצְדַקת ִאיש תָּׁ
ִטים ְבִשֲקתֹות ַהַמִים ְרהָּׁ  בָּׁ

ב רּוחֹו ִיְזלּו ַמִים  ַישֵּ
 

ר אֵּ ל ְבַשְּועוֹ  הָּׁ ִנים ַעל ַעם דָּׁ  ּפָּׁ
ַחר ִיְשעוֹ ִנְלַכד ְבִפְשעֹו ְועַ  ן אֵּ  ל כֵּ

ס ִמַּפְרֹעה ו נָּׁ נָּׁ  ְבִצְדַקת עָּׁ
ר ַהַמִים  ַויֵֶּשב ַעל ְבאֵּ
ב רּוחֹו ִיְזלּו ַמִים  ַישֵּ

 
 ִמְטרֹות ֹעז ִמְמעֹוִנים  ְוַתִזיל

ִנים ה ִיְהיּו ְדשֵּ נָּׁ רֹות שָּׁ  ּופֵּ
 ְבִצְדַקת ִנְכַנס ִלְפַני ְוִלְפִנים 

ה ַעל ִנּסּוְך ַהמַ   ִיםַאֶשר ֻצּוָּׁ
ב רּוחֹו ִיְזלּו ַמִים  ַישֵּ

 
ר ְמאֹורֹות ְזֹכר  ַרֲחֶמיָך יֹוצֵּ

ֶביָך ְיִריקּון אֹורֹות ה עָּׁ  ְוַצּוֵּ
 ְבִצְדַקת ֶמֶלְך ְנִעים ְזִמירֹות
ִני ַמִים  ֲאֶשר ָאַמר ִמי ַיְשקֵּ

ב רּוחֹו ִיְזלּו ַמִים  ַישֵּ
 

ה ַחְשַרת שָּׁ  ַמִים ַעל ַיבָּׁ
ה ַתִזיל ְותֹוִציא ֶאֶבן ֹראשָּׁ  הָּׁ

ה שָּׁ ַקח ְצלֹוִחית ֲחדָּׁ  ְבִצְדַקת לָּׁ
 ְוַעל יָּׁדֹו ִנְרְּפאּו ַהַמִים

ב רּוחֹו ִיְזלּו ַמִים  ַישֵּ
 

 מתוך תפילת הגשם האשכנזית 

 
 ַכַמִיםב ִנְמַשְך ַאֲחֶריָך אָּׁ ְזכֹור 

תּול ַעל ַּפְלגֵּי בֵּ  ץ שָּׁ   ַמִיםַרְכתֹו ְכעֵּ
ש נַ גְ  אֵּ   ּוִמַמִיםְנתֹו ִהַצְלתֹו מֵּ
ל דְ   . ַמִיםַרְשתֹו ְבַזְרעֹו ַעל כָּׁ

ִיםַבֲעבּורֹו ַאל ִתְמַנע   .מָּׁ
 

אברהם הוא האב שנמשך אחרי ציווי האל "כמים", הברכות שזכה  
ג(. על - להן הן כברכת העץ השתול על פלגי מים )על פי תהלים א, א

פי המדרש, הקב"ה הציל את אברהם מכבשן האש ומפגיעת השטן  
ש   אֵּ  ּוִמַמִים". בנהר מים, ומכאן: " ְגַנְנתֹו ִהַצְלתֹו מֵּ

 
ד ִבְבשֹוַרת יַֻקח נָּׁא ְמַעט הַ ְזכֹור   ַמִיםּנֹולָּׁ

מֹו שַ וְ  ֲחטֹו ִלְשּפֹוְך דָּׁ   ַכַמִיםְחתָּׁ ְלהֹורֹו ְלשָּׁ
ב זִ  ר ַגם הּוא ִלְשּפֹוְך לֵּ   ַכַמִיםהֵּ
רֹות חָּׁ  א ְבאֵּ צָּׁ   .ַמִיםַפר ּומָּׁ

ִיםְבִצְדקֹו חֹון ַחְשַרת   .מָּׁ
 

כאשר   יצחק  של  על הולדתו העתידית  לאברהם  בישרו  המלאכים 
סיפק להם מים לרחצה ואירח אותם. המשך הבית מתייחס לעקדת  
ר ַגם הּוא ִלְשּפֹוְך לֵּב ַכַמִים"(. כאן   יצחק, ולכך שהוא הסכים לכך  )"ִזהֵּ

  יט(.- נזכרים הבארות שחפר יצחק )בראשית כו, יח
 

ן  טָּׁ ְזכֹור  ַבר ַיְרדֵּ      ַמִיםַען ַמְקלֹו ְועָּׁ
ר  יִ  ב ְוַגל ֶאֶבן ִמִּפי ְבאֵּ   ַמִיםַחד לֵּ
ש כְ  אֵּ לּול מֵּ   ּוִמַמִיםֶנֱאַבק לֹו ַשר בָּׁ
ש לָּׁ  אֵּ ן ִהְבַטְחתֹו ֱהיֹות ִעמֹו בָּׁ   .ּוַבַמִיםכֵּ

ִיםַבֲעבּורֹו ַאל ִתְמַנע   .מָּׁ
 

יעקב הוא שעבר את הירדן במקלו )שם לב, יא(, גלל את האבן מבאר  
המים )שם כט, י(. הוא נאבק עם המלאך, שעל פי המדרש עשוי מאש  

  ומים, ולו הובטחה ההגנה האלוהית.
 

יַבת גֹוֶמא ִמן מָּׁ ְזכֹור      ַהַמִיםשּוי ְבתֵּ
ה ֹצאן  נָּׁ  ה ְוִהְשקָּׁ לָּׁ ֹלה דָּׁ   ַמִיםמּו דָּׁ
ְמאּו סְ  ת צָּׁ   ְלַמִיםגּוֶליָך עֵּ
  .ַמִיםל ַהֶּסַלע ַהְך ַויְֵּצאּו עַ 

ִיםְבִצְדקֹו חֹון ַחְשַרת   .מָּׁ
 

משה ִנמשה מן היאור בתיבת הגומא, וכשגדל ִהשקה את הצאן של  
למים,   לצאנו  הדואג  כרועה  כאן  מתואר  משה  במים.  יתרו  בנות 

שִהרוו את העם  ומוזכר האירוע של הכאת הסלע שממנו יצאו המים  
 )במדבר כ, יא(.

 
ש ְטִבילֹות ּפְ ְזכֹור  מֵּ ל חָּׁ תֹות טֹובֵּ   ַבַמִיםִקיד שָּׁ

יו ְבִקדּוש  צ   ַמִיםֹוֶעה ּוַמְרִחיץ ַכּפָּׁ
ֳהַרת ק א ּוַמֶזה טָּׁ   ַמִיםֹורֵּ
ַעם ַּפַחז ר   .ַכַמִיםּוַחק מֵּ

ִיםַבֲעבּורֹו ַאל ִתְמַנע    .מָּׁ
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י ה ַהְמִציא ַטְרּפֵּ מָּׁ  ֶצַמח ֲאדָּׁ
ק ְרצֹוִני ִחְזִקי וַאְמִצי פֵּ  הָּׁ

בֹות ְלַמַען מֹוִציא י ְנדָּׁ  ְבִגְשמֵּ
ִמיש ְלַמְעְינֹו ַמִים ַחלָּׁ  מֵּ

ב רּוחֹו ִיְזלּו ַמיִ   םַישֵּ

על בית המקדש,  אהרן הכהן הוא   כלומר האחראי  תֹות",  שָּׁ "ְּפִקיד 
המקום שלפי המסורת ממנו הושתת העולם. כאן נזכרים היבטים  
בעבודת המקדש הקשורים במים: ביום הכיפורים הוא ֻצווה לטבול  
וַמזים עליו מי פרה אדומה   ידיו בכיור המים,  חמש טבילות, רחץ 

הכוהן הגדול הופ יום הכיפורים  לפני  ַעם"(  מטהרים.  מֵּ )"רּוַחק  רש 
    שבעת ימים, והרחקה זו מושווית למים הנוזלים הצדה.

 

ִטים ֶשֶהֱעַבְרתָּׁ ְבִגְזַרת ְש ְזכֹור  ר ְשבָּׁ שָּׁ  ַמִיםנֵּים עָּׁ
מֹו ְמִרירּות שֶ    ַמִיםִהְמַתְקתָּׁ לָּׁ
ֶליָך  ת ם עָּׁ מָּׁ ם ִנְשַּפְך דָּׁ   ַכַמִיםֹוְלדֹותָּׁ
נּו ָאְפפּו  ֶפןתֵּ    .ַמִיםִכי ַנְפשֵּ

ם חֹון ַחְשַרת  ִיםְבִצְדקָּׁ  .מָּׁ
 

- אחרי הזכרת דמויות המופת עובר הפייטן לדבר על העם כולו, שנים
עשר השבטים שעברו בים סוף, שזכו לכך שיומתקו להם מי מרה  

כה(. המשך הבית מדבר על מעשי קידוש השם  - במדבר )שמות טו, כג
ֶליָך ַכַמִים". וכאן באה בקשה   ם עָּׁ מָּׁ של העם לאורך הדורות: "ִנְשַּפְך דָּׁ

נּו ָאְפפּו ַמִים". שהאל יפנה לע ֶפן ִכי ַנְפשֵּ  מו ויצילו: "תֵּ
 

הבית האחרון מרחיב את היריעה, הוא אינו עוסק כאמור בדמות אחת,  
שבטי ישראל, כלומר בנו. כאן קורא החזן את הנוסח    תריסר אלא ב 

ינּו   ה הּוא ה' ֱאֹלהֵּ ַאתָּׁ ה"חורפי" של התפילה בפעם הראשונה השנה: "שָּׁ
רּוַח ּו   :מֹוִריד ַהֶגֶשם". התפילה מסיימת בקריאה המשולשת ַמִשיב הָּׁ

 
ה לָּׁ ה ְוֹלא ִלְקלָּׁ כָּׁ  )אמן(  ִלְברָּׁ

ֶות  )אמן(  ְלַחִיים ְוֹלא ְלמָּׁ
זֹון  )אמן(  ְלֹשַבע ְוֹלא ְלרָּׁ

 
 בזמן: מסעות בלוח השנה היהודי ישראלי )ההסבר מתוך דליה מרקס,    מצוטט מתוך אתר התפילה והפיוט

 

 

III  ~ תפילות גשם חדשות: הכללת האמהות 

הן  ן )תפילות המובאות כאן על הרשות לצטט אותליוצרי ויוצרות האני מודה ~ 
 ( מובאות כלשונן וכניקודן במקור

 
 
 תפילת הגשם של הרבה רות גן קגן   א. 

ינּו י ֱאֹלהֵּ אֹלהֵּ ינּו  וֵּ  ִאמֹותֵּ
  

ם ְזכֹור ה ֹקֶדש ְברּוחַ  אֵּ  שרה  ַכַמִים סֹוכָּׁ
ּה  ַמִים ְכַפְלגֵּי ִמְתַגְלגֵּל ְצחֹוקָּׁ

ִשים ֹאַרח ַשְבתָּׁ  ַכּנָּׁ ּה הֵּ  ַכַמִים לָּׁ
ִנים ה בָּׁ ִניקָּׁ  ַמִים ְכֶשַפע הֵּ

ּה ִים ִתְמַנע ַאל ַבֲעבּורָּׁ  מָּׁ
  

את ְזכֹור ת יֹוצֵּ  רבקה  ַמִים ִלְשאֹוב ֶעֶרב ְלעֵּ
ּה ֶחֶסד ם ִמַכדָּׁ  ַכַמִים זֹורֵּ

ה ְמעָּׁ א ַהְגִמיִאיִני ְבשָּׁ  ַמִים ְמַעט נָּׁ
ה ֲאבָּׁ  ַמִים ִלְשתֹות ַהְגַמִלים ִכלּו ַעד שָּׁ

ּה ִים ַחְשַרת חֹון ְבִצְדקָּׁ  <<     מָּׁ
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ר  ָאה ִעם ַהֹצאן ֶאל  ִּפי ְבאֵּ ה בָּׁ  רחל ַמִיםְזכֹור רֹועָּׁ
ה   ַכַמִיםְנִהי ְבִכי ַתְמרּוִרים ְמַבכָּׁ

יֶניהָּׁ ַרכֹות ִמִדְמעֹות  ּה עֵּ    לאה  ַמִיםֲאחֹותָּׁ
ַתְחתָּׁ ְכַנַחל  ּה ּפָּׁ  ַמִיםַרְחמָּׁ

ן ַאל ִתְמַנע  ִיםַבֲעבּורָּׁ  מָּׁ
 

ין ְקנֵּי סּוף ַעל ְיאֹור   מרים  ַמִיםְזכֹור ִנֶצֶבת בֵּ
ֶחְשַכת  ם מֵּ ה ְלַהִצילָּׁ ִדים ּפֹועָּׁ  ַמִיםְלנֹולָּׁ

ה ַעל ַים  רָּׁ חֹול שָּׁ  ַמִיםהַ ְבֹתף ּומָּׁ
ר  ּה חֹוַלְלתָּׁ ַמְתַנת ְבאֵּ ִיםִבְזכּותָּׁ  מָּׁ

ּה חֹון ַחְשַרת  ִיםְבִצְדקָּׁ  מָּׁ
 

 דבורה  ֶאְפַרִים ְבַהר תֹוֶמר ַתַחת יֹוֶשֶבת ְזכֹור
ּה תָּׁ ה  ֶאֶרץ ְבִשירָּׁ שָּׁ עָּׁ ִבים ַגם, רָּׁ ְטפּו עָּׁ ִים נָּׁ   מָּׁ
ִבים ם ַהכֹוכָּׁ  ַמִיםשָּׁ  ִמן ִנְלֲחמּו  ִבְמִסלֹותָּׁ

ִשים ְתֹבַרְך ב ִמּנָּׁ לָּׁ ה חָּׁ ְתנָּׁ  יעל  ַמִים ִבְמקֹום נָּׁ
ן ִים ִתְמַנע ַאל ַבעבּורָּׁ  מָּׁ

 
 
קלמן  -מחזור השמחה שבלב, בעריכת הרב לוי ויימן )  , מאת הרב יהורם מזור תפילת גשם   ב. 

 ( 201, עמ' והרב עודד מזור, ירושלים התשע"ה
 

ינּו י ֱאֹלהֵּ אֹלהֵּ ינּו  וֵּ ינּו ְוִאמֹותֵּ  ֲאבֹותֵּ

 זכות אבות:   

 .ַכַמִים – ָאב ִנְמַשְך ַאֲחֶריךְזכֹור 

רֹות ַפר ְבאֵּ ב ְוחָּׁ ד ְושָּׁ ִים  −ּוְבנֹו ַהֶנֱעקָּׁ  .מָּׁ

ש אֵּ לּול מֵּ ר בָּׁ  .ּוִמַמִים  ‒ֶנכדֹו ֶנֱאַבק ְבֹשָּׁ
ם ִיְהֶיה ְכחֹול ַעל ֹשַפת  ם ִכי ַזְרעָּׁ ַרְכתָּׁ ִים –בֵּ  .מָּׁ

ם ַאל ִתְמַנע  ִים –ַבֲעבּורָּׁ  . מָּׁ
 

 זכות אמהות:  
ה ַנֲהרֹות ְזכֹור  ְברָּׁ ם עָּׁ ִים –אֵּ  .מָּׁ

ִלים  וּו ַהְגמָּׁ ה ַעד רָּׁ ֲאבָּׁ ה שָּׁ תָּׁ ִים –ַכלָּׁ  .מָּׁ
ר  ל ֶאֶבן ִמְבאֵּ ּה גָּׁ ה ְלדֹודָּׁ ת ִנְרֲאתָּׁ ִים –ְועֵּ  . מָּׁ

ּה ַבֲחצֹותֹו ַנֲהרֹות  ה ְבִאישָּׁ ְמכָּׁ ִים –תָּׁ  . מָּׁ
ן ֹחן ַחְשַרת  ִיםִבְזכּותָּׁ  .מָּׁ

   זכות מנהיגים: 
ִים –ַמְנִהיג ַהמֹוִציא ְלַעמֹו ִמתֹוְך ַהֶּסַלע ְזכֹור   .מָּׁ

ן  ִים –ַתְלִמידֹו ֶהֱעִביר ַעְמָך ְבִגְזַרת ַיְרדֵּ  .מָּׁ

ִני ה ָאַמר ִמי ַיְשקֵּ מָּׁ ת ִמְלחָּׁ ִים − ְמִשיֲחָך ְבעֵּ  .מָּׁ
ֶניָך ַהֹיום  ַע ְלפָּׁ ִים –ִהְנִהיגּו ַעְמָך ַהְמַשּוֵּ  .ַלמָּׁ

ים ִמדְ  ֹשִ ם תָּׁ ר ַלֲאַגם ִבְזכּותָּׁ ִים –בָּׁ  .מָּׁ

 זכות מנהיגות:  
ַפת ְזכֹור  ִשים חֹוְללֹות ַעל ֹשְ ה ְונָּׁ ִים –ַמְנִהיגָּׁ  .מָּׁ

ה ְבִשְטפֹון  ִים –ְכשֹוֶפֶטת ַתַחת תֹוֶמר הֹוִשיעָּׁ  .מָּׁ
ב ְוֹלא  לָּׁ הּו חָּׁ ש ִהְשְקתָּׁ ת ַצר ִביקֵּ ִים –ְועֵּ  . מָּׁ

ּה ְלֶאֶרץ גֹולֹות  ּה ַעד שּובָּׁ ה ַבֲחמֹותָּׁ ְמכָּׁ ִים –תָּׁ  . מָּׁ
ִקים ֶשַפע  ִרים ַוֲעמָּׁ ן ִיְרוּו הָּׁ ִים –ִבְזכּותָּׁ  .מָּׁ

 

 
 ( 202עמ' שמחה שבלב, ה)מצוטט מ  מתוך מחזור היהדות המתחדשתתפילת גשם  ג.          

 

ינּו י ֱאֹלהֵּ אֹלהֵּ ינּו וֵּ ינּו ְוִאמֹותֵּ  ֲאבֹותֵּ
ַבר עֹוד ְמַעט י  ַהַקִיץ עָּׁ ִים –יְֵּרדּו ִגְשמֵּ  .מָּׁ

ֶמק ּוִמְדַבר ה עֵּ לָּׁ ִים –ִיְרוּו  ַהר ְשפֵּ  .מָּׁ
ִניבּו דֹות ְתבּוָאה יָּׁ י ְּפִרי ּוֹשְ ב   ֲעצֵּ ִים –ְברָּׁ  . מָּׁ

ה ְתרּוֲעַנן ְוִתְפֶרה ִמִבְרַכת  שָּׁ ה ְיבֵּ מָּׁ ִים –ֲאדָּׁ  .מָּׁ
ִלים ִיְמְלאּו  ִים –ְוֹכל ַהְּנחָּׁ  <<             . מָּׁ

ִאים ֶדה ַהְצמֵּ י ַהשָּׁ ִים ‒ ְכמֹו ִצְמחֵּ  .ַלמָּׁ
ְך נּו ְלָך כָּׁ י  ַעל ַתֲערֹוג ְכַאיָּׁל  ַנְפשֵּ ִים –ֲאִפיקֵּ  .מָּׁ

נּו  ִתצֹוק ינּו ְוַטֲהרֵּ לֵּ  .ְכַבַמִים –רּוֲחָך עָּׁ
ה  ְתָך ַהְמשּולָּׁ ִים  –ְוִנְשֶתה תֹורָּׁ  .ְלמָּׁ

א ְלכּו מֵּ ל ַהצָּׁ  .ַלַמִים – הֹוי כָּׁ
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 תפילת הגשם, לאה שקדיאל ד.   
 
ְך ַכַמִים ִשְפִכי "  (יט ה'" )איכה ב, ְּפנֵּי ֹנַכח ִלבֵּ
 

 מיםזכור אם אשר בכדה שאבה לעבד ולגמלים 
 כמיםואחריו לכנען אל אדונו נמשכה בנחת 
 כמיםאת יעקב בנה אהבה כי נבואתה זכה 

  כמים ולאחיה שלחתו להציל מנקמת עשו פחז 
 בעבור רבקה אל תמנע מים!]קהל וחזנית[ 

 
 מים זכור אם רועה פגשה אהובה על באר

 כמיםמעות ה דאחותה עזרה, אך בסגור רחמה שפכל
 מיםל מארץ יאור אלכן הבטחת לבנה יוסף לפקוד ישר

שתהיה להם אתה  –פעולתה  רובגלותם בכתה, ושכ
 מים  מקווה 

 בצדקת רחל חון חשרת מים!]קהל וחזנית[ 
 

 מיםזכור בת מלך אשר ירדה לרחוץ על היאור 
 המיםחמלה על נער בוכה בתיבה ומשתהו מן 

 במיםגידלתו כעברי גואל אחיו ומעבירם 
 למים  בגן עדן מלמדת לגיורות תורה נמשלה 

 בעבור ִבתיה אל תמנע מים!]קהל וחזנית[ 
 

 למיםזכור מילדת יראת אלקים לא השליכה בנים 
 במיםניבאה כי אחיה יגאל ישראל והתיצבה לשמרו 

 המיםאה הנשים לשיר לה' על נס הוצי לבתוף ובמחו
מים בזכותה הלכה במדבר עם העם ארבעים שנה באר 

 בצדקת מרים חון חשרת מים!ל וחזנית[ ]קה
 

 מיםזכור צדיקה כעץ שתול על פלגי 
 למיםעלתה עם אישּה להתפלל כשנצרך העולם 
 ומיםעלה הענן מזוית שלה כי לעני נתנה לחם 

 כמים  ועל רשעים ביקשה רחמים ועשו תשובה כי טהורה  
 בעבור אשת אבא חלקיה אל תמנע מים! ]קהל וחזנית[ 

 
 מיםזכור שבטים אחי דינה שהעברת בִגזרת 

 מיםשהמתקת למו מרירות 
 כמיםתולדותם נשפך דמם עליך 

 מים   תפן, כי נפשנו אפפו 
 בצדקם ובצדקן חון חשרת מים!]קהל וחזנית[ 
 ]המשך כרגיל[

 
 

 ייך סטר מאת מירי ו  שם חדשה לימי קורונה תפילת ג 
                                                                    >> 

תפילת הגשם, הרב מרק פרידנברג,  ה.  
 תרגם הרב שמחה רוט 

http://www.ritualwell.org/ritual/geshe

mothers-our-verses-m 
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 60-58, עמ'  בזמן  –לדיון בנושא שירי גשם והתגשמו, ראו  ~  
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