A Prayer for Rain.
ִשר וּווְּבהודִ יעַוּוגָלדְּב ווּו ְּבוהַודְּב ַורתּו
ּו וחֵנרּו ְּב עַוםוּוי ָל, ור ּועו ָלו ּו ְּבּו מִדַו תּוה ַוָלר ֲעח ִמי
ַוו ֲעענֵננוּו ֵנ
ּו וְּבתַו ש ִיעַוּו ֶתּוהָלעו ָלו ּוכֻּלו ּו, ּו ו ֵנמ ַוּועּו תְּב ִפלָלהּותֵנ ןּוטַווּוו ָלמטָלרּועַווּו ְּבפנֵניּו ָלה ֲעדָל מָלה,כְּבבודו
ּו ְּב מורּו ְּבו ַוהצֵנוּו ָל נָלהּוזוּומִ כָלוּו,ּוו ַומ ֵנל ּוי ָלדֵנ ינוּו ִמ ְּבִרכותֶ יָךּוומֵנע ֶרּומַותְּב נַותּוי ָלדֶ ָך,ִמּטובֶָך
ּו ַוועֲעשהּווָלהּותִ קְּב וָלהּווְּבַאח ֲִעריתּו,ּו ו ִמכָלוּו ִמינֵניּו פ ְּבֻּר ָלענִּיות, ּו ו ִמכָלוּו ִמינֵניּו ַומ ְּב חִית, ָלרּורע
דָל ב ָל
ּו וב ְּבָלרכֵננוּו ְּב גִ ְּב מֵנ יּוב ָלְּברכָלה ּו, ּו חוסּוו ַוְּבר ֵנח ּו ָלעוֵנינו ּו ְּבועַווּוכָלוּותְּב בוָאתֵנ נוּוופֵנרותֵנ ינו, ָלוו
ּו, ּו ְּבו ָלהסֵנרּומִ םֶמוּו דֶ בֶרּו ְּבוח ֶֶרבּוו ָלְּברעָלב, ּו ַוכ ָל נִי ּוהַוּטובות, ְּבונִזְּבכֶהּו ְּבו ַוחּי ִי ּו ָלו ובַועּו ְּבו ָלו ו
עותּורעי ִ ּו
ָל
ור
ּו ומְּב ָל, ּו ְּבויֵנצֶרּוה ָלָלרע ּו ְּבו ָלח ָלוי ִי ָלּורעִי ּווְּבקָל ִ י, ָלהּורעָלהּוו ְּב בִיּוו ִבזָלה
ְּבו ַוחּי ָל
ּו, ִגלוּורחֲעמֶ יָךּועַווּומִ דותֶ יָך
ַו
ּו ְּבוי, ּו וגְּבזורּו ָלעוֵנינו ּו ְּבגזֵנרותּוטובותּו ִמ ְּבל ָלפנֶיָך, ְּבו ָלק ִ י
ּו ְּבו ַוק ֵנוּו ַוְּבר ֲעח ִמי ּווב ָלְּברצוןּו ֶתּותְּב ִפלָלתֵנ נו, וְּבתִ תְּב נַוהֵנגּו ִע ּו ָל נֶיָךּו ְּב מִדַו תּוה ַוָלר ֲעח ִמי
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.

