תפילות גשם קלאסיות וחדשות
 ~ Iמקורות אחדים
 .1דברים פרק לב2 - 1 ,
ָארץ ִא ְמ ֵּרי פִ י :יַעֲ רֹף כַמָּׁ טָּׁ ר לִ ְק ִחי ִתזַל כַטַ ל ִא ְמ ָּׁר ִתי
הַ אֲ זִ ינּו הַ ָּׁשמַ יִם וַ אֲ ַדבֵּ ָּׁרה וְ ִת ְשמַ ע הָּׁ ֶ
כִ ְש ִע ִירם עֲ לֵּי דֶ ֶשא וְ כִ ְרבִ יבִ ים עֲ לֵּי עֵּ ֶשב:
 .2משנה מסכת ראש השנה פרק א משנה ב
ב ארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בראש השנה כל
באי העולם עוברין לפניו כבני מרון שנאמר" :היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם"
(תהלים לג) ובחג נידונין על המים.
 .3משנה מסכת ברכות פרק ה משנה ב
מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים ושואלין הגשמים בברכת השנים.
 .4תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לג עמוד א
מזכירין גבורות גשמים .מאי טעמא? אמר רב יוסף :מתוך ששקולה כתחיית המתים ,לפיכך
קבעוה בתחיית המתים .ושאלה בברכת השנים .מאי טעמא? אמר רב יוסף :מתוך שהיא
פרנסה לפיכך קבעוה בברכת פרנסה.
 .5משנה מסכת תענית פרק א משנה א
מאימתי מזכירין גבורת גשמים רבי אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג רבי יהושע
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:
רבי יהודה אומר משום רבי יהושע :העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג  -האחרון
מזכיר [גשמים בברכת גבורות] ,הראשון [בשחרית] אינו מזכיר .ביום טוב הראשון של פסח
 הראשון מזכיר ,האחרון אינו מזכיר. .6תלמוד בבלי מסכת תענית דף ג עמוד א
רבי יהודה אומר משום רבי יהושע :העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג –
האחרון מזכיר ,הראשון [בשחרית] אינו מזכיר .ביום טוב הראשון של פסח  -הראשון
מזכיר ,האחרון אינו מזכיר.
 .7בבלי יומא דף נג ,עמוד א – תפילתו של הכהן הגדול (בתרגום לעברית)
"ומתפלל תפלה קצרה בבית החיצון" :מה מתפלל? רבא בר רב אדא ורבין בר רב אדא
אמרו שניהם משמו של רב :יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתהא שנה זו גשומה ושחונה.
שחונה זו מעלה? אלא אמור ,אם שחונה תהא גשומה .ורב אחא בנו של רבא מסיים בה
משמו של רב יהודה ]...[ :ולא יהיו עמך ישראל צריכין לפרנס זה מזה ולא תכנס לפניך
תפלת עוברי דרכים.
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 ~ IIתפילות גשם קלאסיות
גשם,

מתוך תקון
הנוסח הספרדי

אֵּ ל חַ י יִפְ ַתח או ְֹצרוֹת ָּׁשמַ יִם
י ֵַּשב רּוח ֹו יִזְ לּו מַ יִם

מתוך תפילת הגשם האשכנזית
זְ כוֹר אָּׁ ב נִ ְמ ַשְך ַאחֲ ֶריָך כַמַ יִם
בֵּ ַרכְ ת ֹו כְ עֵּ ץ ָּׁשתּול עַ ל ּפַ לְ גֵּי מַ יִם
ּוממַ יִם
גְ ַננְ ת ֹו ִהצַ לְ ת ֹו מֵּ אֵּ ש ִ
ְד ַר ְשת ֹו בְ ז ְַרע ֹו עַ ל כָּׁל מַ יִם.
בַ עֲ בּור ֹו ַאל ִת ְמנַע מָּׁ יִם.

בְ גִ ְשמֵּ י ָּׁרצוֹן ְתבָּׁ ֵּרְך עֵּ ָּׁדה
כּודה
בְ פַ חֵּ י יָּׁגוֹן כְ ִצּפוֹר לְ ָּׁ
עּודה
בְ ִצ ְד ַקת ַאב הָּׁ מוֹן הֵּ כִ ין ְס ָּׁ
וְ ָאמַ ר י ַֻקח נָּׁא ְמעַ ט מַ יִם
י ֵַּשב רּוח ֹו יִזְ לּו מַ יִם

אברהם הוא האב שנמשך אחרי ציווי האל "כמים" ,הברכות שזכה
להן הן כברכת העץ השתול על פלגי מים (על פי תהלים א ,א-ג) .על
פי המדרש ,הקב"ה הציל את אברהם מכבשן האש ומפגיעת השטן
ּוממַ יִם".
בנהר מים ,ומכאןְ " :ג ַננְת ֹו ִהצַ לְ ת ֹו מֵּ אֵּ ש ִ

ג ֶָּׁשם נְ ָּׁדבוֹת ִמ ְשמֵּ י עֲ לִ יָּׁה
תו ִֹריד בַ ִציָּׁה ַרב עֲ לִ ילִ יָּׁה
בְ ִצ ְד ַקת ֶנע ֱַקד בְ הַ ר הַ מ ִֹריָּׁה
וְ ָּׁשב וְ חָּׁ פַ ר בְ אֵּ רוֹת הַ מַ יִם
י ֵַּשב רּוח ֹו יִזְ לּו מַ יִם

זְ כוֹר הַ ּנ ֹולָּׁד בִ בְ שו ַֹרת י ַֻקח נָּׁא ְמעַ ט מַ יִם
וְ ַש ְח ָּׁת לְ הוֹר ֹו לְ ָּׁשחֲ ט ֹו לִ ְשּפוְֹך ָּׁדמ ֹו כַמַ יִם
זִ הֵּ ר גַם הּוא לִ ְשּפוְֹך לֵּב כַמַ יִם
חָּׁ פַ ר ּומָּׁ צָּׁ א בְ אֵּ רוֹת מַ יִם.
בְ ִצ ְדק ֹו חוֹן חַ ְש ַרת מָּׁ יִם.

ְדלֵּה עַ ְמָך ִמ ְמהּומָּׁ ה וְ הַ צֵּ ל
וְ רּוחַ ָּׁק ְד ְשָך עָּׁ לָּׁיו הַ אֲ צֵּ ל
בְ ִצ ְד ַקת ִאיש ָּׁתם מַ ְקלוֹת ּפִ צֵּ ל
בָּׁ ְרהָּׁ ִטים בְ ִש ֲקתוֹת הַ מַ יִם
י ֵַּשב רּוח ֹו יִזְ לּו מַ יִם

המלאכים בישרו לאברהם על הולדתו העתידית של יצחק כאשר
סיפק להם מים לרחצה ואירח אותם .המשך הבית מתייחס לעקדת
יצחק ,ולכך שהוא הסכים לכך ("זִ הֵּ ר גַם הּוא לִ ְשּפוְֹך לֵּב כַמַ יִם") .כאן
נזכרים הבארות שחפר יצחק (בראשית כו ,יח-יט).

הָּׁ אֵּ ר ּפָּׁ נִ ים עַ ל עַ ם ָּׁדל בְ ַשּוְ ע ֹו
נִ לְ כַד בְ פִ ְשע ֹו וְ עַ ל כֵּן אֵּ חַ ר י ְִשע ֹו
בְ ִצ ְד ַקת עָּׁ נָּׁו נָּׁס ִמּפַ ְרעֹה
וַ י ֵֶּשב עַ ל בְ אֵּ ר הַ מַ יִם
י ֵַּשב רּוח ֹו יִזְ לּו מַ יִם
וְ ַתזִ יל ִמ ְטרוֹת עֹז ִמ ְמעוֹנִ ים
ּופֵּ רוֹת ָּׁשנָּׁה י ְִהיּו ְד ֵּשנִ ים
בְ ִצ ְד ַקת נִ כְ נַס לִ פְ נַי וְ לִ פְ נִ ים
אַ ֶשר צֻ ּוָּׁ ה עַ ל נִ ּסּוְך הַ מַ יִם
י ֵַּשב רּוח ֹו יִזְ לּו מַ יִם
זְ כֹר ַרחֲ מֶ יָך יוֹצֵּ ר ְמאוֹרוֹת
וְ צַ ּוֵּה עָּׁ בֶ יָך י ְִריקּון אוֹרוֹת
בְ ִצ ְד ַקת מֶ לְֶך נְ ִעים זְ ִמירוֹת
אֲ ֶשר ָאמַ ר ִמי י ְַש ֵּקנִ י מַ יִם
י ֵַּשב רּוח ֹו יִזְ לּו מַ יִם
חַ ְש ַרת מַ יִם עַ ל יַבָּׁ ָּׁשה
ֹאשה
ַתזִ יל וְ תו ִֹציא אֶ בֶ ן הָּׁ ר ָּׁ
בְ ִצ ְד ַקת ל ַָּׁקח ְצלו ִֹחית חֲ ָּׁד ָּׁשה
וְ עַ ל יָּׁד ֹו נִ ְרּפְ אּו הַ מַ יִם
י ֵַּשב רּוח ֹו יִזְ לּו מַ יִם
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זְ כוֹר טָּׁ עַ ן מַ ְקל ֹו וְ עָּׁ בַ ר י ְַרדֵּ ן מַ יִם
ִיחַ ד לֵּב וְ גַל אֶ בֶ ן ִמּפִ י בְ אֵּ ר מַ יִם
ּוממַ יִם
כְ נֶאֱ בַ ק ל ֹו ַשר בָּׁ לּול מֵּ אֵּ ש ִ
ָּׁלכֵּן ִהבְ טַ ְחת ֹו הֱ יוֹת ִעמ ֹו בָּׁ אֵּ ש ּובַ מַ יִם.
בַ עֲ בּור ֹו ַאל ִת ְמנַע מָּׁ יִם.
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.

זְ כוֹר מָּׁ שּוי בְ ֵּתיבַ ת גוֹמֶ א ִמן הַ מַ יִם
ָּׁנמּו ָּׁדֹלה ָּׁדלָּׁה וְ ִה ְש ָּׁקה צֹאן מַ יִם
ְסגּולֶיָך עֵּ ת צָּׁ ְמאּו לְ מַ יִם
עַ ל הַ ּסֶ לַע הַ ְך וַ י ְֵּצאּו מַ יִם.
בְ ִצ ְדק ֹו חוֹן חַ ְש ַרת מָּׁ יִם.
משה נִמשה מן היאור בתיבת הגומא ,וכשגדל ִהשקה את הצאן של
בנות יתרו במים .משה מתואר כאן כרועה הדואג לצאנו למים,
שהרוו את העם
ומוזכר האירוע של הכאת הסלע שממנו יצאו המים ִ
(במדבר כ ,יא).

זְ כוֹר ּפְ ִקיד ָּׁשתוֹת טוֹבֵּ ל חָּׁ מֵּ ש ְטבִ ילוֹת בַ מַ יִם
צוֹעֶ ה ּומַ ְר ִחיץ כַּפָּׁ יו בְ ִקדּוש מַ יִם
קו ֵֹּרא ּומַ זֶה טָּׁ הֳ ַרת מַ יִם
רּוחַ ק מֵּ עַ ם ּפַ חַ ז כַמַ יִם.
בַ עֲ בּור ֹו ַאל ִת ְמנַע מָּׁ יִם.

טַ ְרּפֵּ י צֶ מַ ח אֲ ָּׁדמָּׁ ה הַ ְמ ִציא
וַאמ ִצי
הָּׁ פֵּ ק ְרצוֹנִ י ִחזְ ִקי ְ
בְ גִ ְשמֵּ י נְ ָּׁדבוֹת לְ מַ עַ ן מו ִֹציא
מֵּ חַ ל ִָּׁמיש לְ מַ ְעיְנ ֹו מַ יִם
י ֵַּשב רּוח ֹו יִזְ לּו מַ ִים

אהרן הכהן הוא "ּפְ ִקיד ָּׁשתוֹת" ,כלומר האחראי על בית המקדש,
המקום שלפי המסורת ממנו הושתת העולם .כאן נזכרים היבטים
בעבודת המקדש הקשורים במים :ביום הכיפורים הוא צֻווה לטבול
חמש טבילות ,רחץ ידיו בכיור המים ,ומַ זים עליו מי פרה אדומה
מטהרים .לפני יום הכיפורים הכוהן הגדול הופרש ("רּוחַ ק מֵּ עַ ם")
שבעת ימים ,והרחקה זו מושווית למים הנוזלים הצדה.

זְ כוֹר ְשנֵּים עָּׁ ָּׁשר ְשבָּׁ ִטים ֶשהֶ עֱבַ ְר ָּׁת בְ גִ זְ ַרת מַ יִם
ֶש ִה ְמ ַת ְק ָּׁת לָּׁמ ֹו ְמ ִרירּות מַ יִם
תוֹלְ דו ָֹּׁתם נִ ְשּפַ ְך ָּׁדמָּׁ ם עָּׁ לֶיָך כַמַ יִם
ֵּתפֶ ן כִ י נַפְ ֵּשנּו ָאפְ פּו מַ יִם.
בְ ִצ ְד ָּׁקם חוֹן חַ ְש ַרת מָּׁ יִם.
אחרי הזכרת דמויות המופת עובר הפייטן לדבר על העם כולו ,שנים-
עשר השבטים שעברו בים סוף ,שזכו לכך שיומתקו להם מי מרה
במדבר (שמות טו ,כג-כה) .המשך הבית מדבר על מעשי קידוש השם
של העם לאורך הדורות" :נ ְִשּפַ ְך ָּׁדמָּׁ ם עָּׁ לֶיָך כַמַ יִם" .וכאן באה בקשה
"תפֶ ן כִ י נַפְ ֵּשנּו ָאפְ פּו מַ יִם".
שהאל יפנה לעמו ויצילוֵּ :
הבית האחרון מרחיב את היריעה ,הוא אינו עוסק כאמור בדמות אחת,
אלא בתריסר שבטי ישראל ,כלומר בנו .כאן קורא החזן את הנוסח
"ש ַא ָּׁתה הּוא ה' אֱ ֹלהֵּ ינּו
ה"חורפי" של התפילה בפעם הראשונה השנהָּׁ :
רּוח ּומו ִֹריד הַ ג ֶֶשם" .התפילה מסיימת בקריאה המשולשת:
ַמ ִשיב הָּׁ ַ

לִ בְ ָּׁרכָּׁה וְ ֹלא לִ ְק ָּׁללָּׁה (אמן)
לְ חַ יִים וְ ֹלא לְ מָּׁ וֶת (אמן)
לְ שֹבַ ע וְ ֹלא לְ ָּׁרזוֹן (אמן)
מצוטט מתוך אתר התפילה והפיוט (ההסבר מתוך דליה מרקס ,בזמן :מסעות בלוח השנה היהודי ישראלי

 ~ IIIתפילות גשם חדשות :הכללת האמהות
~ אני מודה ליוצרי ויוצרות התפילות המובאות כאן על הרשות לצטט אותן (הן
מובאות כלשונן וכניקודן במקור)
א .תפילת הגשם של הרבה רות גן קגן
אֱ ֹלהֵּ ינּו וֵּאֹלהֵּ י ִאמו ֵֹּתינּו
זְ כוֹר אֵּ ם בְ רּוחַ קֹדֶ ש ס ֹוכָּׁה כַמַ יִם
ְצחו ָֹּׁקּה ִמ ְתגַלְ גֵּל כְ פַ לְ גֵּי מַ יִם
א ַֹרח ַכּנ ִָּׁשים הֵּ ַשבְ ָּׁת לָּּׁה כַמַ יִם
יקה כְ ֶשפַ ע מַ יִם
בָּׁ נִ ים הֵּ נִ ָּׁ
בּורּה ַאל ִת ְמנַע מָּׁ יִם
בַ עֲ ָּׁ

שרה

זְ כוֹר יוֹצֵּ את לְ עֵּ ת עֶ ֶרב לִ ְשאוֹב מַ יִם
חֶ סֶ ד ִמכ ַָּׁדּה זו ֵֹּרם כַמַ יִם
יאינִ י נָּׁא ְמעַ ט מַ יִם
בְ ָּׁש ְמעָּׁ ה הַ גְ ִמ ִ
ָּׁשאֲ בָּׁ ה עַ ד כִ לּו הַ גְ מַ לִ ים לִ ְשתוֹת מַ יִם
בְ ִצ ְד ָּׁקּה חוֹן חַ ְש ַרת מָּׁ יִם

רבקה
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זְ כוֹר רוֹעָּׁ ה בָּׁ ָאה ִעם הַ צֹאן אֶ ל ּפִ י בְ אֵּ ר מַ יִם
רּורים ְמבַ כָּׁה כַמַ יִם
נְ ִהי בְ כִ י ַת ְמ ִ
אֲ חו ָֹּׁתּה עֵּ ינֶיהָּׁ ַרכוֹת ִמ ִד ְמעוֹת מַ יִם
ַר ְחמָּׁ ּה ּפָּׁ ַת ְח ָּׁת כְ נַחַ ל מַ יִם
בּורן ַאל ִת ְמנַע מָּׁ יִם
בַ עֲ ָּׁ

רחל
לאה

זְ כוֹר נִ צֶ בֶ ת בֵּ ין ְקנֵּי סּוף עַ ל יְאוֹר מַ יִם
לְ נ ֹול ִָּׁדים ּפוֹעָּׁ ה לְ הַ ִצילָּׁם מֵּ חֶ ְשכַת מַ יִם
בְ תֹף ּומָּׁ חוֹל ָּׁש ָּׁרה עַ ל יַם הַ מַ יִם
כּותּה ח ֹולַלְ ָּׁת מַ ְתנַת בְ אֵּ ר מָּׁ יִם
בִ זְ ָּׁ
בְ ִצ ְד ָּׁקּה חוֹן חַ ְש ַרת מָּׁ יִם

מרים

זְ כוֹר יו ֶֹשבֶ ת ַתחַ ת תוֹמֶ ר בְ הַ ר אֶ פְ ַריִם
בְ ִש ָּׁיר ָּׁתּה אֶ ֶרץ ָּׁרעָּׁ ָּׁשה ,גַם עָּׁ בִ ים נ ְָּׁטפּו מָּׁ יִם
הַ כ ֹוכָּׁבִ ים בִ ְמ ִסלו ָֹּׁתם נִ לְ חֲ מּו ִמן ָּׁשמַ יִם
ְתב ַֹרְך ִמּנ ִָּׁשים חָּׁ לָּׁב נ ְָּׁתנָּׁה בִ ְמקוֹם מַ יִם
עבּורן ַאל ִת ְמנַע מָּׁ יִם
ָּׁ
בַ

דבורה

יעל

ב .תפילת גשם ,מאת הרב יהורם מזור (מחזור השמחה שבלב ,בעריכת הרב לוי ויימן-קלמן
והרב עודד מזור ,ירושלים התשע"ה ,עמ' )201

אֱ ֹלהֵּ ינּו וֵּאֹלהֵּ י אֲ בו ֵֹּתינּו וְ ִאמו ֵֹּתינּו
זכות אבות:
זְ כוֹר ָאב נִ ְמ ַשְך ַאחֲ ֶריך – כַמַ יִם.
ּובְ נ ֹו הַ ֶנע ֱָּׁקד וְ ָּׁשב וְ חָּׁ פַ ר בְ אֵּ רוֹת  −מָּׁ יִם.
ּוממַ יִם.
נֶכד ֹו נֶאֱ בַ ק בְ ָֹּׁשר בָּׁ לּול מֵּ אֵּ ש ‒ ִ
בֵּ ַרכְ ָּׁתם כִ י ז ְַרעָּׁ ם י ְִהיֶה כְ חוֹל עַ ל שֹפַ ת – מָּׁ יִם.
בּורם ַאל ִת ְמנַע – מָּׁ יִם.
בַ עֲ ָּׁ

זכות אמהות:
זְ כוֹר אֵּ ם עָּׁ בְ ָּׁרה נַהֲ רוֹת – מָּׁ יִם.
ַכל ָָּּׁׁתה ָּׁשאֲ בָּׁ ה עַ ד ָּׁרוּו הַ גְ מָּׁ לִ ים – מָּׁ יִם.
וְ עֵּ ת נִ ְראֲ ָּׁתה לְ דו ָֹּׁדּה גָּׁל אֶ בֶ ן ִמבְ אֵּ ר – מָּׁ יִם.
ישּה בַ חֲ צוֹת ֹו נַהֲ רוֹת – מָּׁ יִם.
ָּׁת ְמכָּׁה בְ ִא ָּׁ
כּותן חֹן חַ ְש ַרת מָּׁ יִם.
בִ זְ ָּׁ

זכות מנהיגים:
זְ כוֹר מַ נְ ִהיג הַ מו ִֹציא לְ עַ מ ֹו ִמתוְֹך הַ ּסֶ לַע – מָּׁ יִם.
ַתלְ ִמיד ֹו הֶ עֱבִ יר עַ ְמָך בְ גִ זְ ַרת י ְַרדֵּ ן – מָּׁ יִם.
ְמ ִשיחֲ ָך בְ עֵּ ת ִמלְ חָּׁ מָּׁ ה ָאמַ ר ִמי י ְַש ֵּקנִ י  −מָּׁ יִם.
ִהנְ ִהיגּו עַ ְמָך הַ ְמ ַשּוֵּעַ לְ פָּׁ נֶיָך הַ יֹום – לַמָּׁ יִם.
שים ִמ ְדבָּׁ ר לַאֲ גַם – מָּׁ יִם.
כּותם ָּׁת ִ ֹ
בִ זְ ָּׁ

זכות מנהיגות:
שפַ ת – מָּׁ יִם.
זְ כוֹר מַ נְ ִהיגָּׁה וְ נ ִָּׁשים חוֹלְ לוֹת עַ ל ְ ֹ
כְ שוֹפֶ טֶ ת ַתחַ ת תוֹמֶ ר הו ִֹשיעָּׁ ה בְ ִש ְטפוֹן – מָּׁ יִם.
יקש ִה ְש ְק ָּׁתהּו חָּׁ לָּׁב וְ ֹלא – מָּׁ יִם.
וְ עֵּ ת צַ ר בִ ֵּ
ָּׁת ְמכָּׁה בַ חֲ מו ָֹּׁתּה עַ ד שּובָּׁ ּה לְ אֶ ֶרץ גוֹלוֹת – מָּׁ יִם.
כּותן י ְִרוּו הָּׁ ִרים וַ עֲ מָּׁ ִקים ֶשפַ ע – מָּׁ יִם.
בִ זְ ָּׁ

ג .תפילת גשם מתוך מחזור היהדות המתחדשת (מצוטט מהשמחה שבלב ,עמ' )202

אֱ ֹלהֵּ ינּו וֵּאֹלהֵּ י אֲ בו ֵֹּתינּו וְ ִאמו ֵֹּתינּו
הַ ַקיִץ עָּׁ בַ ר עוֹד ְמעַ ט י ְֵּרדּו גִ ְשמֵּ י – מָּׁ יִם.
ּומ ְדבַ ר י ְִרוּו – מָּׁ יִם.
הַ ר ְשפֵּ לָּׁה עֵּ מֶ ק ִ
שדוֹת ְתבּוָאה יָּׁנִ יבּו בְ ָּׁרב – מָּׁ יִם.
עֲ צֵּ י ּפְ ִרי ּו ְ ֹ
אֲ ָּׁדמָּׁ ה יְבֵּ ָּׁשה ְתרּועֲ נַן וְ ִתפְ ֶרה ִמבִ ְרכַת – מָּׁ יִם.
>>
וְ כֹל הַ ּנְ חָּׁ לִ ים י ְִמלְ אּו – מָּׁ יִם.
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כְ מ ֹו ִצ ְמחֵּ י הַ ָּׁשדֶ ה הַ ְצמֵּ ִאים ‒ לַמָּׁ יִם.
יקי – מָּׁ יִם.
כְָּׁך נַפְ ֵּשנּו לְ ָך ַתעֲ רוֹג כְ אַ יָּׁל עַ ל אֲ פִ ֵּ
ִתצוֹק רּוחֲ ָך עָּׁ לֵּינּו וְ טַ הֲ ֵּרנּו – כְ בַ מַ יִם.
וְ נִ ְש ֶתה תו ָֹּׁר ְתָך הַ ְמשּולָּׁה – לְ מָּׁ יִם.
הוֹי כָּׁל הַ צָּׁ מֵּ א לְ כּו – לַמַ יִם.

ד .תפילת הגשם ,לאה שקדיאל

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

" ִשפְ כִ י כַמַ יִם לִ בֵּ ְך נֹ כַח ּפְ נֵּי ה'" (איכה ב ,יט)

http://www.ritualwell.org/ritual/geshe
m-verses-our-mothers

זכור אם אשר בכדה שאבה לעבד ולגמלים מים
ואחריו לכנען אל אדונו נמשכה בנחת כמים
את יעקב בנה אהבה כי נבואתה זכה כמים
ולאחיה שלחתו להציל מנקמת עשו פחז כמים
[קהל וחזנית] בעבור רבקה אל תמנע מים!
זכור אם רועה פגשה אהובה על באר מים
לאחותה עזרה ,אך בסגור רחמה שפכה דמעות כמים
לכן הבטחת לבנה יוסף לפקוד ישראל מארץ יאור מים
ובגלותם בכתה ,ושכר פעולתה – שתהיה להם אתה
מקווה מים
[קהל וחזנית] בצדקת רחל חון חשרת מים!
זכור בת מלך אשר ירדה לרחוץ על היאור מים
חמלה על נער בוכה בתיבה ומשתהו מן המים
גידלתו כעברי גואל אחיו ומעבירם במים
בגן עדן מלמדת לגיורות תורה נמשלה למים
[קהל וחזנית] בעבור בִ תיה אל תמנע מים!
זכור מילדת יראת אלקים לא השליכה בנים למים
ניבאה כי אחיה יגאל ישראל והתיצבה לשמרו במים
בתוף ובמחול הוציאה הנשים לשיר לה' על נס המים
בזכותה הלכה במדבר עם העם ארבעים שנה באר מים
[קהל וחזנית] בצדקת מרים חון חשרת מים!
זכור צדיקה כעץ שתול על פלגי מים
עלתה עם אישּה להתפלל כשנצרך העולם למים
עלה הענן מזוית שלה כי לעני נתנה לחם ומים
ועל רשעים ביקשה רחמים ועשו תשובה כי טהורה כמים
[קהל וחזנית] בעבור אשת אבא חלקיה אל תמנע מים!
זכור שבטים אחי דינה שהעברת בגִ זרת מים
שהמתקת למו מרירות מים
תולדותם נשפך דמם עליך כמים
תפן ,כי נפשנו אפפו מים
[קהל וחזנית] בצדקם ובצדקן חון חשרת מים!
[המשך כרגיל]
תפילת גשם חדשה לימי קורונה מאת מירי וסטרייך
>>

~ לדיון בתפילות גשם חדשות וקלאסיות ,ראו – בזמן :מסעות בלוח השנה היהודי ישראלי54-52 ,
~ לדיון בנושא שירי גשם והתגשמו ,ראו – בזמן ,עמ' 60-58
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