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לאחינו בני ישראל שבארץ ישראל העי"א.
נועם ה' עליכם וכבודו עליכם יראה
כלה קיץ ,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 ,וידוע
ומפורסם שאבותינו ורבותינו לקדושים אשר בארץ ,היו מתענים מי"ז במר חשון ויש סדר מיוחד של תעניות
במשנה וגמרא ) תענית י'( ובטוש"ע א"ח סימן תקע" ה ע"ש באורך.
וכבר פירסמנו בימים עברו שכל מי שיכול ישתדל להתענות יום שלם ,או לפחות חצי יום ,יקבל עליו התענית
במנחה של היום הקודם ותע"ב .וע"כ נקבע את יום חמישי י"א כסלו תשע" א ליום תענית ,וכל מי שיכול יקבל
עליו ביום הקודם תענית ליום שלם ,ומי שקשה לו יקבל עליו מחצות היום עדי ערב ,ויתאספו בבתי כנסיות
ובתי מדרשות לאמירת סליחות ותהלים ,וכשיש עשרה מתענים ,יוציאו ס"ת במנחה ויקראו ויחל ,ויאמרו עננו
גם בחזרה ,והכהנים ישאו כפיהם אם הם בתענית ,והן אל כביר לא ימאס ,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.
ובאנו על החתום ,כהרכב ביה"ד
יונה יחיאל מצגר
הרב הראשי לישראל

שלמה משה עמאר
הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ציון בוארון
חבר בית הדין הרבני הגדול
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בעת פתיחת ההיכל אומרים בקשה זו:
א-ל חי יפתח אוצרות שמים.ישב רוחו יזלו מים :בגשמי רצון תברְך עדה .בפחי יגון .כצנור לכודה .בצדקת
(אברהם) ָאב המון .הכין סעודה .וָאמר יקח נא מעט מים :ישב גשם נדבות .משמי עלטה .תוריד בצטה .רב
עלילטה .בצדקת (יצחק) נעקד .בהר הםורטה .ושב וחפר בארות המים :ישב דלה עםָך ממהומה והסל .ורוח
קדשָך עליו האצל .בצדקת (יעקב) איש תם .מקלות נסל .ברהטים בשיקתות הםים :ישב האר ננים .על עם דל
בשועו .נלכד בפשעו .ועל כן אחר ישעו .בצדקת (משה) עניו נס מנרעה .וישב על באר הםים :ישב ותזיל
מטרות עז ממעונים .ותבואות שנה יהיו דשנים .בצדקת (אהרן) נכנס לפני ולפנים .אשר צוה על ניןוְך הםים:
ישב זכור רחמיך יוצר מאורות .וצוה עביָך יריקון אורות .בצדקת מלְך (דוד) נעים זמירות .אשר ָאמר מי ישקני
מים :ישב חשרת מים על יבשה .תזיל ותוציא אבן הראשה .בצדקת (אלישע) לקח צלוחית חדשה .ועל ידו
נרפאו הםים :ישב טרפי צמח אדמה המציא .הפק רצוני .חזקי וַאמצי .בגשמי נדבות למען מוציא .מחלמיש
למעינו מים :ישב
אֹ-ל-הינו ואֹ-ל-הי אבותינו
בגשמי ברכה  .תברְך אדמה:
בגשמי אורה  .תאיר אדמה:
בגשמי דיצה  .תדשן אדמה:
בגשמי גילה  .תגיל אדמה:
בגשמי ועד טוב .תועד אדמה:
בגשמי הוד  .תהדר אדמה:
בגשמי חיים  .תחיה אדמה:
בגשמי זמרה .תזםר אדמה:
בגשמי ישועה .תושיע אדמה:
בגשמי טובה .תטיב אדמה:
בגשמי כלכלה .תכלכל אדמה:
אמא הורידם לאורה .לברכה .לגילה .לדיצה .להוד .לועד טוב .לזמרה .לחטים טובים .לטובה .לישועה .לפרנסה
ולכלכלה .כמו שאתה הוא ה' אֹ-ל-הינו רב להושיע .משיב הרוח ומוריד הגשם לברכה:
בני עדות אשכנז יוסיפו בתפילת שמונה עשרה בברכת "שומע תפילה" את התפילה המיוחדת לזמן עצירת
גשמים "עננו בורא עולם".
ועננו בורא עולם במדת רחמיָך ,בוחר בעםו ישראל ,להודיע גדלו והדרת כבודו ,שומע תפלה ,תן טל ומטר
לברכה על פני האדמה ,ושבע את העולם כלו מחובָך ,ומלא ידינו מברכותיך ומעשר מתנת ידיָך .שמרה והסילה
שנה זו מכל דבר רע ומכל מיני משחית ומכל מיני פורענות ,ועשה לה תקוה וַאחרית שלום .חוס ורחם עליה
ועל כל תבוָאתה ופירותיה ,וברכה בגשמי רצון ברכה ונדבה וחיים ושובע ושלום כשנים החובות .והסר ממנו
דבר וחרב ורעב וחטה רעה ושבי וביזה ויצר הרע ,וחליים רעים וקשים ,ומאורעות רעות וקשות .וגזור עלינו
גזרות טובות מלפניָך ,ויגלו רחמיָך על מדותיָך ,ותתנהג עם בניָך במדת רחמים ,וקבל ברחמים וברצון את
תפלתנו :כי אתה שומע תפלת כל נה ,ברוְך שומע תפלה.
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