בס"ד

הרבנות הראשית לישראל

ח' טבת תשע"ד

בשבח והודיה להשי"ת על פתיחת שערי שמים ,קבלת תפילותינו והרעפת גשמי ברכה
על בארותינו ומעיינותינו ,הננו להודיע על הפסקת אמירת תפילת "ועננו בורא עולם".
טוב להודות לה' ועל כן יאמר ישראל תפילת "מודים על כל טיפה וטיפה" המובאת מטה,
בלא שם ומלכות ,כמבואר בשולחן ערוך ,סי' רכא.

הרבנות הראשית לישראל

מ

ואלּ ּו ִפינ ּו ָמלֵא
ודים אנחנו לך ה' (השם) אלקינו על כל טיפה וטיפה שהורדת לנוִ ,
יע .וְ ֵעינֵינ ּו
תותינ ּו ׁ ֶ
שפ ֵ
ִׁש ָירה ּ ַכ ּיָם .וּלְ ׁשונֵנ ּו ִר ָּנה ּ ַכהֲ מון ּג ַּלָיו .וְ ְ
שבַ ח ְּכמֶ ְרחֲבֵ י ָר ִק ַ

שמֶ ׁש וְ כַ ּי ֵָרחַ  .וְ י ֵָדינ ּו פְ רוּשות ְּכנִ ְׁש ֵרי ָׁש ָמיִ ם .וְ ַרגְ לֵינ ּו ַקלּ ות ּ ָכאַ ּיָלות .אֵ ין
ְמ ִאירות ּ ַכ ּ ׁ ֶ
בותינוּ .וּלְ בָ ֵר ְך אֶ ת ְׁשמֶ ָך ַעל אַ חַ ת מֵ אֶ לֶף
אֲ נַ חְ נ ּו ַמ ְס ּ ִפ ִיקים לְ הודות לְ ָך ה' אֱלהֵ ינ ּו וֵאלהֵ י אֲ ֵ
בותינ ּו וְ ִע ָּמנוִּ :מ ִּמ ְצ ַריִ ם ְ ּגאַ לְ ָּתנ ּו
שית ִעם אֲ ֵ
ש ָע ָ
אַ לְ פֵ י אֲ ל ִָפים וְ ִר ֵּבי ְרבָ בות ּ ְפ ָע ִמים .הַ ּטובות ׁ ֶ
לְתנוּ .ו ִּמדֶּ בֶ ר
צ ָּ
ה' אֱלהֵ ינוּ .ו ִּמ ֵּבית ֲעבָ ִדים ּ ְפ ִד ָ
יתנוּּ ְ .ב ָר ָעב זַנְ ָּתנוּ .ו ְּבשבָ ע ִּכלְ ּ ַכלְ ָּתנוּ .מֵ חֶ ֶרב ִה ַ ּ
יך .וְ לא עזָבוּנ ּו חֲסָ ֶד ָ
יתנוּ :עד הֵ ָּנה עזָרוּנ ּו ַרחֲמֶ ָ
יך וְ אַ ל
ִמ ּל ְַט ָּתנוּ .וּמֵ ֳחלָיִ ם ָר ִעים וְ ֶנא ֱָמנִ ים דִּ ִּל ָ
ֲ
ֲ
ַ
יתנוּּ ְ .ב ָר ָעב זַנְ ָּתנוּ.
שנ ּו ה' אֱלהֵ ינ ּו ָלנֶצַ חִ :מ ִּמ ְצ ַריִ ם ְ ּגאַ לְ ָּתנ ּו ה' אֱלהֵ ינוּ .ו ִּמ ֵּבית ֲעבָ ִדים ּ ְפ ִד ָ
ִּת ּ ְט ׁ ֵ
יתנוַּ :עד
לְתנוּ .ו ִּמדֶּ בֶ ר ִמ ּל ְַט ָּתנוּ .וּמֵ ֳחלָיִ ם ָר ִעים וְ ֶנא ֱָמנִ ים דִּ ִּל ָ
צ ָּ
ו ְּבשבָ ע ִּכלְ ּ ַכ ָּ
לְתנוּ .מֵ חֶ ֶרב ִה ַ ּ
יך .וְ לא עזָבוּנ ּו חֲסָ ֶד ָ
הֵ ָּנה עזָרוּנ ּו ַרחֲמֶ ָ
שנ ּו ה' אֱלהֵ ינ ּו ָלנֶצַ חַ :על ּ ֵכן אֵ בָ ִרים
יך וְ אַ ל ִּת ּ ְט ׁ ֵ
ֲ
ֲ
שמ ָּת ְ ּבפִ ינוּ .הֵ ן הֵ ם .יוד ּו וִ יבָ ְרכ ּו
ְ
שר
ָשון אֲ ׁ ֶ
ש ָּנפַ ְח ָּת ְ ּבאַ ּ ֵפינוּ .וְ ל ׁ
ש ּ ִפ ּלַגְ ָּת ָּבנוּ .וְ רוּחַ וּנְ ָׁש ָמה ׁ ֶ
ֶׁ
אֶ ת ִׁש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנוּ .ברוך אתה ה' (השם) אל רוב ההודאות.
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"ארבעת הפרקים שהחינוך של הדור צריך שיקרב על ידם אל מקור הקודש הם כבוד הדת ,חיבת הדת ,הכרת הדת וקיום הדת"
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