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הּגׁשמים יֹום ְִַָָּגדֹול

אראּך אׁשר הארץ אל ְְֲֶֶֶֶֶַָָָלְך-לָך
לארץ בעלייה לאברהם גדּולה

לברכה יזכה הוא ישראל לארץ ילך כאשר כי לאברהם מבטיח אלוקים
בתחילה ּברכה". והיה ׁשמָך ואגּדלה ואברכָך ּגדֹול לגֹוי "ואעׂשָך ְְְְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָולגדּולה:
ּבּכסף ּבּמקנה מאד ּכבד "ואברם בעושר: היא לה זוכה שאברהם ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹהגדּולה
יחדיו. לוט ואת אותו נושאת לא שהארץ עד כך, כל גדול עושר ַָָּובּזהב".
במלחמת מנצח כשהוא מיוחדת, בגבורה שלו הגדּולה את רואים כך אחר
האומות כל שם "שהושוו גדול, בכבוד כך אחר המלכים. ארבעת את בזק
העולם: לכל ובהשפעה ולקצין". אלהים לנשיא עליהם אברהם את והמליכו

הארץ". ּגֹויי ּכל בֹו ונברכּו ועצּום ּגדֹול לגֹוי יהיה היֹו ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹ"ואברהם
לעלות לו אומר ה' ולכן ישראל, בארץ רק לחול יכולה הזאת הגדולה כל
נא "הּבט נאמר שלו הבנים על גם כי לבנים, סימן אבות ומעשה ֶַָלארץ.
זרעָך". יהיה ּכה לֹו וּיאמר אתם לסּפר ּתּוכל אם הּכֹוכבים ּוספר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹהּׁשמימה
ארץ ּפרת". נהר הּגדל הּנהר עד מצרים "מּנהר הגדולה הארץ את ירשו ְְְְִִִַַַַַַָָָָֹהם
אלהים לֹו אׁשר ּגדֹול גֹוי מי "ּכי גדולה: לחכמה גם ויזכו גדולים. ֱֲִִִֶָֹשפירותיה
ּגֹוי "ּומי לה': גדולה וקירבה אליו". קראנּו ּבכל אלהינּו ּכה' אליו ְְְֱִִֵֵֵֵַָָָָֹֹקרבים
נתן אנכי אׁשר הּזאת הּתֹורה ּככל צּדיקם ּומׁשּפטים חּקים לֹו אׁשר ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֻּגדֹול

הּיֹום". ְִֵֶַלפניכם

גלויות בקיבוץ לישראל גדּולה
שמו אברהם. כמו דווקא ישראל בארץ הזאת לגדּולה זוכים אנחנו גם
כך ישראל. בארץ רק ובקרבנו עלינו נגלה ה' של והנורא הגיבור הגדול,

לתפילה: בהקדמה אומרים חסדאנו עּמנּו עׂשה וקּים חי ׁשּבּׁשמים ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאבינּו

והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול ׁשמָך ּכבֹוד אתּבעבּור אלהינּו ה' לנּו וקּים עלינּו ׁשּנקרא ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּובעת אתכם אביא ההיא "ּבעת ּכאמּור חֹוזְך צפניה ידי על ׁשהבטחּתנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהּדבר
את ּבׁשּובי הארץ עּמי ּבכל ולתהּלה לׁשם אתכם אּתן ּכי אתכם. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹקּבצי

ה'". אמר לעיניכם עולם:ׁשבּותיכם אהבת בברכת כך על חוזרים ּכיאנו ְְִֵֵֵֶֶַָ

והבא מהר ביׁשּועתָך; ונׂשמחה נגילה בטחנּו. והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול קדׁשָך ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָבׁשם

הארץ ּכל ּכנפות מארּבע מהרה וׁשלום ּברכה .עלינּו ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

אנו דרכו, בתחילת לאברהם אומר שאלוקים הזה היסודי הדבר את
אנו בה. לכוון שחייבים הברכה אבות", ב"מגן י"ח תפילת בתחילת אומרים

בעת הקב"ה של שמו ויתקדש יתגדל וקדיש, קדיש בכל כך על חוזרים
ומשיחנו. ישועתנו מלכותנו שהיא ה' משיח של ופעולתו ישועתו מלכותו

לברכה ּומטר טל ְְִֵַָָָָותן

חיים מים
כיוון אבל חיים. אין מים בלי גדולה. היא ישראל בארץ הגשמים חשיבות
הגשם" ומוריד הרוח "משיב אמר שלא מי לעולם, חיים מביא הטל שגם
זה כל חובה. ידי יצא – הטל" "מוריד באומרו הטל על רק והודה בחורף
שה' הטובה כל על להודות באמת יכולים לא כבני-אדם שאנחנו בגלל
ורוב אלפים אלפי מאלף אחת על לא אפילו היא שלנו התודה לנו. עושה
בברכת גשם ביקש לא אדם אם אבל לנו. גומל שה' מהטובות רבבות ריבי
מבקש שאדם החיים של העיקרית הבקשה את שכח הוא השנים,

ולהתפלל לחזור וצריך תפילתו חובה ידי יצא לא הוא ולכן (עייןמהבורא,

יא) ס"ק צבי עטרת ג. ס"ק קיז .ט"ז

במקום היא ישראל שמדינת היום, גם גדולה היא הגשמים חשיבות
מים בטיהור בעולם חוזר)הראשון לשימוש מטוהרים מהמים חלוצה(86% ,

נוכחנו שעברה בשנה הזה. בתחום העולם לכל ידע ומספקת מים בהתפלת
את ניצלו עוולה בני כשישמעאלים הגשמים, חשובים כמה עד לדעת
שלא ה' ברוך תושביה. על המדינה את להצית וניסו הזמנית היובש תקופת
לימדו האחרונים בחודשים בארה"ב שהיו הסופות גם מידם. והצילנו עזבנו
יבואו שלא לברכה". ומטר טל "ותן כשאומרים בתפילה היטב לכוון אותנו

וחורבן. הרס יזרעו ולא ח"ו. לקללה הגשמים

ישועה מצמיחים גשמים
שפע איתם, שבא הרוחני בשפע היא הגשמים חשיבות כי אומרת הגמרא

בגמרא: כתוב כך גלויות. קיבוץ כיוםשל הגשמים יום גדול יוחנן רבי "אמר
בנגב'" כאפיקים שביתנו את ה' 'שובה שנאמר גליות. ע"א)קבוץ ז .(תענית

קמעה קמעה ומצמיח האדמה פירות את קמעה קמעה מצמיח גשם כל
ישראל. של גאולתם את גם



קיז)הטור את(סימן ומפתחים ישראל בארץ שיורדים הגשמים כי מסביר
שבגללה הסיבה את הגמרא מסבירה כך גלויות. לקיבוץ הקדמה הם הארץ
"תקע ברכת את בראשם, הסופר ועזרא הגדולה, הכנסת אנשי קבעו
מבקשים אנו שבה השנים, ברכת אחרי גלויות בקיבוץ שעוסקת בשופר"
הגאולה סדר יהיה שזה בגלל הוא זה כל הארץ. תנובת ועל הגשמים על
- הגאולה בעת הארץ". את אני "והׁשּמתי – ישראל גלות בעת ֲֲִִִֶֶַָָֹהעתידי.

שנאמר גלויות. קיבוץ כך ואחר הארץ, ותנובת ברכה לו)גשמי (יחזקאל

קרבּו ּכי יׂשראל לעּמי ּתׂשאּו ּופריכם ּתּתנּו ענּפכם יׂשראל הרי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ"ואּתם
מול אל מתגשמת הזאת הנבואה את בעין עין רואים אנו בימינו ָלבֹוא".

עינינו.

חשיבות
היא הגשמים
רק לא
אותה לפירות
אלא השנה,
מצמיחה היא
כל ישועה.
מצמיח גשם
קמעה קמעה
פירות את
האדמה
ומצמיח
קמעה קמעה
גאולתם את
ישראל של

המתים מתחיית הגשמים יום גדול
של בניו בני בעליית האלוקית הגדולה מתגלית בימינו
שבגללה הסיבה כנראה זאת ישראל. לארץ אבינו אברהם
כי "גדולה". בלשון הגשם על דבריהם את ז"ל חכמינו ניסחו
שמביא קיבוץ ישראל, לארץ הגלויות קיבוץ על מבשר גשם

גדולה.

אושעיא רב פרה"אמר ישועה שאפילו הגשמים יום גדול
בו יצחקורבה רבי "ואמר ישע". ויפרו ארץ תפתח שנאמר

בו מתברכת שבכיס פרוטה שאפילו הגשמים יום שנאמרגדול
ידך'" מעשה כל את ולברך בעתו ארצך מטר (תענית'לתת

ע"א) .ז

ימות של קלה התממשות לראות אפשר כי אמרו חכמינו
המלחמות. כל לרגע נפסקות שבו גשמים, יום בכל המשיח

יוחנן רבי פוסקות"ואמר גייסות שאפילו הגשמים יום גדול
גשמיםבו יום בכל גדודיה'". נחת רוה 'תלמיה שנאמר

לעולם. באים וחיים צומחים והצמחים מתחיה האדמה
הימים, שבאחרית הגדולה מהתחייה חלק היא זו תחייה

נאמר: המתיםועליה מתחיית הגשמים יום גילו"גדול עוד ."
יהודה רב "ואמר הזה: היום חשיבות על חכמים יוםלנו גדול

תורה בו שניתנה כיום חנינאהגשמים ברבי חמא רבי "ואמר ."
וארץ שמים שנבראו כיום הגשמים יום שהצמיחהגדול ."

שזו שלמה, ולגאולה גלויות לקיבוץ אותנו מקרבת הזאת
תורה. מתן ותכלית העולם בריאת תכלית

השנים ברכת מהלכות
הרגלים מעולי חוץ – דרכים עוברי תפילת תיכנס שלא

יציאתו בעת הגדול הכהן מתפלל היה הגשמים של הגדולה החשיבות בגלל
דרכים עוברי תפילת תיכנס "שלא הכיפורים: ביום הקדשים קדשי מבית
נאמר למה שואלים: כן ועל לו". זקוק שהעולם בעת הגשם בעניין לפניך

ג)במשנה א, ּגמליאל(תענית רּבן הּגׁשמים. את ׁשֹואלין ּבמרחׁשון "ּבׁשלׁשה :ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשּביׂשראל אחרֹון ׁשּיּגיע ּכדי החג, אחר יֹום עׂשר חמּׁשה בֹו, ּבׁשבעה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאֹומר

הלכה וכך ּפרת"? טז)לנהר הלכה ב' פרק תפלה הלכות תיקנו(רמב"ם למה . ְְִַָ
עד יום דרכים עוברי בגלל ימים 15 הגשמים בקשת את לדחות חכמים
לרגל העלייה אבל חשובים, שהגשמים היא כך על התשובה חשוון? ז'
עצמה. הגאולה והיא הגאולה, את מביאים שהם מהם. חשובה לירושלים

הרגלים. עולי על להקשות שלא גשמים בקשת דוחים לכן

לירושלים לרגל לעלות נוהרים היו החורבן לאחר גם
חרב המקדש שבית לאחר כי כתב שנה, 800 לפני לארץ שעלה הרמב"ן,
לבית לרגל שעלו בזמן כמו יום 15 הגשמים בקשת את לדחות טעם אין
שהיא הזאת הבקשה את לדחות למה שהרי מסתברים, ודבריו המקדש.

לא ישראל עם אבל ישראל? של ולגאולתם האדם לחיי חשובה כך כל
בימי כן אם למה הר"ן שואל כן ועל הזה, הפסק על-פי אתנהג דוחים נו

סיבה ואין המקדש בית אין הרי לרגל. שעלו בימים כמו הגשמים בקשת
" הר"ן: ועונה נוהריםלדחייה. היו החורבן לאחר שגם לפי הוא שהטעם נראה

שעושים כמו לירושלים, לרגל לעלות ישראל ארץ סביבות מכל ומתאספים
בחשון, שבעה עד ומר טל שאלת לאחר ראוי אלו רגל עולי ומפני היום, גם

לבתיהם לשוב שיספיקו ט)"כדי קיז כה"ח עוד .(וראה

אחד דור שנה. 700 לפני שחי הר"ן בזמן לרגל שעלו לשמוע מפליא זה
של אחר תלמיד ידי על התשב"ץ בשם חשוב תשובות ספר נכתב אחריו
התשב"ץ מעיד בספרו צמח. בן שמעון רבי ושמו הריב"ש
והניסים הקדושה ועל לירושלים, לרגל גדולה עלייה על

בימיו: אפילו בה, שקדושתשנעשים וראיה סמך "ויש
ממצרים לרגל עולים הם שעדיין קיימת היא והעיר המקדש

ארצות". כותב:ושאר הוא מהנסיםעוד נשאר עדיין כי "ואמרו
כי המקום', לי צר לחבירו אדם אמר 'שלא בירושלים שהיו
השנה כל המקום לאנשי צריכים הם שבירושלים הכנסת בבית
השבועות בחג שם התקבץ בעת פה על פה ומתמלאת
ויושבים שם נכנסים הם כלם איש. מאות מג' יותר החוגגים
שלישית" גאולה סימן וזה בקדושתה היא עדיין כי רווחים

רא) סימן ג חלק התשב"ץ .(שו"ת

קללה סימן אינם בחשוון ז' לפני גשמים
לז' הגשמים בקשת את ודוחים הר"ן כדעת פוסקים אנו

הרגלים עולי בגלל א)חשוון סעיף קיז מישהו(שו"ע אם אמנם .
שגשמים לחזור. צריך לא חשוון ז' לפני גשמים וביקש טעה
בקיץ גשמים שהשואל ח"ו. קללה סימן אינם הזאת בעת
הגשמים שבקיץ מפני ולהתפלל, לחזור וצריך בתפילה טועה

הם קללה ב)סימן הלכה ה' פרק ברכות אחרי(ירושלמי אבל .
הגשם" ומוריד הרוח "משיב בתפילה מזכירים עצרת שמיני
לא הם – גשמים ביקש ואם הגשמים, עונת שהיא כיוון

קללה. סימן

הרדב"ז בשו"ת פסק ונ"ה)וכן אלפים ב' ה' מי(חלק על
בטעות, לתקופה ששים בתוך ומטר טל שאל שבמצרים
בימים הגשמים שאין לפי אותו מחזירים שאין הוא והדין

יוסף בברכי החיד"א פסק וגם קללה. סימן סק"ג)אלו .(קיז
לשמיני יום 15 בתוך ישראל בארץ ששאל למי הדין והוא

עצרת.

השנים ברכת את שסיים לפני נזכר
"ותן אמר שלא השנים ברכת כדי תוך ונזכר גשמים לבקש ששכח אדם
שנזכר ובלבד בלבד, זה משפט באמירת לתקן יכול לברכה", ומטר טל
- ה'" אתה "ברך אמר ואפילו השנים". מברך ה' אתה "ברוך שברך לפני
"וברך ויאמר ויחזור לברכה" ומטר טל "ותן ויאמר חוקיך" "למדני יאמר
כדי השנים", מברך ה' אתה "ברוך ויחתום לברכה". הטובות כשנים שנתנו
הברכה לתחילת לחזור זה במקרה ומוטב חתימה. מעין הסיום שיהיה

הברכה סדר על משם ולגמור לברכה" ומטר טל "ותן ברורהולומר (משנה

"תקע"? שמתחיל לפני גשמים ויבקש הברכה את כדרכו יסיים לא ולמה טו. ס"ק קיז סימן

ברכת אחרי לבקש יכול ולא הברכה. כמו נחשב לא הברכה אחרי כי שאומרות דעות יש כי

ולכן לדעתם חוששים אנו – כמותם פוסקים שאיננו ואע"פ תפילה. שומע עד גשם השנים

חוקיך") "למדנו .אומרים

"תקע" שהתחיל לפני נזכר
"תקע", שהתחיל לפני השנים, ברכת אחרי ונזכר גשמים לבקש שכח אם
לחרותנו". גדול בשופר "תקע ברכת את מתחיל שהוא לפני גשמים יבקש



שהרי "תקע". כך אחר וימשיך לברכה" ומטר טל "ותן הברכות בין ויאמר
השנים. ברכת בתוך נמצא כאילו הוא "תקע" ברכת את התחיל לא עוד כל

ערוך בשולחן להזכיר(קיז)כדכתיב ושכח תפילה" "שומע שחתם מי על
'רצה', שהתחיל קודם תפלה', 'שומע שחתם אחר נזכר "ואם גשמים,

רצה" אומר כך ואחר ומטר', טל 'ותן שאומר תשובה"נראה ה"שערי הביא (כך

יוסף") ב"ברכי החיד"א בשם .ח

עלינו" ל"ברך חוזר לא - "תקע" שהתחיל אחרי נזכר
תשובה" ב"שערי הביא י)עוד ס"ק מי(קיז כי יוסף", ב"ברכי החיד"א בשם

שאחרי אחרת ברכה כל או "תקע" באמצע גשמים לבקש ששכח שנזכר
חוזר ולא הברכה. עניין לא זה כי גשמים מבקש לא – השנים ברכת
ימשיך אלא לבטלה. שברך הברכות כל יהיו שלא כדי – השנים לברכת

תפילה". "שומע עד כדרכו כילהתפלל לברכה, ומטר טל "ותן יגיד שם
חוששים אנו ואין תפילה". שומע ה' אתה ברוך פה. כל תפילת שומע אתה
עתה נזכר שהוא כיוון תפילה", ב"שומע גם גשמים לבקש ישכח שאדם

הספק". מן לבטלה ברכות שיאמר הראוי מן "דאין –

שם יאמר – "רצה" שהתחיל לפני תפילה" "שומע שסיים אחרי נזכר אם

שלא ונזכר "רצה" כבר התחיל ואם לברכה". ומטר טל "ותן
השנים. ברכת לתחילת חוזר – גשמים ביקש

הדבר את
היסודי
שאלוקים
אומר
לאברהם
בתחילת
אנו דרכו,
אומרים
אבות" ב"מגן
קדיש ובכל
יתגדל וקדיש,
שמו ויתקדש
הקב"ה של
מלכותו בעת
ישועתו
של ופעולתו
ה' משיח

המלך לפני גשמים בקשת
צריך – י"ח תפילת סוף עד גשמים לבקש שכח אדם אם
"ותן לומר יכול לא הוא התפילה. כל את ולהתפלל לחזור
צריך שהוא כיוון שלום", "עושה אחרי לברכה" ומטר טל
כך מלפניו. שנפטר אחרי ולא מלך לפני כשהוא להתפלל
שדופק למי שמע קריאת ברכות המברך את חכמינו המשילו
כמי הוא הרי י"ח לתפילת הגיעו בעת מלך. של דלתו על
לא לכן פנימה. להיכנס והזמינו הדלת את לו פתח שהמלך
כדי לא אפילו לתפילה שמע קריאת ברכות בין מפסיקים

אמן. לענות

ולא המלך, לפני כשהוא גשמים על לבקש צריך אדם לכן
כמו הוא הרי תפילתו, סיים שכבר ומי מביתו. שיצא אחרי
בירושלמי כתוב שכך רגליו. את עקר שלא אע"פ שיצא

ע"א) מ אמר(ברכות שלא ונזכר תחנוניו את שסיים מי שכל
ויבוא. יעלה ולהזכיר ל"רצה" לחזור יכול לא – ויבוא יעלה
– גשמים ביקש שלא ונזכר להתפלל שסיים מי כאן גם
מלומר דעתו ש"הסיח לראש. חוזר רגליו, עקר שלא אע"פ
עדיין התחיל שלא פי על אף תפלתו ונשלמה תחנונים עוד

שלום" כעקורים)עושה ד"ה ה סעיף קיז סימן הלכה .(ביאור

כלל? התפלל לא כאילו – טעה אם
חודש בראש שהתפלל מי על שאלה הביא צבי" "הר בשו"ת
לבקש זכר אבל ויבוא. יעלה לומר ושכח שחרית כסליו
ולהתפלל. לחזור זה אדם של דינו השנים. בברכת גשמים
זכר אבל גשמים לבקש שכח הוא שלו השנייה בתפילה אם

יסוד לא? או שלישית תפילה להתפלל צריך הוא האם ויבוא, יעלה לומר
כאילו ויבוא יעלה לומר או גשמים לבקש ששכח מי האם היא השאלה
מה את רק להשלים וצריך שכח אבל שהתפלל כמי או כלל, התפלל לא
שהרי כלל, התפלל לא כאילו ששכח מי את חכמינו ראו לכאורה ששכח.

כיווןח ראיה, לא זו אבל התפילה. כל את ולהתפלל לחזור אותו ייבו
מלך. של ביתו את שעזב כמי הוא הרי – התפילה את סיים הוא שכאשר

דינו מה אבל התפילה. אחרי אחד במשפט גשמים לבקש יוכל לא ולכן
ושכח? פעמיים שהתפלל מי של

בתוספות הראשונים דנו זו ע"ב)בשאלה כו רבינו(ברכות דעת מובאת שם ,
צריך רק והוא לו, עלתה גשמים שאילת בלי תפילה כי שסובר יהודה
רבינו של דעתו לפי נוספת. בתפילה להיות יכול וזה חסרונה את להשלים
צריך לא – ויבוא יעלה לומר ופעם גשמים לשאול פעם ששכח מי יהודה,
שסובר הרי"ף דעת את התוס' מביא לעומתו שלישית. תפילה להתפלל
צריך הוא ולכן יסודי, כך כל דבר שכח אם תפילה, לו עלתה לא שכלל
נראה היה ו"כך פרובינצא חכמי גם פסקו כך שלישית. תפילה להתפלל

השו"ע האלפסי". לשון מתוך מאלאוו"ר משה יא)לה"ר סעיף קח (סימן

שלו הפסק פי ועל ראשונים, בה שנחלקו בשאלה להכריע איך הסתפק
נדבה. בתור שלישית תפילה יתפלל זה במקרה –

לראש חוזר – בערבית טעה
זה על וכתב חובה. או רשות היא ערבית תפילת אם מחלוקת יש בגמרא
כרבא, דהלכה לן וקיימא רשות, האומר כדברי הלכה אמר "רבא הרי"ף
לתפלת ליה דצלי היכא אבל כלל, ליה צלי דלא היכא מילי הני מיהו
מי כי נפסק ומכאן לרישא". הדר טעי ואי חובה, עליה שוייא כבר ערבית
לחזור צריך – גשמים ביקש ולא ערבית בתפילת שטעה
את עצמנו על קיבלנו ורק רשות ערבית שתפילת למרות

כחובה. הזאת התפילה

הרמב"ם גם כתב יא)כך י י פרק תפילה הרא"ש(הלכות כתב וכן
ז) סימן - רביעי פרק .(ברכות

בתפילה ומטר" "טל לומר ששכחו נשים
בתפילה. גשמים לבקש ששכחה אישה דין מה שואלים יש
כמו התפילה כל את ולהתפלל לחזור צריכה היא האם
שלום"? "עושה אחרי גשמים שתבקש או ששכחו, גברים
בתפילה. חייבות נשים האם השאלה על להשיב יש כך לשם

ע"ב)הגמרא כ ובברכת(ברכות בתפילה חייבות שנשים אומרת
הרמב"ם דעת לפי א)המזון. תפילה תפילה(הלכות עיקר

'ועבדתם שנאמר יום בכל להתפלל עשה "מצוות מהתורה:
משנה ואין התורה, מן התפלות מנין "ואין אלוקיכם'", ה' את
התורה, מן קבוע זמן לתפלה ואין התורה, מן הזאת התפלה

חיי ועבדים נשים עשהולפיכך מצוות שהיא לפי בתפלה, בין
ערוך השולחן פוסק וכך גרמא". הזמן ב)שלא סעיף קו .(סימן

חכמים, תקנת היא תפילה מצוות עיקר הרמב"ן, לדעת
עשה מצוות שהיא פי על ואף הגדולה. כנסת אנשי ותיקנוה
מצוות מכל פטורות והנשים גרמא, שהזמן סופרים מדברי
הלבנה, קידוש כגון סופרים מדברי אפילו גרמן שהזמן עשה
אנשים כמו ומנחה שחרית בתפילת אותן חייבו אעפ"כ
רש"י דעת נראית וכך רחמים. בקשת היא ותפילה הואיל
שלוש מתפללות שלא נשים יש למה להבין יש זה ולפי ז"ל.
גברים. של כמו הוא שלהן החיוב לכאורה הרי ביום, תפילות

אברהם" ב)ה"מגן ס"ק קו הנשים(סימן מנהג את ליישב כתב
אחת בתפילה די שמהתורה כיוון כי וכתב מתפללות שלא
לנטילה סמוך בבוקר מיד לומר נשים רוב נהגו לכן שירצה, נוסח ובכל ביום

ברורה המשנה דעת אמנם בזה. די ומדאורייתא בקשה ס"קאיזה קו (סימן

לנשיםד) להזהיר "יש כי אריה השאגת דעת את והביא זה ממנהג ניחא לא
שחרית מתפללות ויש אחת. תפילה להתפלל נוהגות ויש י"ח". שיתפללו
שלוש מתפללות ויש רשות. היא הדין שמעיקר ערבית לא אבל ומנחה,

גברים. כמו תפילות



הלכות" "משנה שו"ת לט)לפי סימן טו התפילה(חלק בתקנת נשארו הנשים
לבקש בתפילה שכחה אם ולכן הגדולה, כנסת אנשי אותה שניסחו לפני
לברכה", ומטר טל "ותן שלום" "עושה אחרי תאמר התפילה, בתוך גשמים
כנסת אנשי שתיקנו כמו התפילה לסדר מחויבות לא שהן כיוון בזה ודי
שמתפללין בלשון א"כ כלל התפלה נוסח להם תקנו דלא "ולפ"ז הגדולה.
ומטר טל אמרו לא ואם ולהתפלל לחזור צריכות ולא חובתן ידי יוצאין
לתפלה סדר ואין נשמעת ותפלתם רוצות אם שעה בכל לומר יכולות
ששכינה בבתיהם תפלתם שומע פה כל תפילות "והשומע כלל". שלהם

נענים". הם מתפללים שהם לשון ובכל נוסח ובכל שם שרויה

פעם לפחות י"ח בתפילת חייבות נשים והפוסקים הגמרא פשט לפי אמנם
אברהם" ה"מגן דעת לפי וגם לחזור. צריכה בוודאי טעתה אם ביום,
טעתה אם שלה, בלשון אחת בתפילה חובה ידי לצאת יכולה שאישה

שאדםצ פעם שבכל לעיל והרמב"ם הרי"ף כתבו כבר שהרי לחזור, ריכה
לחזור צריך - טעה אם ערבית, כתפילת בה, חייב שלא בתפילה התחייב

ולהתפלל. לחזור שצריכות בתפילה שטעו לנשים הדין והוא ולהתפלל.

אּתה ונלאה נחלתָך אלהים ּתניף נדבֹות "ּגׁשם בנו ויתקיים שנזכה רצון ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָֹויהי
י)כֹוננּתּה" סח ואמן.(תהילים אמן וישועה, ברכה אתו שיביא גשם . ְַָ

חוברות להשיג אפשר

חנוכה הלכות
לציון הראשון מרן פסקי עפ"י הלכות

אליהוהרה"ג זצוק"למרדכי

הכנסת לבתי ספר לבתי
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שהתגשמה משאלה
אליהו הרב מרן חי": יוסף "עוד בישיבת רב דאום, שי הרב סיפר
דאום יחזקאל הרב אבי, מו"ר הגולן. ברמת לביקור הגיע זצוק"ל
ההיא בתקופה המקומי. הספר בבית לביקור הרב את לקח זצוק"ל,

רב. זמן ירדו לא וגשמים הגולן ברמת קשה בצורת הייתה
לשאול שאלות להם יש האם אותם ושאל הילדים עם דיבר הרב
הרב גשם. אין למה הרב את ושאל ב' או א' בכיתה ילד קם אותו.
זה גשם לו: והשיב גשמים, ומבקש שואל קטן שילד התרגש מאוד
על התפלא שם שהיה מי כל גשם. ירד השבוע בסוף בעיה, לא
לא ברומטרי שקע ושום צפוי היה לא גשם שום הזאת. ההבטחה
גשם? ירד השבוע שבסוף הרב של הגדול הביטחון ומנין באופק, היה
שחיכו החקלאים בין פשטה אליהו הרב של ההבטחה על השמועה
בסוף ובאמת השבוע. לסוף עיניים בכיליון ציפו והם לגשמים רב זמן
מוצפים היו שהשדות עד גדולים כך כל ברכה גשמי ירדו שבוע אותו

לגמרי. מים
בירידת גדול כזה ביטחון לו היה מנין כך אחר הרב את כששאלו
קרבן הקריבו שלא ישראל מבני אלה כאשר כי אמר הוא הגשמים,
במועדו ה' את-קרבן הקריב לבלתי נגרע, "למה שאלו ראשון פסח
יצוה מה ואשמעה, "עמדו משה: להם השיב – ישראל?" בני בתוך
אלא כלשהו? פתרון להם יצווה שה' משה יודע מנין לכם". ה'
או ה' בשביל אלא עצמו בשביל לא באמת, לה' קורא יהודי שכאשר

נענה. הוא מיד אחרים, בשביל
לא גשם, מבקש הילד את כששמעתי ואמר: זצ"ל הרב המשיך
ידעתי - החקלאים חבריו הורי או החקלאי אביו בשביל אלא בשבילו

ריקם. פנייתו את ישיב לא שה'
פורסם) שטרם סיפורים קובץ (מתוך
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לנולנולנולנו שיהיהשיהיהשיהיהשיהיה רוצהרוצהרוצהרוצה גםגםגםגם והואוהואוהואוהוא תפקידתפקידתפקידתפקיד,,,, לנולנולנולנו וישוישוישויש פהפהפהפה אותנואותנואותנואותנו שםשםשםשם הההה'''' וכדומהוכדומהוכדומהוכדומה.... ופרנסהופרנסהופרנסהופרנסה חייםחייםחייםחיים לנולנולנולנו

חסדחסדחסדחסד???? זהזהזהזה והכולוהכולוהכולוהכול כלוםכלוםכלוםכלום לנולנולנולנו מגיעמגיעמגיעמגיע לאלאלאלא כאילוכאילוכאילוכאילו זהזהזהזה אתאתאתאת לבקשלבקשלבקשלבקש צריךצריךצריךצריך למהלמהלמהלמה אזאזאזאז אלוקיםטובטובטובטוב,,,,

לחם, מהן לעשות צריכים ואנחנו חיטים יש לעשות. חלק לנו והשאיר עולם ברא

כך - שיתפללו עד גשם יורד לא ולכן התפילה. היא שלנו מהעבודה חלק וכדומה.

בעולם. תפקידו למילוי הנצרכים הדברים גם יתברך, מאתו שהכול ומפנים מבין האדם

dnypd l` al eniy.העולםהעולםהעולםהעולם אתאתאתאת שמניעשמניעשמניעשמניע שהכוחשהכוחשהכוחשהכוח בוודאותבוודאותבוודאותבוודאות לדעתלדעתלדעתלדעת יכולהיכולהיכולהיכולה אניאניאניאני איךאיךאיךאיך

מהכוחמהכוחמהכוחמהכוח ניתנוניתנוניתנוניתנו באמתבאמתבאמתבאמת לחיותלחיותלחיותלחיות צריכהצריכהצריכהצריכה שאנישאנישאנישאני והדרךוהדרךוהדרךוהדרך ושהמצוותושהמצוותושהמצוותושהמצוות דווקאדווקאדווקאדווקא,,,, הקבהקבהקבהקב""""הההה זהזהזהזה

הםהאמיתיהאמיתיהאמיתיהאמיתי???? השמות כל בשם. הקב"ה את מגדירים לא שאנחנו יודעת בוודאי את

אותו שונים. בשמות לקרוא אפשר עליון כוח לאותו שלנו. האוזן את שנסבר כדי רק

חפשי העולם. של החכמה העולם. של הנשמה הוא הקב"ה, הוא האלוקים, הוא כוח

לך. שמתאים השם את

cegii myl.????נכוןנכוןנכוןנכון שזהשזהשזהשזה לדעתלדעתלדעתלדעת יכוליכוליכוליכול אניאניאניאני איךאיךאיךאיך אחדאחדאחדאחד???? ושמוושמוושמוושמו אחדאחדאחדאחד הההה'''' פירושפירושפירושפירוש היסודמהמהמהמה

והחברתית. המדעית העולם מחשבת בכל יסוד אבן היום הוא ביהדות ביותר הגדול

נופל התפוח פיהם שעל לחוקים שווה הגלקסיה של החוקיות אחד. הוא העולם

אותה על-פי פועלות ביקום הגלקסיות כל אלא שלנו, הגלקסיה רק ולא מהעץ.

הסיבוב ובמהירות החומרים בהרכב אלא המשיכה, בחוק רק לא מדהימה. חוקיות

האלקטרונים בתוכם.של
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