
A Prayer for Rain. 

נֵננוּו ורֵנ ּועווָל ּו ְּבּו תוַועֲע ִמי ּוִמדַו חֲע רַו תּו,ּוהָל רַו דְּב ווּווְּבהַו ּוגָלדְּב םוּויִשרָל וּווְּבהוִדיעַו רּו ְּבעַו  וחֵנ

עַוּו,ּוכְּבבודו הּו ומֵנ מָל דָל נֵניּוהָל ֲע וּופְּב רּועַו טָל וּוומָל ןּוטַו ִפלָלהּותֵנ ּוֶ תּוהָלעווָל ּוכֻּלו,ּותְּב שִ יעַו ּווְּבתַו

נַותּויָלֶדָך,ּוִמּטוֶבָך תְּב עֶ רּומַו כוֶתיָךּוומֵנ ינוּוִמִ רְּב לֵנ ּויָלדֵנ מור,ּוומַו וּוּו ְּב צֵנ נָלהּוזוּוִמכָלוּווְּבהַו  ָל

ע רּורָל בָל ִחית,ּודָל נִּיותּווִמכָלוּוִמינֵני,ּווִמכָלוּוִמינֵניּומַו ְּב עָל רְּב ִריתּו,ּופֻּ וָלהּווְּבַאחֲע וַועֲעשהּווָלהּוִתקְּב

וו  ינו,ּו ָל וֵנ חֵנ ּועָל ינוּוחוסּווְּברַו רותֵנ נוּוופֵנ בוָאתֵנ וּוכָלוּותְּב כָלה,ּווְּבעַו רָל יּובְּב מֵנ גִ ְּב נוּו ְּב כֵנ רְּב ּוובָל

ו עּווְּב ָל ּיִי ּווָל ובַו חַו ּטובות,ּוו וְּבנִזְּבֶכהּווְּב נִי ּוהַו רּוִמֶםמו,ּוכַו ָל סֵנ בּווְּבהָל עָל ,ּוֶדֶברּווְּבֶחֶרבּווְּברָל

ִביּווִבזָלה הּוו ְּב עָל ּיָלהּורָל ע,ּווְּבחַו רָל יֵנֶצרּוהָל ִ י ּווְּב ִעי ּווְּבקָל יִי ּורָל וָל עיִ ּו,ּווְּבחָל עותּורָל ומְּב ורָל

ִ י  ינו,ּווְּבקָל וֵנ נֶיָךּווגְּבזורּועָל פָל וּוִמדוֶתיָך,ּוגְּבזֵנרותּוטובותּוִמלְּב ֶמיָךּועַו חֲע ,ּווְּביִגלוּורַו

ג נַוהֵנ ִמי ּווְּבִתתְּב חֲע רַו תּוהָל ִמדַו נֶיָךּו ְּב צוןּוֶ ת,ּוִע ּו ָל רָל ִמי ּוובְּב חֲע רַו נוּווְּבקַו ֵנוּו ְּב תֵנ ִפלָל  תְּב

Answer us, O Creator of the world, with your attribute of 
Mercy. He who chooses His nation Israel to make known 
His greatness and glory. He who hears prayers, grant dew 
and rain on the face of the earth and satiate the whole 
world from Your goodness. Fill our hands from Your 
blessing and from the wealth of Your giving Hand. Protect 
and save this year from anything evil, from any type of 
disaster, from any type of tragedy and provide this year 
with hope and a peaceful end. Have mercy on us and on 
our produce and our fruit and bless us with blessed rain. 
May we merit life, plenty, and peace as in the good years; 
and remove from us pestilence, sickness, and famine, wild 
animals, captivity and plunder, the evil inclination, difficult 
illnesses and disastrous events. Decree upon us positive 
decrees before You and may Your mercy triumph among 
Your attributes and may You lead your nation according to 
the attribute of mercy. May You accept our prayers with 
mercy and appeasement. 


