
 

 

��ד�בס

    ברכות הגשםברכות הגשםברכות הגשםברכות הגשם    ----חורף חורף חורף חורף הלכות הלכות הלכות הלכות 
 

 

ִמים  ׁשָ בּורֹות ּגְ יִרין ּגְ ת הַ  -ַמְזּכִ ְתִחּיַ ִתיםּבִ   .ּמֵ
ִמים  ׁשָ ִנים -ְוׁשֹוֲאִלין ַהּגְ ָ ת ַהׁשּ ִבְרּכַ   .ּבְ

ַעת חֹוֵנן ַהּדָ ָלה ּבְ   .ְוַהְבּדָ
ְפֵני ַעְצָמהּ  ָרָכה ְרִביִעית ּבִ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר, אֹוְמָרּה ּבְ   .ַרּבִ

הֹוָדָאה: י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ּבְ   ַרּבִ
 ברכות, ה, א)משנה (

  

 ?"גבורות"למה 
ונקרא גבורת גשמים. ולא כח גשמים. דכל כח היינו באין דבר אחר המתגבר נגד הפעולה.  - מוריד הגשם

משא"כ גבור היינו שהתגבר נגד דבר אחר שרצה להתגבר ולהתנגד נגד הפעולה. וכן הוא עם הגשמים שיורדין 
ס' לא שוויי'. ואפ"ה רחמיו יכבשו כעסו מעל בני בגבורה נגד מדת הדין המקטרג דלפעמים עבדא נהמא כרי

עולם. וכן כתיב נותן לחם לכל בשר. ר"ל אפילו מי שהוא רק חתיכת בשר בעלמא ואינו ראוי להקרא אדם. 
  אפ"ה הקב"ה נותן לו לחמו. כי לעולם חסדו אע"פ שאין האדם ראוי להטובה:

  (תפארת ישראל על המשנה)
  

ים על הארץ ואדם אין וגו'. צריך לדעת למה וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וגו' עד כי לא המטיר ה' אלה
יזכיר שם מלא על כי לא המטיר וכי זאת מדת החסד שלא ימטיר על הארץ ולא היה לו להזכיר כי אם שם 
אלהים המורה על הדין. ויתכן לומר על פי מה שאיתא בזוה"ק (תרומה קנ"ד:) מים אינון מימינא ואיהו חדוה 

כך מיא לא אשתכחו אלא מסטרא דשמאלא וכו' עד כאן. ושורש הדברים כי מיד יהיב לשמאלא וכו' עד ובגין 
הנה אף שמים הם מקור החסדים ומכל שכן הורדת הגשמים על הארץ שהוא הורדת חיי העולם לכל יושבי ארץ 
ודאי שהמשכתן ממקור החסדים האמיתיים שהוא להיטיב לכל יושבי תבל ומלואה מכל מקום הרי אמרו חז"ל 

) מאי גבורות גשמים אמר ר' יוחנן מפני שיורדין בגבורה שנאמר (איוב ט', י') עושה גדולות עד אין (תענית ב'.
חקר ואתיא חקר חקר מברייתו של עולם וכתיב (תהלים ס"ה, ז') מכין הרים בכוחו נאזר בגבורה עד כאן, ואמרו 

רות והדינים גם כן, וכן הוא (שם) קשה יומא דמיטרא כיומא דדינא. נשמע מזה שהגשמים יש בהם שורש הגבו
מפורש בזוה"ק (פרשת צו ל"ב.) דהא מיא בגבורה נחתין לעלמא וכו', והטעם הוא כי כבר כתבנו בחיבורנו זה 
בתחלתו, אשר כל הטוב והאושר האמיתי אינו רק בהתמזגות הדין בתוך החסד להתמתק בסוד הרחמים, וחסד 

ימות כי אין כל בריה יכולה לסבלו לתוקף אורו ולכן הגשמים לבד בלתי התערבות הדין בתוכו אינו על צד השל
שהוא בחינת כל הטוב והברכה לעולם צריך שימשך משני הבחינות להמתיק הדין בחסד להעשות בסוד הרחמים 
ולכן גשם בגימטריא שביל עם הכולל, י' פעמים א"ל מספר י"ש, ול"ב אלהים האמורים במעשה בראשית כמו 

"י ז"ל (בכוונת מוריד הגשם) להורות על שורשו שהוא מיזוג החסד והדין בחינת שם אל שאיתא בכוונות האר
ואלהים כנודע. והנה כבר כתבנו למעלה אשר עיקר קיום העמדת העולם הוא על ידי האדם העוסק בתורה 
 ותפילה והוא הממשיך הברכות ושפע החיות לכל העולמות. ולזה אמר הכתוב כאן וכל שיח השדה טרם יהיה

וגו'. כלומר שלא היה לא שיח ולא עשב מחמת כי לא המטיר ה' אלהים על הארץ כי המטר אינו בא רק מבחינת 
ה' אלהים שהוא מיתוק הדין ברחמים. וטעם שלא המטיר ה' אלהים כי ואדם אין לעבוד את האדמה כלומר לא 

וא עיקר עבודת האדם לעבוד היה עדיין אדם בעולם להמשיך הברכות ושפע החיות משמים על הארץ. כי זה ה
את האדמה כלומר להתחזק בתורת ה' יומם ולילה בכדי לקיים הארץ וכל אשר בה וכל העולמות ולהמשיך כל 
בחינת שפע וברכה מצור העולמים ברוך הוא על פני תבל ויושבי בה. וזה הכל על ידי מיתוק הדין ברחמים 

ל"ט) והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים וגו' כלומר  אשר בלב האדם בכמה בחינות כמאמר הקרא (דברים ד',
זה תיקון אלהים להקרא על שם ה' להמתיק הדין בחסד ולהכלל בו עד שיעשה מהם בחינת הטוב האמיתי הכל 



 

 

תלוי בלבבך, כי לבבך הוא שני יצריך יצר טוב ויצר הרע וכשאדם מכניע ומשבר תאוות לבבו וכל כח יצר 
חותיו לה' אלהיו באהבה ושמחה כאמרו (דברים ו', ה') ואהבת את ה' אלהיך בכל הרע שבו, ועובד עם כל כו

לבבך ואמרו חז"ל (ברכות נ"ד.) בכל לבבך בשני יצריך יצר טוב ויצר הרע הוא הוא הממתיק הדין בחסד כי 
 כל תאוות הלב וכוחות היצר הרע, הכל נמשך ונלקח משורש הדין וכשהוא משברם ומכניעם לה' שהוא בחינת

היצר טוב הנמשך משורש החסדים תיכף נכלל ונמתק הדין בחסד וכאשר רק תשוב אל לבבך להשיב שני הלבבות 
א כ"ח, ט') כי כל לבבות דורש ה'. פירוש שה' דורש שיהיה כל השני -לשם ה' כמאמר הכתוב (דברי הימים

ית. אז תיכף ה' הוא אלהים לבבות משיבם אליו באהבה בכלות אליו כל תאותם וכוחם עד נקודת חיות דם התמצ
שנמתק ונכלל שם אלהים בשם הוי"ה ברוך הוא וכל טוב לכל העולמות. ועד אשר לא היה אדם להשיב אל 

ים דוקא במיתוק לבבו זאת, ולהמתיק הדין ברחמים לא היה יכול לירד הגשם על הארץ הבא מבחינת שם ה' אלה
  הדין בחסד כאמור.

  (באר מים חיים)
  

ָנא ֵמֵאי ִמים ּתָ ׁשָ בּורֹות ּגְ יִרין ּגְ י יֹוָחָנן ָמַתי ַמְזּכִ ִמים ָאַמר ַרּבִ ׁשָ בּורֹות ּגְ ִמים ַמאי ּגְ ׁשָ יִרים ַעל ַהּגְ ְוִליְתֵני ֵמֵאיָמַתי ַמְזּכִ
ר ּוכְ  ה ְגֹדלֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ ֱאַמר עֹׂשֶ ּנֶ ְגבּוָרה ׁשֶ ּיֹוְרִדין ּבִ ֵני ׁשֶ ֵני ָהָאֶרץ ִמּפְ ִתיב ַהּנֵֹתן ָמָטר ַעל ּפְ

ֵני חּוצֹות ְוׁשֹ יָלא ָאְתָיא ֵחֶקר חֵ ֵלַח ַמִים ַעל ּפְ ר ׁשֵ ה ּבַ ַמע ָאַמר ַרּבָ ל עֹוָלם ַמאי ַמׁשְ יתֹו ׁשֶ ִרּיָ ה ֶקר ִמּבְ ִתיב ָהָכא עֹׂשֶ ּכְ
ַמְעתָּ  ֱאֹלֵהי עֹוָלם ה׳ ּבֹוֵרא ְקצֹות ָהָאֶרץ לֹא ִייַעף ְוֹלא ִייָגע  ְגֹדלֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר ּוְכִתיב ָהָתם ֲהלֹוא ָיַדְעּתָ ִאם ֹלא ׁשָ

ְגבּוָרה ֹכחֹו ֶנְאָזר ּבִ   ֵאין ֵחֶקר ִלְתבּוָנתֹו ּוְכִתיב ֵמִכין ָהִרים ּבְ
  )ב, א תעניתגמרא (

  
בין לצדיקים  -אמר רבי אבהו: גדול יום הגשמים מתחיית המתים, דאילו תחיית המתים לצדיקים, ואילו גשמים 

  .בין לרשעים
  .קבעוה בתחיית המתים -ופליגא דרב יוסף, דאמר רב יוסף: מתוך שהיא שקולה כתחיית המתים 

כמטר לקחי [תזל כטל יערף "אמר רב יהודה: גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה, שנאמר (דברים לב ב) 
כי לקח טוב נתתי "נאמר (משלי ד ב) , ואין לקח אלא תורה, ש"אמרתי כשעירם עלי דשא וכרביבים עלי עשב]

  ."לכם תורתי אל תעזבו
  ז:) בבלי תענית(

 ?להזכיר מתי מתחילים
  "בארבעה פרקים העולם נדון:

  בפסח על התבואה,
  בעצרת על פירות האילן,

  ."היוצר יחד לבם, המבין אל כל מעשיהם) "כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון, שנאמר (תהליםבראש השנה 
  ".על המים ובחג נידונין

  (ראש השנה, פרק א, משנה ב)
  

  ומביאה ברייתא: –המסכת שאחריה ("תענית") דנה בשאלה מתי בדיוק מזכירים את זה 
הואיל וארבעת מינין הללו אינן באין אלא לרצות על המים וכשם שארבע מינין הללו אי אפשר  "א"ר אליעזר

  ר.לפיכך אם בא להזכיר כל השנה כולה מזכי ..בהם בלא מים כך אי אפשר לעולם בלא מים.
  בשני בחג הוא מזכיר. ר' יהודה בן בתירה אומר

  הוא מזכיר. בששי בחג ר' עקיבא אומר
העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר  ר' יהודה משום ר' יהושע אומר

  "ביום טוב ראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר.
  
  



 

 

ִמיםֵמֵאיָמתַ  ׁשָ בּורֹות ּגְ יִרין ּגְ   ?י ַמְזּכִ
ל ַחג י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִמיֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ   ;ַרּבִ
ל ַחג ַע אֹוֵמר: ִמּיֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ י ְיהֹוׁשֻ   .ַרּבִ

ה ַמְזכִּ  ַחג, ָלּמָ א ִסיַמן ְקָלָלה ּבַ ִמים ֶאּלָ ׁשָ ַע: הֹוִאיל ְוֵאין ַהּגְ י ְיהֹוׁשֻ   ?ירָאַמר לֹו ַרּבִ
ע ם ּבְ ׁשֶ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ יר, ַמׁשּ א ְלַהְזּכִ ֹאל, ֶאּלָ י ִלׁשְ י ֱאִליֶעֶזר: ַאף ֲאִני ֹלא ָאַמְרּתִ   .ֹוָנתוֹ ָאַמר לֹו ַרּבִ

יר ן, ְלעֹוָלם ְיֵהא ַמְזּכִ   :ָאַמר לֹו: ִאם ּכֵ
   (מסכת תענית, א, ב)

 ו"ע:ש
  סעיף א

ואין  ,מתחילין לומר בברכה שניה משיב הרוח ומוריד הגשם בתפלת מוסף של יום טוב האחרון של חג
  פוסקין עד תפלת מוסף של יום טוב הראשון של פסח:

  
  .כיון שיש בה תחיית המתים והגשמים הם חיים לעולם - 'בברכה שנייה וכו ט"ז:
לפי שבתפלת ערבית אין כל העם בבהכ"נ נמצא זה מזכיר וזה אין מזכיר ויעשו  - בתפילת מוסף" נ"ב:מש

אגודות אגודות ולמה אין מזכירין בשחרית יש שכתבו מפני שאסור להזכיר הגשם עד שיכריז הש"ץ או השמש 
  .ול רם מוריד הגשם קודם התפלה וכדלקמיה וזה א"א להכריז בשחרית מפני שצריך לסמוך גאולה לתפלה"בק
  

 :טור
  ברכה שנייה אינה פותחת בברוך מפני שסמוכה לחברתה, כדפירשתי.

ומנין תיבותיה נ"א, כמנין תיבות של ד' פסוקים שהוסד מהם, והם ד' פסוקים שנאמר בהם מפתח ואינן נמסרין 
בידי אדם, ואלה הן: מפתח של גשמים, ושל פרנסה, ושל תחיית המתים, ושל חיה, וסמניה 

  יה.ח ,חייהת ,רנסהפ ,טרמ :מפת"ח
יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו", ובו ): "דברים כח יב( של מטר דכתיב

פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון", ובו ז' תיבות. של חיה ): "תהלים קמה טז( כ"ג תיבות. של פרנסה דכתיב
יחזקאל ( ויזכור אלהים את רחל... ויפתח את רחמה" ובו י' תיבות. של תחייה דכתיב): "בראשית ל כב( כדכתיב

וידעתם כי אני ה' אלהיכם בפתחי את קברותיכם ובהעלותי אתכם מקברותיכם", ובו י"א תיבות, הרי ): "גלז י
 .נ"א

ואיתמר בירושלמי, רבי אבא בשם רבי פדת אמר: אסור להזכיר עד שיזכיר שליח צבור. ופירשה הראב"ד ...
כדי שלא יהא דבר דהכי פירושה: אסור להזכיר עד שיכריז ש"ץ משיב הרוח ומוריד הגשם או מוריד הטל, 

  יניהם, זה מזכיר וזה אינו מזכיר.מעורב ב
ותו איתמר בירושלמי: אסור ליחיד להזכיר עד שיכריז ש"צ. קמון לצלותא מזכיר, כמו שהזכיר ש"צ דמי. פירוש: 
הבא לבית הכנסת ועמדו העם להתפלל מוסף ולא שמע שהכריז ש"צ משיב הרוח ומוריד הגשם, מזכיר אע"פ 

. וכן כתב אבי העזרי, שאסור ליחיד להקדים תפילתו לתפילת צבור אף אם הוא חולה או אנוס, שלא שמע מש"ץ
לפי שאסור להזכיר עד שיאמר ש"צ בין בלחש בין בקול רם; אבל אם בא לבית הכנסת והצבור התחילו להתפלל, 

  .יכול להתפלל ולהזכיר אע"פ שלא שמע מש"צ

  

  סעיף ב

שמתחילין מוסף מכריז השמש משיב הרוח וכו' כדי (ויש אומרים שקודם אסור להזכיר הגשם עד שיכריז השליח ציבור. 

הלכך אף אם הוא חולה או אנוס לא יקדים תפלתו  שהצבור יזכירו בתפלתן וכן נוהגין) (מרדכי ריש פרק קמא דתענית).
לתפלת הצבור לפי שאסור להזכיר עד שיאמר שליח ציבור אבל אם יודע שהכריז שליח ציבור אף על 

טעם זה הבא לבית הכנסת והצבור התחילו להתפלל יתפלל ויזכיר אף על פי שהוא לא שמע מזכיר ומ
  פי שהוא לא שמע משליח ציבור:

  (שולחן ערוך, או"ח, סימן ר"נ, סעיף א)



 

 

  

 ילקוט יוסף:

מתחילים לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" בתפלת מוסף של יום טוב האחרון של חג [שמחת תורה], ופוסקים   א.

בתפלת מוסף של יום טוב הראשון של פסח. ואסור ליחיד להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם, עד שיכריז השליח צבור 

ים תפלתו לתפלת הצבור, לפי שאסור להזכיר עד שיאמר השליח צבור. תחלה. לפיכך אם היה חולה או אנוס לא יקד

[שארית יוסף חלק ג   אבל אם יודע שכבר הכריז השליח צבור, אף על פי שהוא לא שמע מזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם.

  עמוד צה. ילקוט יוסף מהדורת תשס"ד, תפלה כרך ב, סימן קיד הערה א].
  

 אחד המתפללים צעק בקול
קודם ר"ל אפי' הצבור שמתפללין תפלת מוסף אסורין להזכיר גשם אם לא הכריז הש"ץ או השמש  -(ד) אסור להזכיר וכו' 

התפלה וכמו שמפרש הרמ"א וכן הש"ץ ג"כ לא יזכיר רק כשמתפלל בקול רם אבל לא בתפלת הלחש כיון שלא הוכרז מקודם 

התפלה ומ"מ בדיעבד אם אמר אחד בקול רם בתוך תפלתו מוריד הגשם אף שאסור לעשות כן שהרי לא שמע מן הש"ץ מ"מ 

י כ"כ הח"א ונ"ל דאם לא זכרו גשם בתפלה זו א"צ לחזור דיש פוסקים מותרים השומעים להזכיר בתפלתם דזו גופא כהכרזה דמ

שסוברים דהכרזה לא מיקרי אא"כ שהוכרז קודם התפלה או ששמעו מש"ץ חזרת התפלה שהזכיר גשם והח"א ג"כ לא קאמר 

  :רק שמותרין להזכיר אבל לא שחייבים
  

  ביאור הלכה) -(מה הדין אם כבר התפללו ותיקין באותו בית כנסת 
  

   


