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תפילת הטל
ותפילת הגשם
עמידת מוסף בעמוד .206

תפילת הטל (הנאמרת בחג ראשון של פסח) ותפילת הגשם (הנאמרת בשמיני עצרת)
נועדו לציין תחילתן של שתי תקופות עיקריות בלוח השנה  -העונה היבשה והעונה
הגשומה .הדיון ההלכתי והליטורגי הקדום נסוב רבות סביב הברכות הנאמרות על
הגשם ,מפאת חשיבותו הרבה בהבאת שפע מים למקומותינו .אולם ,ברכת הטל מציינת
דבר מה חשוב לא פחות  -את זמן היובש המאופיין בטללים עדינים ,זמן שאפשר לקצור
ולאסוף בו את היבול.
בראשון של פסח ובשמיני עצרת אנו פותחים את העונות בתפילה חגיגית ,ובכל
עדות ישראל יש לה מסורת עתיקה של פיוטים ,ברכות ושירים .אפשר לעיין ולבחור
מתוך המבחר שהבאנו כאן במחזור התפילה ,או להוסיף קטעים אחרים שיעזרו לציין
בחגיגיות ובשמחה את מחזורי השנה השונים המאפשרים כל אחד בדרכו חיים על
האדמה.
כאשר מתפללים את תפילת הטל או את תפילת הגשם בתפילת העמידה ,נהוג לשלב
את הפיוטים בין חתימת ברכת אבות ואמהות לבין ברכת גבורות.
בתפילת הטל ובתפילת הגשם נהוג לפתוח את ארון הקודש.
י־ה ּצ ֶֹרך לִ ְקנוֹ ת ְמ ַאוְ ֵרר ַ ּב ַ ּקיִ ץ  פנחס שדה
ַעל ִא ַ
לֹא ִמ ְ ּכ ָברּ ְ ,ביוֹם ַקיִ ץ ָ ּכ ֵבד ַ ּב ָּש ָׁרב,
ָ
ישׁהוּ :לָ ָּמה זֶ ה לֹא ִּת ְקנֶ ה לְ ך ְמ ַאוְ ֵרר
ָא ַמר ֵאלַ י ִמ ֶ
ָ
יוֹשׁב ַ ּביִ ת ָ ּכל יָ ֶמיך ,ו ַּב ֵ ּלילוֹת.
לִ לְ חֹם ַ ּב ָּש ָׁרב ַהזֶ ּה ,וְ ַא ָּתה ִאישׁ ֵ
וְ ָח ַש ְׁב ִּתי ַ ּב ָ ּד ָברַ ,א ְך ָא ַמ ְר ִּתי ֶאל לִ ִ ּביִ :ה ֵנּה ֲאנִ י
ֵאין לִ י ִמלְ ָח ָמה ִעם ַהחֹם ,אוֹ ִעם ַה ּקֹר,
יהם ְטרוּנְ יָ ה ָ ּכלְ ֶש ִׁהי.
וְ ֵאין ְ ּבלִ ִ ּבי ֲעלֵ ֶ
ֵהן לֹא ְ ּבזָ דוֹן ָ ּב ִאים ֵהם ֵאלַ י .לֹא ֶאת ָר ָע ִתי ֵהם ְמ ַב ְ ּק ִשׁים.
ֵהם נוֹלְ ד ּו ָ ּכ ְך .חֹם ַה ַ ּקיִ ץִ ,צ ַנּת ַהח ֶֹרףֵ .אין זֶ ה ֶא ָ ּלא ְ ּכ ִפי ֶש ְ ּׁב ָר ָאם ַהבּ ֵוֹרא.
ְ ּב ֶט ַבע ַה ְ ּד ָב ִרים הוּאַ .ע ִּ
ל־פי ַמ ְת ֻ ּכנְ תוֹ ֶשׁל ֵס ֶדר ָהעוֹלָ ם.
יהם ְ ּכמוֹ יְ ִדידוּת.
רוֹחשׁ ֲאלֵ ֶ
בוֹאי לְ ַה ְר ֵהר ַ ּב ָ ּד ָברּ ִ ,כי לִ ִ ּבי ֵ
אוֹמרּ ְ ,ב ִ
יתי ֵ
ָהיִ ִ
בוֹאכֶ ם ,ו ְּבלֶ כְ ָּתם :לֶ כְ ְּתכֶ ם לְ ָשׁלוֹם.
אוֹמר לָ ֶהםּ ְ :ברוּכִ ים ַא ֶּתם ְ ּב ֲ
בוֹאם ֲאנִ י ֵ
ְ ּב ָ
אוֹמר ֲאנִ יְ .מ ַקוֶ ּה ֲאנִ י ַגּם ָאז לִ ְהיוֹת ָ ּכאן.
שׁוּב ּו נָ א ֵאלַ י ַגּם ַ ּב ָּשׁנָ ה ַה ָ ּב ָאהֵ ,

196

השמחה שבלב – מחזור לרגלים ולשבתותיהם

םשגה תליפתו לטה תליפת

תפילת טל – לחג הראשון של פסח

ּוׁש ָח ִקים יִ ְר ֲעפּו
יהוה ּבְ ָחכְ ָמה יָ ַסד ָא ֶרץ ּכֹונֵ ן ָׁש ַמיִ ם ּבִ ְתבּונָ הּ :בְ ַד ְעּתֹו ְּתהֹומֹות נִ בְ ָקעּו ְ
ֹלהים ִמ ַּטל ַה ָּשׁ ַמיִ ם ִּומ ְׁש ַמּנֵ י ָה ָא ֶרץ וְ רֹב ָּדגָ ן וְ ִתירֹׁש :יַ ֲערֹף ּכַ ָּמ ָטר
ָטל :וְ יִ ֶּתן לְ ָך ָה ֱא ִ
לִ ְק ִחי ִּתּזַ ל ּכַ ַּטל ִא ְמ ָר ִתי ּכִ ְׂש ִע ִירם ֲעלֵ י ֶד ֶׁשא וְ כִ ְרבִ יבִ ים ֲעלֵ י ֵע ֶׂשבּ :כִ י זֶ ַרע ַה ָּשׁלֹום ַהּגֶ פֶ ן
ִּת ֵּתן ּפִ ְריָ ּה וְ ָה ָא ֶרץ ִּת ֵּתן ֶאת יְ בּולָ ּה וְ ַה ָּשׁ ַמיִ ם יִ ְּתנּו ַטּלָ ם :וַ ּיִ ְׁשּכֹן יִ ְׂש ָר ֵאל ּבֶ ַטח ֶאל ֶא ֶרץ
ָּדגָ ן וְ ִתירֹוׁש ַאף ָׁש ָמיו יַ ַע ְרפּו ָטל:

משלי ג
בראשית כז
דברים לב
זכריה ח
דברים לג

ִש ִׁירים ְק ַט ִ ּנים :לַ יְ לָ ה
לאה גולדברג
ֶטנֶ א ָמלֵ א כּ וֹכָ ִבים
יח דְּ ָש ִׁאים דּ ְוֹב ִבים
ֵר ַ
ָעמֹק
ָעמֹק ַ ּב ַּטל
ּפ ֵוֹעם לְ ָב ִבי
ִה ֵנּה ְּפ ָע ֶמ ָ
יך ְק ֵר ִבים
ִה ְר ִעיד ּו ִרבּ וֹא ְר ִב ִיבים
ָעמֹק
ָעמֹק ַ ּב ַּטל
ּפ ֵוֹעם לְ ָב ִבי
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תירחש תליפת
אפשר לבחור אחד או יותר מבין הפיוטים

ֵעת ַה ְּס ָתיו ָעבָ ר
וְ חֹם ֶׁש ֶמׁש ָאבִ יב ּגָ בַ ר
נְ אֹות ֶּד ֶׁשא ע ְֹטפֵ י בָ ר ְמיַ ֲחלִ ים לְ ַטל:
ַטל ְמיַ ֲחלִ ים ָׂש ֶדה וָ ָאחּו
לְ ִמ ְדּבָ ר וְ ִצּיָ ה נֶ ֱהפַ כּו
ָא ָדם ּובְ ֵה ָמה נֶ ֱאנַ חּו ֵמ ֵאין ַטל:
ַטל — ֵהן ֻּדגְ ָמא וָ אֹות
ֵמ ַא ֲהבַ ת יי ְצבָ אֹות
ּבִ ְרוֹות ּגֵ יא ּוגְ בָ עֹות ְר ִס ֵיסי ַטל:
ּכְ ַטל נַ ְׁשּכִ ַיח ּכָ ל ִטינָ ה
ּכָ ל ְק ָט ָטה ַּת ֲחרּות וְ ִקנְ ָאה
וְ יִ ָּמלֵ א לְ ׁשֹונֵ נּו ִרּנָ ה ּבְ אֹורֹות ַטל:
ּבְ ַטל טּובְ ָך ה ֵֹואל לְ ַא ְּמ ֵצנּו
ּובְ ַח ְס ְּדָך ְּת ַׁשּפֵ ר יָ ֵמינּו
וְ ִעם ּכָ ל ּבְ נֵ י ָא ָדם ְּתבָ ְרכֵ נּו ּבְ ַא ֲהבָ ה ּכִ בְ ַטל:
מחזור היהדות המתחדשת

אֹלהי ֲאב ֵֹותינּו וְ ִאּמ ֵֹותינּו
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ
ַטל ֵּתן ִל ְרּצֹות ַא ְר ָצְך
ִׁש ֵיתנּו בְ ָרכָ ה ּבְ ִד ָיצְך
רֹוב ָדגָ ן וְ ִתירֹוׁש ּבְ ַהפְ ִר ָיצְך
ק ֵֹומם ִעיר ּבָ ּה ֶחפְ ָצְךּ .בְ ַטל:
ַטל ַצּוֵה ָׁשנָ ה טֹובָ ה ְּומ ֻע ֶט ֶרת
ּפְ ִרי ָה ָא ֶרץ לְ גָ אֹון ּולְ ִתפְ ֶא ֶרת
ִעיר ּכְ ֻּסּכָ ה נ ֶֹות ֶרת
ִׂש ָימּה ּבְ יָ ְדָך ֲע ֶט ֶרתּ .בְ ַטל:
ַטל נֹופֵ ף ֲעלֵ י ֶא ֶרץ ּבְ רּוכָ ה
ִמ ֶּמגֶ ד ָׁש ַמיִ ם ַׂשּבְ ֵענּו בְ ָרכָ ה
לְ ָה ִאיר ִמּתֹוְך ֲח ֵׁשכָ ה
ּכַ נָ ה ַא ֲח ֶריָך ְמׁשּוכָ הּ .בְ ַטל:
ַטל יַ ֲע ִסיס צּוף ָה ִרים
ְט ֵעם ּבִ ְמא ֶֹודָך ֻמבְ ָח ִרים
ֲחנּונֶ יָך ַחלֵ ץ ִמ ַמ ְסגֵ ִרים
זִ ְמ ָרה נַ נְ ִעים וְ קֹול נָ ִריםּ .בְ ַטל:
ַטל וָ ׂשֹובַ ע ַמּלֵ א ֲא ָס ֵמינּו
ֲהכָ ֵעת ְּת ַח ֵּדׁש יָ ֵמינּו
דֹוד ּכְ ֶע ְרּכְ ָך ַה ֲע ֵמד ְׁש ֵמנּו
ּגַ ן ָרוֶ ה ִׂש ֵימנּוּ .בְ ַטל:
ַטל ּבֹו ְתבָ ֵרְך ָמזֹון
ּבְ ַמ ְׁש ַמּנֵ ינּו ַאל יְ ִהי ָרזֹון
ֲאיֻ ָמה ֲא ֶׁשר ִה ַּס ְע ָּת כַ ּצֹאן
ָאנָ א ָּתפֵ ק לָ ּה ָרצֹוןּ .בְ ַטל:
על־פי תפילת הטל נוסח אשכנז
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ּוחָך ַהּטֹוב
ְׁשלַ ח ר ֲ
לְ ַה ֲחיֹות נַ ֲחלַ ת ִצבְ יֵ ינּו.
ִמ ְּמָך טֹוב לַ ּכֹל ָּתׁשּוב ְּת ַחּיֵ ינּו:

אֹלהי ֲאב ֵֹותינּו וְ ִאּמ ֵֹותינּו:
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ

ְר ֵאה ָק ָמה לְ ַמֹּלאת ּבִ ְר ִס ֵיסי בְ ָרכָ ה.
לֶ ֶחם לָ אֹוכֵ ל ַּומ ְרּפֵ א וַ ֲארּוכָ ה.
ַּת ְחּג ְֹרנָ ה גְ בָ עֹות ּגִ יל יִ ְר ֲעפּו נְ אֹות ִמ ְדּבָ ר.
יִ ְׂשּבְ עּו ֲע ֵצי יי ּבַ ְּשׁפֵ לָ ה ּובָ ָהר.
ָּומלְ אּו ַהּגְ ָרנֹות ּבָ ר
וְ ַהּיְ ָקבִ ים ִּתירֹוׁש וְ יִ ְצ ָהר.
ְּת ַרּנֵ נָ ה ּפְ ָרזֹות ע ְֹומדֹות ַעל ִּתּלָ ם.
וְ ַה ָּשׁ ַמיִ ם יִ ְּתנּו ַטּלָ ם:
לֵ ְך לְ ָׁשלֹום ּגֶ ֶׁשם ּובֹא בְ ָׁשלֹום ַטל.
ֹוׁש ַיע ּומ ִֹוריד ַה ָּטל:
ּכִ י ַרב לְ ה ִ
ָא ִׁשיר ִׁש ָיר ִתי וְ ָא ִׂשים ִּדבְ ָר ִתי.
וְ ַאגְ ּבִ ָירה ְׂשפָ ִתי לְ צּור יְ ׁש ָּוע ִתי.
ּובְ יֹום ִא ְמ ָר ִתי ִּתּזַ ל ּכַ ָּטל:
ָעבַ ר זְ ַמן ַהּגֶ ֶׁשם ּובָ א זְ ַמן ַה ָּטל.
ֹושׁב ּבְ ֵס ֶתר ֶעלְ יֹון ַּתּזִ יל ַטּלֵ ינּו ּבְ ִע ָּתם:
י ֵ

ּבְ ַטלְ לֵ י א ָֹורה ָּת ִאיר ֲא ָד ָמה:
ּבְ ַטלְ לֵ י ּבְ ָרכָ ה ְּתבָ ֵרְך ֲא ָד ָמה:
ּבְ ַטלְ לֵ י גִ ילָ ה ָּתגִ יל ֲא ָד ָמה:
ּבְ ַטלְ לֵ י ִד ָיצה ְּת ַד ֵּשׁן ֲא ָד ָמה:
ּבְ ַטלְ לֵ י הֹוד ְּת ַה ֵּדר ֲא ָד ָמה:
ּבְ ַטלְ לֵ י וַ ַעד טֹוב ְּתוַ ֵעד ֲא ָד ָמה:
ּבְ ַטלְ לֵ י זִ ְמ ָרה ְּתזַ ֵּמר ֲא ָד ָמה:
ּבְ ַטלְ לֵ י ַחּיִ ים ְּת ַחּיֶ ה ֲא ָד ָמה:
ּבְ ַטלְ לֵ י טֹובָ ה ֵּת ִיטיב ֲא ָד ָמה:
ֹוש ַׁיע ֲא ָד ָמה:
ּבְ ַטלְ לֵ י יְ ׁש ָּועה ּת ִ
ּבְ ַטלְ לֵ י כַ לְ ּכָ לָ ה ְּתכַ לְ ּכֵ ל ֲא ָד ָמה:
ָאּנָ א ה ִֹור ֵידהּו לְ א ָֹורה .לִ בְ ָרכָ ה.
לְ גִ ילָ ה .לְ ִד ָיצה .לְ הֹוד .לְ וַ ַעד טֹוב.
לְ זִ ְמ ָרה .לְ ַחּיִ ים טֹובִ ים .לְ טֹובָ ה.
לִ יׁש ָּועה .לְ כַ לְ ּכָ לָ ה.
על־פי תיקון הטל נוסח ספרדים ועדות המזרח

על־פי תיקון הטל נוסח ספרדים ועדות המזרח

ָׁש ַא ָּתה הּוא יי ֱא ֵֹלהינּו ַרב לְ ה ִֹוש ַׁיע ַמ ִּשׁיב ָהר ַּוח ּומ ִֹוריד ַה ָּטל:
לִ בְ ָרכָ ה וְ ֹלא לִ ְקלָ לָ ה
לְ ַחּיִ ים וְ ֹלא לַ ָּמוֶ ת
לְ ׂשֹובַ ע וְ ֹלא לְ ָרזֹון
שלֹום וְ ֹלא לְ ִמלְ ָח ָמה
לְ ָ ׁ
לְ ֵחרּות וְ ֹלא לְ ַעבְ דּות

ָא ֵמן:
ָא ֵמן:
ָא ֵמן:
ָא ֵמן:
ָא ֵמן:

עד כאן בחג הראשון של פסח .סוגרים את ארון הקודש.
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