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הּגׁשמים יֹום ְִַָָּגדֹול

אדמה ּתחיה חיים ְְְֲִִֵֶַַָָּבגשמי
לעולם חיים גשמים ירידת כך לעולם, חיים המתים שתחיית כשם

ע"א)המשנה לג בברכת(ברכות הגשמים על ההודאה את שקבעו אומרת
גבורות "מזכירין השנים. בברכת עליהם הבקשה ואת המתים, תחיית
כי מסבירה הגמרא השנים". בברכת ושאלה המתים בתחיית גשמים
יש המתים". בתחיית קבעוה "לפיכך המתים, לתחיית שקולים הגשמים

הוא הגשמים יום כי שאומרות המתיםדעות מתחיית רּבייותר "אמר .ִַַָ
לּצּדיקים, הּמתים ּתחּית ּדאּלּו הּמתים, מתחּית הּגׁשמים יֹום ּגדֹול ְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָאּבהּו,

לרׁשעים" ּבין לּצּדיקים ּבין הכא דאיתואּלּו ד"ה ד: ברכות רש"י וראה ז. (תענית ְְִִִִֵֵַַָָָָ
.ביה)

ירושלמי ע"א)התלמוד לח שתחיית(ברכות "כשם שקולים: הם למה מסביר
שמע אבא בר חייא ר' לעולם. חיים גשמים ירידת כך לעולם חיים המתים
נרּדפה ונדעה לפניו: ונחיה יקמנּו הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּימים 'יחּינּו הדא מן 0ִֵֹ2ִַָ3ְִַ4ְִִ0ְְִֵֶ6ְְְֵָָָֽ8ְְִ9ְַָלה

ארץ'" יֹורה ּכמלקֹוׁש לנּו כּגׁשם ויבֹוא מֹוצאֹו נכֹון ּכׁשחר את־ה' (הושעלדעת ָ3ַַ3ֶ4ְ0ַַָ8ָֽ2ְָ>ַ3ֶֶ34ְְַָ06ֶֶָֽ
ב-ד) ו, "תחייה",פרק בלשון השלישית הגאולה על מדבר שהפסוק הרי .

הארץ את שמחיה לגשם אותה מכאןומשווה שלומדים שם ורד"ק רש"י (וראה

הפסק) אין שלישית .שלגאולה

סוף ים כקריעת הגשמים פלא
אומר חי" איש ה"בן שבעל עד עצום, חידוש הן הדעות ששתי ספק אין
גדולה הגשם ירידת שתהיה בשכל זה דבר יצויר איך "קשה עליהן:

המתים" ע"א)מתחיית ז תענית יהוידע אותנו(בן ללמד רצו חכמינו ואולי .
לא שהם ללמדנו קבוע, באופן שמגיעים מאורעות של בפלא להסתכל
כמה תדיר באופן מגיעים שהם למרות סוף, ים מקריעת פלא פחות

בשנה. פעמים
היא אם גמור נפש בשוויון מתייחסים היינו סוף ים לקריעת גם באמת כי
העובדה ובאמת הגשמים. ירידת כמו גבוהה בתדירות מתרחשת הייתה

גורמת לא בתדירות מופיע הוכחהשנס נס. יותר אלא נס, פחות להיות לו
שמדובר ספק אין המן. לירידת ישראל מבני חלק של היחס היא לדבר
יורד שהמן אחרי משבוע פחות והנה, מעולם. כמותו היה שלא מיוחד בנס

אל כמו המן אל שבישראל הרשעים מתייחסים יומית, יום בתדירות להם
ממנו ומשאירים משה הוראות את מפרים שהם כך כדי עד טבע, תופעת

כ)למחרת טז, לרדת,(שמות עתיד לא המן בשבת כי להם אומר וכשמשה .
קשור לא שהמן ישראל לבני להוכיח כדי בשדה ממנו משאירים הם

מצאּו" ולא ללקט מן־העם יצאּו הּׁשביעי ּבּיֹום "ויהי כז)למשה. טז, .(שמות ְִַֽ3ַ8ְִַ4ְִָ6ִָ0ְִָ2ְֹ0ָָֹֽ
מול ה' יד את רואים כשאנחנו ונתפעל כמותם נהיה לא אנחנו שגם כדי
המתים, מתחיית פחות לא הוא גשמים יום כי חז"ל לנו אומרים עינינו,

יותר. ואולי

יׁשירּו אף ְֲִִַָיתרֹועעּו
בזו כיצד? המתים. כתחיית ששקולה גשמים ירידת היא "גדולה ובמדרש:
כתיב בזו 'יד'. כתיב ובזו 'יד' כתיב בזו 'פתיחה'. כתיב ובזו 'פתיחה' כתיב

כתיב המתים בתחיית 'שירה'. כתיב ובזו לז)'שירה' את(יחזקאל 'בפתחי
כתיב המתים בתחיית לך'. ה' 'יפתח כתיב גשמים ובירידת קברותיכם'

ל"ז) כתיב(יחזקאל גשמים ובירידת ה" יד עלי קמה)'היתה את(תהלים 'פותח
כתיב המתים בתחיית מב)ידך'. גשמים(ישעיה ובירידת סלע' יושבי 'ירונו

סה)כתיב ישירו'(תהלים אף ו)'יתרועעו ז דברים כי(רבה נראה ובהמשך ."
גשמים. ירידת כל על שירה אומרים היו חכמים כמה

ּגלּיֹות קּבּוץ ּכיֹום הּגׁשמים יֹום ְְִִַָָָֻּגדֹול
אלא המתים, תחיית כמו רק לא היא הגשמים שירידת למדו ז"ל חכמינו

ובגמרא כולה. הגאולה תהליך כל ע"ב)כמו ח ּגדֹול(תענית יֹוחנן, רּבי "אמר :ִַַָָָָ
ׁשּנאמר, ּגלּיֹות, קּבּוץ ּכיֹום הּגׁשמים קכו)יֹום ׁשביתנּו(תהלים את ה' 'ׁשּובה ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֻ

ׁשּנאמר, מטר, אּלא 'אפיקים' ואין ּבּנגב'. יח)ּכאפיקים אפיקי(שם 'וּיראּו ְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ִַמים'".

מה.)ובפסיקתא תבא דברים שבו(זוטרתא בתהילים, פ"ה ממזמור זאת למדו
בעקבותיה שבא הגלויות וקיבוץ הגדולה הסליחה את קרח בני השוו
ארצָך ה' "רצית כתוב: הפרק שבתחילת הארץ. וברכת הגשמים ְִֶַָָלירידת

ח כל ּכּסית עּמָך עֹון נׂשאת יעקב: ׁשבית כתיב:ׁשבּת ובסופו סלה". ּטאתם ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
יבולה, נותנת הארץ שכאשר הרי יבּולּה". ּתּתן וארצנּו הּטֹוב יּתן ה' ְְְִִֵֵֵַַַָ"ּגם

הגלויות. וקיבוץ מהסליחה חלק זה



יׂשראל ׁשל עֹונֹותיהן נמחלּו ּכן אם אּלא יֹורדים, הּגׁשמים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין
ּכן אם אּלא יֹורדים, הּגׁשמים ש"אין בתהילים: הזה מהפרק למדו ְְִִִֵֵֶַָָובגמרא
ללמוד אפשר כי לרבינא זעירי אמר ובגמרא יׂשראל". ׁשל עֹונֹותיהן ְְֲֲִִֵֵֶֶָנמחלּו
שאמר המקדש, בית חנוכת בעת המלך שלמה מתפילת גם הזה הכלל את
ולא ׁשמים "ּבהעצר והסליחה: והתשובה התפילה באה הגשמים לפני כי ְְִֵֵַָָֹשם
ּומחּטאתם ׁשמָך את והֹודּו הּזה הּמקֹום אל והתּפללּו לְך יחטאּו ּכי מטר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָיהיה
יׂשראל ועּמָך עבדיָך לחּטאת וסלחּת הּׁשמים ּתׁשמע ואּתה תענם: ּכי ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָיׁשּובּון
נתּתה אׁשר ארצָך על מטר ונתּתה בּה ילכּו אׁשר הּטֹובה הּדרְך את תֹורם ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכי

לנחלה" ע"ב)לעּמָך ז תענית לה. ח, א מכאן(מלכים כי אמת" ה"שפת וכתב . ְְְֲַַָ
הכיפורים. יום אחרי מיד בסוכות הגשמים על מתפללים למה מובן

הגמרא
לומדת
מהמילים
חקר" "אין
על שנאמרו
כי הגשמים,
תהליך
הגשמים
עמוק הוא
עד ומחוכם
חקר אין
בריאת כמו
העולם

ארצכם מטר ונתּתי - מצותי אל ּתׁשמעּו ׁשמע ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָאם
ְִּבעּתו

שגדול ללמוד אפשר מהפסוק שלכאורה הקשה שם ובתוס'
את תלה הפסוק שהרי גלויות. מקיבוץ יותר הגשמים יום
נתלה ומי הנגב, באפיקי המים בזרימת הגלויות קיבוץ יום
גדולים שהגשמים יוצא כך, ואם בגדול. נתלה קטן במי?

גלויות! מקיבוץ

ז"ל האר"י לו)ותירץ פרק - ויצא הליקוטים, "בבחינת(ספר כי
שיבא גורמים שאנו מעשינו ע"י שנעשה במה תלוי שהכל
תלוי הוא הבירור עיקר והנה גדול. הוא המטר ויברר, המטר
או וחמור בשור חורש כשאדם כי בארץ, הנוגעות במצות
ואין וקדושה, טומאה מעורב ג"כ שתוציא גורם כלאים, זורע
הקדושה מתבררת אז המצות, שומרים וכשהם הכוונה, זו

סוד וזה עצמה. ט"ו)בפני ב' ולשמרה'."(בראשית 'לעבדה

אינם שהגשמים לעיניים שנראה אע"פ כי מכאן שלמדו ויש
שהיא הגלויות לקיבוץ בניגוד האדם, לפעולת כלל קשורים

אי באמת האדם, על-ידי היאכולה הגשמים שירידת כך. זה ן
קיבוץ ואילו שמע. בקריאת כמבואר מעשינו, של פועל
כולו באמת ידינו, מעשי הוא כאילו כולנו שנראה גלויות,
את והוריד ישראל ארץ שערי את לנו שפתח ה' מעשה
כמעט ישראל לארץ הכניסה את סוגרת שהייתה החומה

שנה. אלפיים

בֹו ורבה ּפרה יׁשּועה ׁשאפּלּו הּגׁשמים, יֹום ְְְֲִִֶַָָָָָָָּגדֹול
הצמחים רק לא גשמים יום שבכל מכאן למדו ובגמרא

"אמר בגמרא: אמרו וכך תצמיח". מהרה עבדך דוד "צמח גם אלא ַָצומחים
ּדכתיב, בֹו, ורבה ּפרה יׁשּועה ׁשאפּלּו הּגׁשמים, יֹום ּגדֹול אֹוׁשעיא, ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָרּבי
ּוצדקה יׁשע ויפרּו ארץ ּתפּתח צדק יּזלּו ּוׁשחקים מּמעל ׁשמים ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ'הרעיפּו

ּבראתיו'" ה' אני יחד ע"ב)תצמיח ז תענית ח. מה פורה(ישעיה שהישועה הרי . ְְֲִִִַַַַָ
יחדיו. צומח והכול הגשמים, שיורדים בעת ורבה

ּבֹו ּפֹוסקֹות ּגיסֹות ׁשאפּלּו הּגׁשמים, יֹום ְְְֲִִֶַָָָּגדֹול
בימות ופוסקות הולכות המלחמות כי חכמינו, שאמרו מה מובן ממילא
יֹום ּגדֹול יֹוחנן, רּבי "ואמר גשמים. יום בכל נראים לכך וסימנים ְִַַָָָָהמשיח,
בתהילים, ס"ה מפרק זאת לומד הוא ּבֹו". ּפֹוסקֹות ּגיסֹות ׁשאפּלּו ְְְֲִִֶַָָהּגׁשמים,
בה. שתהיה והגשמים הארץ ובברכת ישראל של בגאולתם כולו שעוסק
ּתברְך". צמחּה ּתמגגּנה ּברביבים ּגדּודה נחת רּוה "ּתלמיה נאמר: ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹושם
זה ביום פוסקות שהמלחמות יוחנן רבי למד ּגדּודיה" "נחת ְֵֶַָמהמילים

ע"ב) ח .(תענית

יצוקה מעופרת מעשה
צה"ל כוחות התעכבו יצוקה" "עופרת במבצע כי קינן, משה הרב סיפר

וכמה כמה הרצועה באזור שירד שוטף גשם בגלל לעזה שנכנסו לפני
לירות החל מצדו והחמאס להיכנס, הכוחות החלו הגשם כשפסק ימים.
הפצצות רוב החיילים של למזלם הפורצים. הכוחות על מרגמה פצצות
שבכל מהן אלו גם והרטובה. הרכה האדמה בגלל התפוצצו ולא בבוץ טבעו

הרסיסים. רוב את בלם הבוץ כי לחיילים, הזיקו לא התפוצצו זאת

הם הקרקע, פני את וחשפו התקדמו הכוחות לפני שהלכו כשהדחפורים
שהמחבלים הסתבר מחבלים. של רבות גופות בתוכה למצוא התפלאו

נ חומרי של גדולים מטענים עם מנהרות בתוך התחבאו וזממוהללו פץ
הציפו הכניסה לפני שירדו ברכה גשמי הנכנסים. החיילים על להתפוצץ
על למחבלים. מוות מלכודת להיות הפכו והן המנהרות, את
תקום". היא ה' ועצת איש, בלב מחשבות "רבות נאמר זה

העולם בריאת כמו מחוכם תהליך
שחז"ל פעמים ארבע לפחות מצינו לעיל שראינו בגמרות
לא אלה ובאמת גשמים". יום "גדול במילים: השתמשו
שנראה כמו "גדולה", נקראים שהגשמים היחידים המקומות
הגשמים מה מפני שמסבירה בגמרא נמצא הדבר טעם לקמן.

"גבורות" במשנה ע"א)נקראים ב ּדתני(תענית איריא "ּומאי :ְְִֵַָָ
יֹוחנן, רּבי אמר הּגׁשמים'? על 'מזּכירין ליתני: ּגׁשמים', ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָ'ּגבּורֹות

ׁשּנאמר, ּבגבּורה. ׁשּיֹורדין ט)מּפני אין(איוב עד ּגדלֹות 'עׂשה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ּוכתיב ה)חקר'. וגֹו'".(שם ארץ' ּפני על מטר 'הּנתן ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

פסוק מביא אתה איך מׁשמע? "מאי שואלת: ְַַָהגמרא
בר רּבה "אמר "גבורה"? לגשמים וקורא "גדולה" על ַַַָָשמדבר
הכא, ּכתיב עֹולם, ׁשל מּברּיתֹו 'חקר' 'חקר' אתיא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשילא,

התם, ּוכתיב חקר', אין עד ּגדלֹות מ)'עׂשה 'הלֹוא(ישעיה ְְֲִֵֵֶֶַָָֹֹ
לא הארץ, קצֹות ּבֹורא ה', עֹולם אלהי ׁשמעּת לא אם ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹידעּת

ּוכתיב, לתבּונתו'. חקר אין ייגע, ולא סח)ייעף, 'מכין(תהלים ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹ
"אין מהמילים לומדת הגמרא ּבגבּורה'". נאזר ּבכחֹו, ְְְִִֶָָָֹהרים
עמוק הוא הגשמים תהליך כי הגשמים, על שנאמרו חקר"
העולם בריאת ועל העולם. בריאת כמו חקר אין עד ומחוכם
נאזר ּבכחֹו, הרים "מכין בתהילים: "גבורה" המילה ְְִִֵֶָָֹנאמרה

גשמים". "גבורות לגשמים קוראים חכמים לכן ְִָּבגבּורה".

וארץ ׁשמים בֹו ׁשנבראּו ּכיֹום הּגׁשמים, יֹום ְְְְִִִֶֶַַָָָָָּגדֹול
הגמרא לומדת ע"ב)כך ט ה'(תענית שגדולת הזה, מהפסוק

ועוד הגשמים. ביום גם מתגלה העולם בבריאת שמתגלה
בֹו ׁשנבראּו ּכיֹום הּגׁשמים, יֹום ּגדֹול חנינא, בר חמא רּבי "אמר ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָבגמרא:

ׁשּנאמר, וארץ, מה)ׁשמים צד(ישעיה יזלּו ּוׁשחקים מּמעל, ׁשמים ק,'הרעיפּו ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
כיוון ּבראתיו'". ה' אני - יחד תצמיח ּוצדקה יׁשע, ויפרּו ארץ, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָּתפּתח
שנברא הגשם על מדבר שאלוקים הרי "ּבראתיו", יחיד, בלשון ְִָשמדובר

העולם בבריאת יכמו ומגילה ע"א פח פסחים עוד וראה ע"ב. ז תענית תוס' (רש"י

שלע"ב) קיומו הוא העולם, מבריאת חשובה פחות לא בריאה הוא כי .
העולם.

ּתֹורה בֹו ׁשּנּתנה ּכיֹום הּגׁשמים יֹום ְְְִִֶַָָָָּגדֹול
ׁשּנּתנה ּכיֹום הּגׁשמים יֹום ּגדֹול יהּודה, רב "אמר חכמים אמרו אחר ְְְְִִֶַַַָָָָָבמקום

ׁשּנאמר ּתֹורה, לב)בֹו ּתֹורה,(דברים אּלא 'לקח', ואין לקחי'. ּכּמטר 'יערף ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ד)ׁשּנאמר, אמר,(משלי רבא ּתעזבּו'. אל ּתֹורתי לכם, נתּתי טֹוב לקח 'ּכי ֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּתֹורה בֹו ׁשּנּתנה מּיֹום הוייֹותר במי? נתלה מי לקחי' ּכּמטר 'יערף ׁשּנאמר, , ְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
בגדֹול" נתלה קטן ע"א)אֹומר ז שהם(תענית גשמים, על לומר ייתכן איך . ְְִֵָָָָ

בו? תלויים החיים שכל הרוחני מהדבר יותר שהם חיים, שמביא גשמי דבר

איש ה"בן בעל דברי את לראות ראוי הזה העניין את לעומק להבין בכדי
שהביא ו')חי" תענית על יהוידע בן בהבנת(בספרו יסודי דבר ז"ל האר"י בשם



הגשמי הצד את רואים אנו יורדים, גשמים רואים כשאנחנו הגשמים. עניין
תוצאה הם הגשמים באמת אבל הגשמיות. את משמים, שיורד השפע של
את לנו משפיע אלוקים חיים. של השפעה מהשמים. רוחנית השפעה של
האר"י ובלשון השפע. של הגשמי הצד שהם הגשמים, דרך הללו החיים

" אורז"ל: כוח מלמעלה הגשמים עם ".יורד

בגמרא רמוז זה ע"ב)דבר ח ּכפנא(תענית הוה נחמני ּבר ׁשמּואל רּבי "ּבימי :ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ
לּבעי אּלא אפׁשר, לא אּתרּתי, רחמי נּבעי נעביד? היכי אמרי, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּומֹותנא,
רחמי נּבעי נחמני, ּבר ׁשמּואל רּבי להּו אמר נסּבל. וּכפנא אמֹותנא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹרחמי

ּדכתיב, דיהיב, הּוא לחּיי ׂשֹובעא רחמנא יהיב ּדכי קמה)אּכפנא, (תהלים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָ
רצֹון'". חי לכל ּומׂשּביע ידָך את ְְִֵֶֶַַַַָָָ'ּפֹותח

מהם מה על ידעו ולא מגפה והייתה רעב היה נחמני ּבר ׁשמּואל רּבי ְְִִִֵֵַַַָּבימי
הרעב על אנשיםלהתפלל, חשבו חללים. בהם שהפילה המגפה על או

קצת עם הרעב עם איכשהו ויסתדרו תהרגם שלא המגפה על להתפלל
נחמני: ּבר ׁשמּואל רּבי להּו אמר כשיורדיםסבל. כי הגשמים, על נתפלל ְְְִִֵַַַַָָ

חיים. גם לעולם יורדים הּואגשמים, לחּיי - ׂשֹובעא רחמנא יהיב ְְְֲִִֵַַָָָָ"ּדכי
חיים. לאנשים אותו נותנים מהשמים, ושפע גשם שכשמורידים ְִָדיהיב",

קמה)ּדכתיב, רצֹון".(תהלים חי לכל ּומׂשּביע ידָך את "ּפֹותח ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

קרח בני
את השווו
הסליחה
הגדולה
וקיבוץ
שבא הגלויות
בעקבותיה
לירידת
הגשמים
הארץ. וברכת
שכאשר
נותנת הארץ
זה יבולה,
חלק
מהסליחה
וקיבוץ
הגלויות.

ובגאולה בגשמים באישה, – פקידה
הגמרא גדול. דבר חי" איש ה"בן בעל למד ח)מכאן (תענית

"נאמרה אישה. של ללידה דומה גשמים שירידת ְֶֶָאומרת
'לידה' נאמרה ּבאּׁשה. 'עצירה' ונאמרה ּבגׁשמים, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ'עצירה'
ּבאּׁשה, 'ּפקידה' נאמרה וכן ּבגׁשמים. 'לידה' ונאמרה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָּבאּׁשה,

כא)ּדכתיב, 'ּפקידה'(בראשית ונאמרה ׂשרה'. את ּפקד 'וה' ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
ּדכתיב, סה)ּבגׁשמים, רּבת(תהלים וּתׁשקקה הארץ 'ּפקדּת ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ

משווה הגמרא מה לשם מים'". מלא אלהים ּפלג ְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹּתעׂשרּנה
לגשמים? לידה בין

חי" איש ה"בן בעל ותפארתנו עוזנו גאון בןותרץ (בספרו

שם) נכוןיהוידע גשמים. להשפיע רצון עת ראינו "דאם :
דהיינו להפך". וכן כן. גם אשה על שעה באותה להתפלל
שרה אמנו שנפקדה ש"בשעה אמנו שרה אצל שראינו כמו
הרבה נתפקחו. חרשים הרבה עמה. נפקדו עקרות הרבה -
שערי שנפתחו כיון נשתפו". שוטים הרבה נפתחו. סומים
למדנו ומהגמרא לאחרות. גם נפתח הוא לאחת, פקידה
"פקידה" של שער אותו הוא באישה "פקידה" של שהשער
גשמים בשעת לכן זה. גם נפתח – זה וכשנפתח בגשמים.

אישה. של פקידה על להתפלל נכון

בגלל גם גאולה, על גם הגשמים בימי להתפלל שנכון ומכאן
הגאולה שגם בגלל וגם כדלעיל, בו ורבה פרה שישועה
מן אתכם והעלה אתכם יפקד ּפקד "ואלהים פקידה. ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹנקראת
ּוליעקב" ליצחק לאברהם נׁשּבע אׁשר הארץ אל הּזאת ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהארץ

נ) .(בראשית

הּגׁש יֹום ּבֹוּגדֹול מתּברכת ׁשּבּכיס ּפרּוטה ׁשאפּלּו מים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
הּגׁשמים יֹום ּגדֹול יצחק, רּבי "ואמר שאמרה: הגמרא דברי את נבין ְְְִִִַַַָָָָמכאן

ׁשּנאמר, ּבֹו, מתּברכת ׁשּבּכיס ּפרּוטה כח)ׁשאפּלּו ארצָך(דברים מטר 'לתת ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ידָך'" מעׂשה ּכל את ּולברְך ע"ב)ּבעּתֹו, ח הזה(תענית מהפסוק למדו ובמדרש . ְְֲִֵֵֶֶַָָָ

מתברך" ומתן משא אף יורדין שהגשמים "בשעה ז)כי דברים רבה .(מדרש

לאדמה פנים עושה – יורד שהמטר בשעה
מעשה ומביאה הגשמים, בשעת מתברכים" הדגים "אף כי אומרת הגמרא
אחריהם. שניצודו דגים לבין הגשמים לפני שניצודו דגים בין ההפרש על

מרגשת. טובה אבן אף אומר אבא לוירבי בן יהושע ר' "אמר ובמדרש:
לאדמה" פנים עושה - יורד שהמטר כ)בשעה ב בראשית .(ילק"ש

רפואה גשם
טז)ובמדרש פסקה יג פרשה בראשית מתרפאים.(רבה החולים גם מכאן למדו

אמר: אבא בר חייא רבי מרויחין. שחין מוכי אף אמר: לוי בר יוחנן "רבי
מבקר הוה חבריא מן אבימי עליהם. רפין ואיבריהון מרויחין החולין אף
אינון מה אבא בר חייא רבי ליה אמר הוה נחתה רביעתא הוות כד בישיא
לבקר רגיל והיה החברים, מן היה אבימי נינוחו". ליה אמר הוה עבידין
החולים מה אבא: בר חייא רבי אותו שאל גשמים יורדים כשהיו חולים.

היום. נינוחים הם לו: עונה והיה היום? עושים

אצלו, להתפלל שבא טוב שם הבעל מתלמידי אחד עם שהיה ומעשה
לבלות ייאלץ שמא וחשש אותו, ועיכבו גשמים אותו תפסו הארוכה ובדרך
תלמיד? אותו עשה מה טוב. שם הבעל אצל ולא דרכים בפונדק השבת את
משמיא, לו שמעו והנה הגשמים. עצירת על וביקש למעלה ידיו פשט

שבת. בערב לרבו להגיע תלמיד אותו יכול היה וכך הגשמים. והפסיקו

לו קרא מיד טוב, שם הבעל של המדרש לבית כשהגיע
וצריכים חולים היו שאנשיה לעיירה ושלחו טוב שם הבעל
לאותה וכשהגיע רבו בקול התלמיד שמע מיד דחופה. עזרה
חלציו אזר מיד הם, חולים אנשיה שרוב באמת ראה עיירה

רגליהם. על שהעמידם עד ימים כמה בעבורם והשתדל

לבית חזר העיירה אנשי עם שלו הגדול החסד את כשסיים
ומיד טוב, שם אתההבעל טוב: שם הבעל לו אמר כשהגיע

לך דע ובכן הגשמים. את כשעצרת לעולם שהועלת חושב
שהגשמים בייסורים. מלאה הייתה ההיא העיירה כל שבגללך
וכל חולי כל מהם מוציאים היו עליהם לרדת צריכים שהיו
בעקיפין גרמת הגשמים את לעצור שהתפללת ואתה מדווה,

אליהם. אותך שלחתי לכן למחלתם,

לְך אנחנּו ְֲִַָמֹודים

לנּו ׁשהֹורדּת וטּפה טּפה ּכל ְְִִֶַַָָָָָעל

היה - יורדים הגשמים את רואה שהיה בשעה
מברך

מביאים הם ברכה וכמה הגשמים גדולים כמה שראינו אחרי
יהודה רב על במדרש שמסופר מה את להבין אפשר לעולם,
היה יורדים הגשמים את רואה שהיה בשעה יחזקאל. בר

והיהמברך: שאמר מי של שמו ויתברך ויתגדל "יתפאר
על מלאכים של רבבות ורבי אלפים אלף ממנה שהוא העולם.
והגשמים שנה, ת"ק מהלך הרקיע ועד מכאן למה? שיורדת. וטפה טפה כל

בחברתה". מתערבת טפה ואין יורדין

שנוצרים הצפופים העננים את ראה בוודאי האוקיינוס מעל שטס מי כל
ישראל לארץ שמגיעים עד קילומטרים אלפי עשרות ונעים הים, גבי על
הטיפות את רואים אנו האדמה. פני את להשקות כדי מקומות לשאר או
אלפי התאמצו כמה להבין יהודה רב כמו להתבונן וצריכים עלינו שיורדות
ממרחקים אלינו ולהביאם הללו הגשמים את ליצור הקב"ה של שליחים

עצומים.



חומצי גשם
הגמרא לנו מספרת יותר ולהודות יותר להבין מנת ע"א)על טז בתרא (בבא

עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו לפניו, "אמר הקב"ה: את שאל הגדול שבצערו איוב ְִֶַָָָָעל
לו ענה ל'אֹויב'?" 'אּיֹוב' ּבין לָך ונתחּלף לפניָך, עברה סערה רּוח ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּמא
ּדפּוס לּה בראתי וטּפה טּפה וכל בעבים, ּבראתי טיּפין "הרּבה ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָָָהקב"ה:
ׁשּתי ׁשאלמלא אחד, מּדפּוס יֹוצאֹות טיּפין ׁשּתי יהּו ׁשּלא ּכדי עצמּה, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבפני
ּפירֹות. מֹוציאה ואינּה הארץ את מטׁשטׁשֹות אחד, מּדפּוס יֹוצאֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָטיּפין

לי?".ּבין נתחּלף - לאֹויב אּיֹוב ּבין לי, נתחּלף לא - לטּפה טּפה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹ

מיליארדי שבכל השלגים, לפתיתי היא אלו בדברים שהכוונה אומרים יש
ויש לחברו. דומה אחד שלג פתית פעם אף נמצא לא שיורדים הפתיתים
יותר בהרכב המים טיפות היו שאם אמורים. הדברים הגשם שעל אומרים
את משמידים אלא פירות מצמיחים המים היו לא חומצי, יותר או בסיסי
שמתפילים שכיום מדויק, כך כל הוא הגשמים מי הרכב ח"ו. האדמה, פני
עלינו ה' שבחסד הגשמים מי של הדיוק לרמת להגיע מצליחים לא ים מי

האדמה. פני את ומרווים יורדים הם

ּכּים ׁשירה מלא פינּו ִִִֵַָָָאּלּו
וטּפה טּפה ּכל על לְך אנחנּו "מֹודים ואומרים: הגשמים על מברכים ְְֲִִִַַָָָָלכן
וכּו', ּכּים" ׁשירה מלא פינּו "אּלּו הכי: ּבּה מסּים יֹוחנן ורּבי לנּו". ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָׁשהֹורדּת
אלהינּו ה' לָך להֹודֹות מסּפיקין אנּו "אין עד חי", כל "נשמת כל את ְְְֱִִֵֵַָֹואומר
שיש מי כי הגמרא והסבירה ההֹודאֹות". רב ה', אּתה ּברּוְך ּתׁשּתחוה. ְֲִֶַַַַָָָֹעד
"הטוב מברך בשותפות קרקע לו שיש ומי "שהחיינו". מברך קרקע לו

הזאת. המודים ברכת את אומר קרקע לו שאין ומי והמטיב".

גשמים.(רכא)בשו"ע עצירת אחרי שבאו בגשמים עוסקת שהגמרא הבין
הרמב"ם ברכות)אבל מהלכות פעם(בפ"י בכל נאמרות אלו שברכות הבין

שיורדים הראשונה בפעם בוודאי כי ברורה המשנה וכתב גשמים. שיורדים
הוא שהרי חדש, פרי על שמברכים כמו "שהחיינו" יברך בשנה, גשמים
היו במצרים אפילו כי שכתב הרדב"ז דברי את והביא גדולה. שמחה שמח
גדותיו, על עולה הנילוס את בשנה פעם רואים כשהיו "שהחיינו" מברכים

במצרים. ברכה סימן שזה

בכל ולהלל להודות עצמו את ירגיל אחד שכל ראוי ישראל בארץ שכן כל
במדרש שנאמרה בלשון או בגמרא שנאמרה בלשון גשמים, שיורדים פעם
לספק להיכנס שלא כדי ומלכות, בשם יברך לא אבל שלו. במילים או
ברכה גשמי לנו שירדו רצון ויהי ובשמחה. הלב מכל שיודה ובלבד ברכות.

אמן. לעולם. גדולה וברכה וחיים גאולה שיביאו

דמעות של גשם
של בכבודם ובמיוחד אדם, כל של בכבודו גדול זהיר היה זצ"ל הרב

הרב: של הנהג לוי, רוני שסיפר הבא הסיפור עוסק בזה ילדים.
היה יכול לא הרב ואולם יתום, ילד של לבר-מצווה הוזמן הרב
רבנים בכנס גדול שיעור לו היה הערב באותו כי בשמחה להשתתף

המ באחד הרבנים,שהיה לכנס בנסיעה התחלנו המלח. בים לונות
גשמים של גדולה כמות הארץ. במרכז ברכה גשמי ירדו ובינתיים
הכבישים את הציפו והנחלים יהודה, במדבר הנחלים כל את הציפה

המלח. בים למלונות המוליכים
בדרך לירושלים. לחזור נאלץ והרב חסומה הייתה המלון לבתי הדרך
של הדמעות הם האלה המים כל המצווה. לבר "סע הרב: לי אמר
בכה. באמת שהנער לדעת לרב מנין ידעתי לא המצווה". בר הילד

קצת. מגזים הרב שאולי בלבי חשבתי
הודיע הוא שכן כולם, את הפתיע הרב של ובואו המצווה, לבר הגענו
שכולם כמובן המצווה. לבר להגיע יוכל שלא מראש השמחה לבעלי
מהמתוכנן זמן יותר באולם שהה שהרב במיוחד ההפתעה, על שמחו

אצלו. ומהרגיל
לי: וסיפר המצווה בר נער אותנו ליווה מהאולם, יצא שהרב אחרי
כל בכיתי שלי, המצווה לבר יבוא לא שהוא לי אמר שהרב "אחרי
שכל הרגשתי אותי". לברך הגיע שהרב שמח כך כל אני הלילה.
קטן קצת שהייתי בשבילי, במיוחד היה מצווה הבר נער של הדיבור

הרב. של הראייה בכוח אמונה

dkldk daeyz

minlyen e`xap.????ערלהערלהערלהערלה היההיההיההיה הראשוןהראשוןהראשוןהראשון האדםהאדםהאדםהאדם שאכלשאכלשאכלשאכל הפריהפריהפריהפרי האםהאםהאםהאם

תאכל". אכול הגן עץ "מכל לו אמר הקב"ה אבל ערלה. היה לכאורה

נברא שהאדם כמו כי לומר וצריך הפירות. מכל לאכול שיכול ומשמע

משלוש יותר גדולים הם כאילו נבראו הפירות כך ,20 בן הוא כאילו

ערלה. שנות

sxeg oery.ואניואניואניואני בשבתבשבתבשבתבשבת,,,, אהיהאהיהאהיהאהיה שבושבושבושבו למקוםלמקוםלמקוםלמקום בדרכיבדרכיבדרכיבדרכי שאנישאנישאנישאני במקרהבמקרהבמקרהבמקרה

עלעלעלעל לסמוךלסמוךלסמוךלסמוך האםהאםהאםהאם –––– בדרךבדרךבדרךבדרך עדייןעדייןעדייןעדיין ואניואניואניואני נכנסתנכנסתנכנסתנכנסת מעטמעטמעטמעט עודעודעודעוד שהשבתשהשבתשהשבתשהשבת רואהרואהרואהרואה

בשבתבשבתבשבתבשבת ולאכולולאכולולאכולולאכול השקיעההשקיעההשקיעההשקיעה לפנילפנילפנילפני הנסיעההנסיעההנסיעההנסיעה באמצעבאמצעבאמצעבאמצע לרדתלרדתלרדתלרדת אואואואו תםתםתםתם,,,, רבנורבנורבנורבנו

לנסיעהלנסיעהלנסיעהלנסיעה???? שלקחתישלקחתישלקחתישלקחתי וכדווכדווכדווכדו'''' קרקריםקרקריםקרקריםקרקרים מעטמעטמעטמעט אפשררקרקרקרק – גוי הנהג אם

בו שאין במקום לרדת צריך – יהודי הנהג אם בנסיעה. להמשיך

סכנה.
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שייכתשייכתשייכתשייכת זוזוזוזו ברכהברכהברכהברכה האםהאםהאםהאם והמטיבוהמטיבוהמטיבוהמטיב".".".". """"הטובהטובהטובהטוב ברכתברכתברכתברכת אתאתאתאת לברךלברךלברךלברך ומבקשתומבקשתומבקשתומבקשת

ניתןניתןניתןניתן מהמהמהמה ולאולאולאולא,,,, במידהבמידהבמידהבמידה לברכהלברכהלברכהלברכה???? יכולהיכולהיכולהיכולה היאהיאהיאהיא היכןהיכןהיכןהיכן כןכןכןכן,,,, אםאםאםאם החופההחופההחופההחופה???? לזמןלזמןלזמןלזמן

חופתהחופתהחופתהחופתה???? במעמדבמעמדבמעמדבמעמד """"אקטיביתאקטיביתאקטיביתאקטיבית"""" יותריותריותריותר מעטמעטמעטמעט שתחוששתחוששתחוששתחוש מנתמנתמנתמנת עלעלעלעל להלהלהלה להציעלהציעלהציעלהציע

של "שהחיינו" לברכת במקביל לברך יכולה היא אבל נהוג, לא זה

כמו מקבלת, שהיא מסוים חפץ על אותה תברך שהיא וטוב החתן.

נישואין. טבעת


