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תיפחת תליפת

 תפילת הטל
ותפילת הגשם

עמפדת מוסף בעמוד 206.

תיפחת הטח )הנאמית בלג יאתון תח יסל( ותיפחת הגתם )הנאמית בתמפנפ עצית( 
נועדו חצפפן תלפחתן תח תתפ תקויות עפקיפות בחול התנה - העונה הפבתה והעונה 
עח  הנאמיות  הביכות  סבפב  יבות  נסוב  הקדום  והחפטויגפ  ההחכתפ  הדפון  הגתומה. 
הגתם, מיאת לתפבותו היבה בהבאת תיע מפם חמקומותפנו. אוחם, ביכת הטח מצפפנת 
דבי מה לתוב חא ילות - את זמן הפובת המאויפפן בטחחפם עדפנפם, זמן תאיתי חקצוי 

וחאסוף בו את הפבוח.
ובכח  לגפגפת,  בתיפחה  העונות  את  יותלפם  אנו  עצית  ובתמפנפ  יסל  תח  ביאתון 
עדות פתיאח פת חה מסוית עתפקה תח יפוטפם, ביכות ותפיפם. איתי חעפפן וחבלוי 
מתוך המבלי תהבאנו כאן במלזוי התיפחה, או חהוספף קטעפם אליפם תפעזיו חצפפן 
לפפם עח  כח אלד בדיכו  ובתמלה את מלזויפ התנה התונפם המאיתיפם  בלגפגפות 

האדמה.
כאתי מתיחחפם את תיפחת הטח או את תיפחת הגתם בתיפחת העמפדה, נהוג חתחב 

את היפוטפם בפן לתפמת ביכת אבות ואמהות חבפן ביכת גבויות.

בתיפחת הטח ובתיפחת הגתם נהוג חיתול את איון הקודת.

ִיץ ינלס תדה ּקַ ַעל ִאי־ַהּצֶֹרך ִלְקנֹות ְמַאְוֵרר ּבַ

ָׁיב, ָתּ ֵבד ַבּ פֹום ַקִפץ ָכּ ָבי, ְבּ  חֹא ִמְכּ
ְקֶנה ְחָך ְמַאְוֵיי ה ֶזה חֹא ִתּ  ָאַמי ֵאַחפ ִמפֶתׁהּו: ָחָמּ

פחֹות. ח ָפֶמפָך, ּוַבֵחּ ִפת ָכּ ה ִאפתׁ פֹוֵתׁב ַבּ ָׁיב ַהֶזּה, ְוַאָתּ ָתּ  ִחְחלֹם ַבּ
פ: ִהֵנּה ֲאִנפ פ ֶאח ִחִבּ ָבי, ַאְך ָאַמְיִתּ ָדּ פ ַבּ  ְוָלַתְׁבִתּ

י,  ֵאפן ִחפ ִמְחָלָמה ִעם ַהלֹם, אֹו ִעם ַהקֹּ
ְחֶתִׁהפ. פ ֲעֵחפֶהם ְטיּוְנָפה ָכּ ִחִבּ  ְוֵאפן ְבּ

ִתׁפם. ִאפם ֵהם ֵאַחפ. חֹא ֶאת ָיָעִתפ ֵהם ְמַבְקּ ָזדֹון ָבּ  ֵהן חֹא ְבּ
ָיָאם ַהּבֹוֵיא. ִיפ ֶתְׁבּ א ְכּ ִפץ, ִצַנּת ַהלֶֹיף. ֵאפן ֶזה ֶאָחּ ְך. לֹם ַהַקּ  ֵהם נֹוְחדּו ָכּ

ְנתֹו ֶתׁח ֵסֶדי ָהעֹוָחם. פ ַמְתֻכּ ָבִיפם הּוא. ַעח־ִיּ ֶטַבע ַהְדּ  ְבּ
מֹו ְפִדפדּות. פ יֹוֵלתׁ ֲאֵחפֶהם ְכּ פ ִחִבּ ָבי, ִכּ ָדּ בֹוִאפ ְחַהְיֵהי ַבּ  ָהִפפִתפ אֹוֵמי, ְבּ

ֶכם ְחָתׁחֹום. ם: ֶחְכְתּ בֹוֲאֶכם, ּוְבֶחְכָתּ ם ְבּ יּוִכפם ַאֶתּ בֹוָאם ֲאִנפ אֹוֵמי ָחֶהם: ְבּ  ְבּ
אן. ם ָאז ִחְהפֹות ָכּ ָאה, אֹוֵמי ֲאִנפ. ְמַקֶוּה ֲאִנפ ַגּ ָׁנה ַהָבּ ָתּ ם ַבּ תּׁובּו ָנא ֵאַחפ ַגּ
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תפילת טל – לחג הראשון של פסח

יהוה ְּבָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ּכֹוֵנן ָׁשַמִים ִּבְתבּוָנה: ְּבַדְעּתֹו ְּתהֹומֹות ִנְבָקעּו ּוְׁשָחִקים ִיְרֲעפּו 
ַּכָּמָטר  ַיֲערֹף  ְוִתירֹׁש:  ָּדָגן  ְורֹב  ָהָאֶרץ  ּוִמְׁשַמֵּני  ַמִים  ַהּׁשָ ִמַּטל  ָהֱאֹלִהים  ְלָך  ְוִיֶּתן  ָטל: 
לֹום ַהֶּגֶפן  ִלְקִחי ִּתַּזל ַּכַּטל ִאְמָרִתי ִּכְׂשִעיִרם ֲעֵלי ֶדֶׁשא ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעֶׂשב: ִּכי ֶזַרע ַהּׁשָ
ַמִים ִיְּתנּו ַטָּלם: ַוִּיְׁשּכֹן ִיְׂשָרֵאל ֶּבַטח ֶאל ֶאֶרץ  ִּתֵּתן ִּפְרָיּה ְוָהָאֶרץ ִּתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה ְוַהּׁשָ

ָּדָגן ְוִתירֹוׁש ַאף ָׁשָמיו ַיַעְרפּו ָטל:

ים: ַלְיָלה   ִשׁיִרים ְקַטּנִ
חאה גוחדביג

 ֶטֶנא ָמֵחא ּכֹוָכִבפם
ָתִׁאפם ּדֹוְבִבפם  ֵיפַל ּדְ

 ָעמֹק
ח ּטַ  ָעמֹק ַבּ

ּיֹוֵעם ְחָבִבפ

ָעֶמפָך ְקֵיִבפם ה ְיּ  ִהֵנּ
 ִהְיִעפדּו ִיּבֹוא ְיִבפִבפם

 ָעמֹק
ח ּטַ  ָעמֹק ַבּ

ּיֹוֵעם ְחָבִבפ

 משלי ג

 בראשית כז
 דברים לב

 זכריה ח

דברים לג
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איתי חבלוי אלד או פותי מבפן היפוטפם

 ֵעת ַהְּסָתיו ָעָבר
 ְוחֹם ֶׁשֶמׁש ָאִביב ָּגַבר

ְנאֹות ֶּדֶׁשא עְֹטֵפי ָבר ְמַיֲחִלים ְלַטל:

 ַטל ְמַיֲחִלים ָׂשֶדה ָוָאחּו
 ְלִמְדָּבר ְוִצָּיה ֶנֱהַפכּו

ָאָדם ּוְבֵהָמה ֶנֱאַנחּו ֵמֵאין ַטל:

 ַטל — ֵהן ֻּדְגָמא ָואֹות
 ֵמַאֲהַבת יי ְצָבאֹות

ִּבְרוֹות ֵּגיא ּוְגָבעֹות ְרִסיֵסי ַטל: 

 ְּכַטל ַנְׁשִּכיַח ָּכל ִטיָנה
 ָּכל ְקָטָטה ַּתֲחרּות ְוִקְנָאה

ְוִיָּמֵלא ְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ְּבאֹורֹות ַטל:

 ְּבַטל טּוְבָך הֹוֵאל ְלַאְּמֵצנּו
 ּוְבַחְסְּדָך ְּתַׁשֵּפר ָיֵמינּו

ְוִעם ָּכל ְּבֵני ָאָדם ְּתָבְרֵכנּו ְּבַאֲהָבה ִּכְבַטל:
מחזור היהדות המתחדשת

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו

ְרּצֹות ַאְרָצְך  ַטל ֵּתן לִִ
 ִׁשיֵתנּו ְבָרָכה ְּבִדיָצְך

 רֹוב ָדָגן ְוִתירֹוׁש ְּבַהְפִריָצְך
קֹוֵמם ִעיר ָּבּה ֶחְפָצְך. ְּבַטל:

 ַטל ַצּוֵה ָׁשָנה טֹוָבה ּוְמֻעֶטֶרת
 ְּפִרי ָהָאֶרץ ְלָגאֹון ּוְלִתְפֶאֶרת

 ִעיר ְּכֻּסָּכה נֹוֶתֶרת
ִׂשיָמּה ְּבָיְדָך ֲעֶטֶרת. ְּבַטל:

 ַטל נֹוֵפף ֲעֵלי ֶאֶרץ ְּברּוָכה
 ִמֶּמֶגד ָׁשַמִים ַׂשְּבֵענּו ְבָרָכה

 ְלָהִאיר ִמּתֹוְך ֲחֵׁשָכה
ַּכָנה ַאֲחֶריָך ְמׁשּוָכה. ְּבַטל:

 ַטל ַיֲעִסיס צּוף ָהִרים
 ְטֵעם ִּבְמאֹוֶדָך ֻמְבָחִרים
 ֲחנּוֶניָך ַחֵלץ ִמַמְסֵגִרים

ִזְמָרה ַנְנִעים ְוקֹול ָנִרים. ְּבַטל:

 ַטל ָוׂשֹוַבע ַמֵּלא ֲאָסֵמינּו
 ֲהָכֵעת ְּתַחֵּדׁש ָיֵמינּו

 דֹוד ְּכֶעְרְּכָך ַהֲעֵמד ְׁשֵמנּו
ַּגן ָרֶוה ִׂשיֵמנּו. ְּבַטל:

 ַטל ּבֹו ְתָבֵרְך ָמזֹון
 ְּבַמְׁשַמֵּנינּו ַאל ְיִהי ָרזֹון

 ֲאֻיָמה ֲאֶׁשר ִהַּסְעָּת ַכּצֹאן
ָאָנא ָּתֵפק ָלּה ָרצֹון. ְּבַטל:
על־פי תפילת הטל נוסח אשכנז
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 ְׁשַלח רּוֲחָך ַהּטֹוב
 ְלַהֲחיֹות ַנֲחַלת ִצְבֵיינּו.

ִמְּמָך טֹוב ַלּכֹל ָּתׁשּוב ְּתַחֵּיינּו:

 ְרֵאה ָקָמה ְלַמֹּלאת ִּבְרִסיֵסי ְבָרָכה.
 ֶלֶחם ָלאֹוֵכל ּוַמְרֵּפא ַוֲארּוָכה.

 ַּתְחּגְֹרָנה ְגָבעֹות ִּגיל ִיְרֲעפּו ְנאֹות ִמְדָּבר.
ֵפָלה ּוָבָהר.  ִיְׂשְּבעּו ֲעֵצי יי ַּבּׁשְ

 ּוָמְלאּו ַהְּגָרנֹות ָּבר
 ְוַהְּיָקִבים ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר.

 ְּתַרֵּנָנה ְּפָרזֹות עֹוְמדֹות ַעל ִּתָּלם. 
ַמִים ִיְּתנּו ַטָּלם: ְוַהּׁשָ

 ֵלְך ְלָׁשלֹום ֶּגֶׁשם ּובֹא ְבָׁשלֹום ַטל. 
 ִּכי ַרב ְלהֹוִׁשיַע ּומֹוִריד ַהָּטל:

 ָאִׁשיר ִׁשיָרִתי ְוָאִׂשים ִּדְבָרִתי. 
 ְוַאְגִּביָרה ְׂשָפִתי ְלצּור ְיׁשּוָעִתי.

ּוְביֹום ִאְמָרִתי ִּתַּזל ַּכָּטל:

 ָעַבר ְזַמן ַהֶּגֶׁשם ּוָבא ְזַמן ַהָּטל.
יֹוֵשׁב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ַּתִּזיל ַטֵּלינּו ְּבִעָּתם:
על־פי תיקון הטל נוסח ספרדים ועדות המזרח

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו:

 ְּבַטְלֵלי אֹוָרה ָּתִאיר ֲאָדָמה:
 ְּבַטְלֵלי ְּבָרָכה ְּתָבֵרְך ֲאָדָמה:

 ְּבַטְלֵלי ִגיָלה ָּתִגיל ֲאָדָמה:
 ְּבַטְלֵלי ִדיָצה ְּתַדֵּשׁן ֲאָדָמה:

 ְּבַטְלֵלי הֹוד ְּתַהֵּדר ֲאָדָמה:
 ְּבַטְלֵלי ַוַעד טֹוב ְּתַוֵעד ֲאָדָמה:

 ְּבַטְלֵלי ִזְמָרה ְּתַזֵּמר ֲאָדָמה:
 ְּבַטְלֵלי ַחִּיים ְּתַחֶּיה ֲאָדָמה:

 ְּבַטְלֵלי טֹוָבה ֵּתיִטיב ֲאָדָמה:
 ְּבַטְלֵלי ְיׁשּוָעה ּתֹוִשׁיַע ֲאָדָמה:
ְּבַטְלֵלי ַכְלָּכָלה ְּתַכְלֵּכל ֲאָדָמה:

 ָאָּנא הֹוִריֵדהּו ְלאֹוָרה. ִלְבָרָכה.
 ְלִגיָלה. ְלִדיָצה. ְלהֹוד. ְלַוַעד טֹוב.

 ְלִזְמָרה. ְלַחִּיים טֹוִבים. ְלטֹוָבה.
ִליׁשּוָעה. ְלַכְלָּכָלה.

על־פי תיקון הטל נוסח ספרדים ועדות המזרח

יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהָּטל: ָׁשַאָּתה הּוא יי ֱאֹלֵהינּו ַרב ְלהֹוִשׁיַע ַמּׁשִ

ָאֵמן:  ִלְבָרָכה ְוֹלא ִלְקָלָלה 
ָאֵמן:  ְלַחִּיים ְוֹלא ַלָּמֶות 
ָאֵמן:  ְלׂשֹוַבע ְוֹלא ְלָרזֹון 
ָאֵמן:  ְלָשׁלֹום ְוֹלא ְלִמְלָחָמה 
ָאֵמן: ְלֵחרּות ְוֹלא ְלַעְבדּות 

עד כאן בלג היאתון תח יסל. סוגיפם את איון הקודת.


