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עצרת בשמיני ֹלאמרו רגיֹל היה ז"ֹל [מרוטנבורג] הר"ם בזה"ֹל: כתב רכה) (סי' בתשב"ץ
שם בהגהותיו פרץ רבנו ע"ז וכתב וכו'. ומה"ג הרוח משיב ֹלעוֹלם גבור אתה פעמים צ'
הרוח משיב אבֹל וכו' ֹליגח ִדאתחזֱק משום טעמא ִדהוי המועִד שור גבי ִדוֱקא בזה"ֹל:
כשהתחיֹל תפֹלתו סִדר עֹל ֹלשונו כשהורגֹל ֹלשונו, בהרגֹל תֹלוי והִדבר בו רגיֹל שאינו
בֹלא ֹלבִדו גבור אתה כשמתחיֹל אבֹל גבור, אתה אברהם מגן הברכות כסִדר התפיֹלה
ביאר ר"פ עכ"ֹל. כסִדר, אותו כשאומר חזֱקה הוי ֹלא משו"ה אבות, ִדמגן ראשונה ברכה
שכשמתחיֹל ֹלשונו שהרגיֹל שאע"פ מאבוִדרהם, (ֱקי"ִד) הב"י כִדהביא טעמו ֹלהִדיא
ֹלמנהגו יחזור ממג"א יתחיֹל כשבשמו"ע אבֹל ומה"ג, הרוח משיב יאמר גבור מאתה

הגשם. מוריִד ֹלומר שֹלא

בוכתבתם, שאוחז שמי טז. כבברכות שזהו שֹליט"א אִדֹלשטיין הגרי"ג מו"ר וביאר
צריך אינו ירבו, ֹלמען המשיכה ֹלשונו אם שניה, או ראשונה פרשה בשֹל אם ומסופֱק
שֹלם פסוֱק שאמר ִדאע"ג חזינן ֹלמען, ֹלהמשיך ִדיֹלג הראשון ובשעריך שמא ֹלחשוש
"בין אמר "וכתבתם" ֹלפני שאם שיוִדעת הֹלשון עֹל ֹלסמוך יכוֹל ובשעריך, וגו' וכתבתם
כי זהו ֹלמען, המשיכה ואם ֹלמען. וֹלא שמוע, אם והי' ממשיכה "ובשעריך" אחרי עיניך",
ֹלנוסח שהתרגֹל אע"פ בענינינו גם וכך ובֱקומיך. וגו' אותם וֹלמִדתם אמר וכתבתם ֹלפני
גבור, אתה שכשֹלפני רגיֹלה ֹלשונו עִדיין אבֹל ומה"ג, משה"ר וכו' ֹלעוֹלם גבור אתה חִדש
חיים] מכֹלכֹל [או הטֹל מוריִד תאמר ֹלהושיע, רב וכו' גבור אתה אחרי אברהם, מגן אמר

בתפֹלות. כראוי שאמר יום ֹל' עִד כהרגֹלו, ֹלהמשיך ועֹלוֹל כבֱקיץ,

ואינו נתפֹלֹל איתא ה"א) ִדתענית (פ"ֱק ִדבירו' נֱקִדים מרוטנבורג, הר"מ ִדעת ובישוב
יזכיר, שצורך מה והיֹלך מיכן הזכיר, ֹלמוִד שהוא מה חזֱקה יום ֹל' כֹל הזכיר, מה יוִדע
פרץ ברבנו במציאות, אופנים ב' ֹלהיות יכוֹל הזכיר" מה יוִדע ואינו "נתפֹלֹל ומש"א ע"כ.
מה יוִדע ואינו עמו, בֹל וֹלבו התפיֹלה ֹלומר ֹלֹלשונו שנתן במי שמִדובר מבואר ובמ"ב
החִדש. כהרגֹלה ואח"כ הֱקוִדם, כהרגֹלה אמרה וִדאי יום ֹל' שעִד אמרו וע"ז אמרה, ֹלשונו

כִדֹלהֹלן. צ"ע ֹלפ"ז אך

בֱקי. אומרים שאין אשכנז שֹלמנהג שכתב הרמ"א עֹל שחוֹלֱק מהשֹל"ה הביא בא"ר
וטעם ומה"ג. משה"ר בֹלא חיים מכֹלכֹל עִד פעמים בצ' עצמו ֹלהרגיֹל אפשר הטֹל, מוריִד
אבֹל ומה"ג, משה"ר עם גבור אתה שאומר צ"פ ע"י כגון ועשה בֱקום מהני ִדהרגֹל השֹל"ה
ֹלשוא"ת, הרגֹל מיֱקרי ֹלמה וצ"ב ומה"ג. ִדמשה"ר ההזכרה ֹלִדֹלג ֹלשוא"ת הרגֹל מהני ֹלא
חיים "מכֹלכֹל בֱקו"ע תאמר ֹלהושיע רב אחרי שמעכשיו בֱקו"ע, ֹלשונו מרגיֹל הרי

ומה"ג. משה"ר אמירת בֹלי הֹלאה הברכה ימשיך וממיֹלא בחסִד",

ֹלא יום הֹל' מאֹלו יומיים או יום באיזה אם ֹלז) ס"ֱק במ"ב והובא יג (בס"ֱק כתב הט"ז
אם וצ"ב אחר. יום זה כנגִד ֹלהשֹלים ואי"צ עי"ז, חזֱקתו הורע ֹלא מ"מ כֹלֹל, התפֹלֹל
איכפת ֹלא איך כראוי, בהם שאמר תפֹלות סך ע"י הֹלשון שמתרגֹל היא יום ֹל' חזֱקת
הורגֹל ִדכבר נימא יום בכ"ח כבר אֹלא יום ֹל' יצטרכו ֹלא א"כ יומיים. או יום שחיסר

ֹלשונו.

ִדכמו אחר. באופן וִדיברו בירו' הבינו פוסֱקים ועוִד מרוטנבורג שהר"מ נראה אֹלא
ֹלהתפֹלֹל אפשר כך יעו"י, ֹלהזכיר שצריך ר"ח שהיום ֹלזכור וֹלא בכונה ֹלהתפֹלֹל שאפשר
זה כגון ועֹל ומה"ג, משה"ר ֹלהזכיר שצריך הגשמים ימות שהתחיֹלו ֹלזכור וֹלא בכוונה
אריו"ח גשם, ֹלהזכיר ימוה"ג שעכשיו בתפיֹלתו זכר אם יוִדע ואינו בכוונה שהתפֹלֹל
וֹלאחר ֱקוִדם. ֹלמוִד שהוא כמו מִדעת ואמר ומה"ג, משה"ר שי"ֹל ששכח י"ֹל יום ֹל' ִדעִד
מרוטנבורג הר"ם ֹלמִד ומזה מה"ג. ואמר עכשיו, שימוה"ג זוכר שכבר חזֱקה יום ֹל'
בֹלא אפי' השם, ֹלעוֹלם גבור אתה ברכת פעמים צ' יאמר שבשמע"צ מה גם שמועיֹל
צ"פ ששינן במה יזכר גבור אתה ֹלברכת בתפֹלתו כשיבוא שעי"ז ומה"ג, משה"ר עִד ש"ש
ֹלעוֹלם גבור אתה "צ"פ הוא הֹלשון ובתשב"ץ ומה"ג. משה"ר הזכרת עם וכו' גבור אתה
מתים מחיה "השם תיבות אמר ֹלא אפי' ואוֹלי וכו'", "ֹלעוֹלם כתב וֹלא ומה"ג". משה"ר
גבור ֹלאתה שוב בבואו ומה"ג, משה"ר ֹלעוֹלם גבור אתה צ"פ שאמר כיון אֹלא אתה",

ומה"ג. משה"ר צ"פ אמר שעמהם גבור, אתה צ"פ באותם יזכר ֹלעוֹלם

שנון בזה אין כי בשוא"ת, הוא חיים, מכֹלכֹל ֹלהושיע רב ִדצ"פ השֹל"ה ִדעת א"ש ובזה
בצ"פ. הזכירו ֹלא כי ֹלאומרו, שֹלא ומה"ג משה"ר עֹל שיזכיר

כי באמצע, יומיים או יום תפֹלות כשחיסר גם ֹלהחזיֱקו יום ֹל' ִדמהני הט"ז פסֱק א"ש וכן
ומה"ג, משה"ר ֹלהזכיר שצריך ביִדיעה חי יום שֹל' שע"י אֹלא הֹלשון, הרגֹל עֹל ֹלא מִדבר

עֹליה. שמסופֱק בתפֹלתו כך זכר בוִדאי

אינו יום ֹל' ֹלאחר וכו' ומה"ג משה"ר אמר אם וספֱק שכתב התשב"ץ בֹלשון מוכח וכן
בֹל כשֹליבו המתפֹלֹל עֹל והרי עכ"ֹל. ֹלאמרו, שכח" "וֹלא בו רגיֹל שכבר ֹלראש חוזר
ֹלשונו נתרגֹלה כי אֹלא תֹלוי, ושכחה בזכרון ֹלא כי שכח, ֹלא ֹלשון שייך ֹלא עמו,

כִדכתיבנא. מחוורתא אֹלא ומה"ג, משה"ר ֹלומר

ט). סעיף (ֱקיִד חכמ"ש ועי'

בשומע גם שכח תפיֹלה בשומע אומרה השנים בברכת טו"מ ותן שכח ֱקיי"ֹל
בברכת ג' פעם גם שכח יֹל"ע ה'] ֱקי"ז [שו"ע השנים ֹלברכת חוזר תפיֹלה
טעה והוא השנים ֹלברכת ֹלחזור שִדינו פעמים שכח יֹל"ע עוִד עושה, מה השנים

בִדיעבִד. יצא אם תפיֹלה ֹלשומע וחזר

אך ֱקוֹלנו ֹלשמע חוזר ֱקוֹלנו ובשמע השנים בברכת ִדשכח כתב בירושֹלמי והנה
בתפיֹלה גם ֹלכתחיֹלה ִדהבִדֹלה מהא פֹליג ִדהבבֹלי ֹלהוכיח הראשונים כתבו
[ִדשכח ובזה בזה טעה הכוס עֹל רֱק ִדיעבִד ומועיֹל בתפיֹלה שכח הכוס עֹל וגם
כתבו וֹלפ"ז בתפיֹלה וֹלהבִדיֹל ֹלהתפֹלֹל חוזר הבִדֹלה] ֱקוִדם ואכֹל בתפיֹלה
ֹלתחיֹלתו חוזר בשניהם הזכיר וֹלא טעה גשמים בשאֹלת ִדה"ה הראשונים

ֱקי"ֹל. והכי כירושֹלמי ִדֹלא השנים ֹלברכת

ואכֹל בתפיֹלה שכח ֹלענין צריך ִד"ה א' רצ"ִד הֹלכה ביאור עיין הבִדֹלה וֹלענין
ֱקִדם אם הכוס, עֹל ֹלהבִדיֹל ואח"ז וֹלהבִדיֹל ֹלהתפֹלֹל ֹלחזור ִדִדינו הבִדֹלה ֱקוִדם
וִדעת ֹלחזור ִדאי"צ הפרמ"ג ִדעת וֹלהתפֹלֹל, ֹלחזור חייב אם הכוס עֹל והבִדיֹל
בשניהם ותטו"מ ִדשכחת ִדין ִדמֱקור כיון וֹלכאו' ֹלחזור ִדצריך החיים הִדרך
אם פֹליגי חזר וֹלא בהבִדיֹל בהבִדֹלה כמו א"כ מהבִדֹלה השנים ֹלברכת ֹלחזור
ֹלשמע וחזר ֱקוֹלינו ובשמע השנים בברכת שכח בותטו"מ ה"ה ֹלחזור צריך שוב
ֱק"ט סי' ברכות יוסף שֹלמי בספר מצאתי וכן הנ"ֹל, בפֹלוגתא תֹלוי יהיה ֱקוֹלינו
ֹלחזור תיֱקנו שחז"ֹל אם הפֹלוגתא שורש שם וביאר שֹליט"א מֱקֹלב יואֹל מה'

בזה. שהאריך עיי"ש ֹלאו או ֱקמייתא ֹלתפיֹלה עברו

התֱק"ח גִדר יסוִד ִדֹלכאו' גשמים משאֹלת הבִדֹלה בזה ִדיֹל"ח נראה וֹלענ"ִד
בהבִדֹלה והיינו ֹלכתחיֹלה תֱק"ח ִדיש היינו הראשון ֹלִדינו חוזר ובזה בזה ִדטעה
מה ויש השנים, בברכת גשמים ובשאֹלת בתפיֹלה וגם הכוס עֹל גם ֹלומר
בשומע גשמים ושאֹלת אכיֹלה ֱקוִדם הכוס עֹל רֱק הבִדֹלה ִדהיינו ִדיעבִד ִדמועיֹל
ִדין ִדהִדר ִדינו תיֱקנו ֹלחזור ִדחייב בִדיעבִד גם עשה וֹלא עבר כבר ואם תפיֹלה
ֹלכתחיֹלה ככֹל ֹלעשות צריך הוא וא"כ ֹלחזור צריך ממיֹלא ִדהא ֹלכתחיֹלה
רֱק וחזר עבר אם וא"כ השנים בברכת גשמים ובשאֹלת בשניהם בהבִדֹלה
שעשה מה מ"מ כֹלכתחיֹלה, השתא ִדִדינו כִדינו, שֹלא ִדעשה אף ֱקוֹלנו ֹלשמע
ִדבהבִדֹלה אֹלא מוִדו, כו"ע ובזה יצא תפיֹלה בשומע בִדיעבִד ִדהא ֹלו הועיֹל
ֱקִדם אם שניהם ִדחייב ֹלכתחיֹלה ֹלִדין ִדהִדר אחר בהבִדֹלה ִדיֹל"ע בזה פֹליגי
גם מבִדיֹל אח"כ שוִדאי שהתפֹלֹל ֱקוִדם שהבִדיֹל רגיֹל כבא' הוי והבִדיֹל
בזה ִדטעה ֹלג' ברכות מרש"י מִדויֱק [וזה החיים הִדרך סברת נרא' וזהו בתפיֹלה
כוס וגם תפיֹלה גם חייב ֹלהיות ִדהִדר ִדהיינו וֹלכוס התפיֹלה ֹלראש חוזר ובזה
והבִדיֹל הסִדר ששינה אחר ִדמ"מ הפרמ"ג וִדעת פטרו] אי"ז הסִדר שינה וא"כ
שהוא הבִדֹלה ֹלֹלא והתפֹלֹל בכוס ִדהבִדיֹל במצב השתא הו"ֹל ממיֹלא ֱקוִדם
גשמים בשאֹלת וֹלפ"ז כִדבריו] הנ"ֹל מרש"י שִדייֱק [וע"ש מועיֹל בִדיעבִד מצב
רֱק ואמר ֹלכתחיֹלה שנמצא באִדם ִדגם ִדכיון יוִדה החיים הִדרך ִדאף נרא'
בזה בזה ִדטעה מחמת ִדינו ֹלתחיֹלת שהִדר זה גרע ֹלא חוזר אין תפיֹלה בשומע

תפיֹלה. בשומע מועיֹל ִדִדיעבִד

וגם השנים בברכת גם גשמים ֹלשאוֹל ִדשכח ובזה בזה ִדטעה הראשון ובניִדון
שם יוסף בשֹלמי עיי"ש שכח ושוב השנים ֹלברכת כִדינו וחזר ֱקוֹלינו בשמע
חז"ֹל ִדאם הנ"ֹל בפֹלוגתא סברתו ע"פ והיינו הנ"ֹל בפֹלוגתא ִדתֹלוי ִדכתב
ִדכיון נ"ֹל וֹלפמש"כ ע"ש, ֹלא או ֱקמייתא ֹלתפיֹלה עֱקרו אם ֹלחזור חייבהו
חשיב א"כ ֹלחזור בעי ִדכבר ִדכיון ֹלראש חוזר ובזה בזה ִדטעה ִדהיסוִד
חז"ֹל ִדהא ֹלהמשיך השתא צריך הרי כֹלכתחיֹלה ִדעבִדהו כיון א"כ כֹלכתחיֹלה
בשכח כמו א"כ חז"ֹל ע"פ תפיֹלתו סִדר וזהו השנים ֹלברכת ֹלחזור חייבהו
בגִדר אינו ֹלחזור כשחייבהו ִדהא כסִדר ממשיך זה אף כסִדר ממשיך ֹלכתחיֹלה
רֱק שיחזור מועיֹל בִדיעבִד אם ֹלחזור ֹלחברו שייך איך ִדא"כ ֹלבטֹלה ברכה
סִדר ִדזהו אֹלא ֹלבטֹלה אי"ז תֱק"ח ע"פ החוזר ִדכֹל הגִדר אֹלא תפיֹלה ֹלשומע
וא"כ ֹלבטֹלה] ברכה אי"ז חז"ֹל ע"פ ִדחוזר זה ֹליסוִד ראיות עוִד ֹלי [ויש תפיֹלתו
ותטו"מ ושכח השנים ברכת אחר תפיֹלה בסִדר ִדאוחז רגיֹל במצב השתא הוי

שֹלמה הֹליכות זצ"ֹל אוירבך הגרש"ז פסֱק [וכן תפיֹלה בשומע ִדאומרה
ֹלברך חזר או תפיֹלה ֹלשומע וִדיֹלג עבר אם אמנם עיי"ש] כ"ב פ"ח

ֹלבטֹלה]. ברכה עֹל ִדעבר [אֹלא יצא ִדיעבִד ִדֹלכאו' נרא' עֹלינו

ומה"ג משה"ר פעמים צ' אמירת

ומה"ג משה"ר פעמים צ' אמירת

ומטר" טֹל ב"ותן שכחה

ומטר" טֹל ב"ותן שכחה

טויב יואֹל טויבהרב יואֹל הרב ֹליסיצין יצחֱק ֹליסיציןהרב יצחֱק הרב

גשמים שאֹלת בענין - נח פרשת

תש"ע מרחשון ה' תש"עערש"ֱק מרחשון ה' ערש"ֱק

הציון שער

הביננו בברכת גשמים שאֹלת
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הגשמים עֹל תפיֹלה

ומטר גשם - התפֹלה מטבע

חשון ז'

ואִדם הארץ עֹל אֹלֱקים ה' המטיר ֹלא כי (ב,ה) עה"פ בראשית בפר' רש"י כ'
מכיר ואין האִדמה, את ֹלעבוִד אין שאִדם ֹלפי המטיר ֹלא מ"ט וכו' אין
עי' תפיֹלה, בֹלא גשם שֹל מציאות שאין וֹלמִדנו עי"ש. גשמים, שֹל בטובתן

שם. ִדבר בהעמֱק

באִדרת הגר"א וכִדברי בתפיֹלה, תֹלוי הוא הגשם בריאת שמעיֱקר והיינו
כֹלֹל. הטבע עפ"י שאינן הב'), באופן (ֹלג,א הברכה וזאת פר' אֹליהו
יורִדים שאין כיון גשמים גבורות שנֱקראים כ' פ"ה ברכות ובשנו"א

צִדיֱק. בתפיֹלת שתֹלויים וגם בֱקביעות,

פעמים הרבה בואן עֹל ורומז בגבורה שיורִדים שכ' בברכות מאירי ועי'
תפֹלתם. ֹלרוב בניו עֹל האֹל ֹלהשגחת הטבע מִדרך יריִדתם בזמן שֹלא

הוי בֹלב עבוִדה היא איזו תענית בריש הגמ' עֹל הר"ח בֹל' מאוִד ומִדוֱקִדֱק
הוי בֹלב עבוִדה היא איזו הר"ח וכ' תפיֹלה, זו אומר

תפיֹלה. זו אומר

מגיִד יִדיו ומעשה אֹל כבוִד מספרים השמים עה"פ אמרינן ה. כתובות ועי'
מטר. ניהו ומאי הרֱקיע, מגיִד, מי צִדיֱקים שֹל יִדיהם מעשה ה"ֱק הרֱקיע,
עֹל שמתפֹלֹלין צִדיֱקים שהם ֹלבריות עֹליהם מעיִד שהרֱקיע ופירש"י

יורִד. ומטר הגשמים

שאינה הוא הגשם עֹל התפיֹלה שגִדר ח"ב) ֹלתורה (שי הביאו הגרי"ז ובשם
הכא אֹלא הִדבר, ֹלהשגת הִדרך שהיא וכִדו' צרה בעת תפיֹלה כשאר
וביאר וכנ"ֹל, הגר"א עפי"ִד והוא הגשם. ֹליריִדת היא גופא התפיֹלה

וכו'. תעניות סִדר וכן הגשם עֹל תפיֹלות ריבוי ִדמצינו מה בזה

ובשאֹלה "גשם" אומרים שבהזכרה השינוי עֹל עמִד (ב.) שֹלמה החשֱק
בהזכרה אבֹל ֹלברכה. הוא [במֱקראות] בִד"כ מטר ִדֹלשון וביאר "מטר",
מיני ֹלכֹל כוֹלֹל שהוא גשם ֹלשון עִדיף הֱקב"ה, גבורות ֹלהזכיר שהיא
יסִד ִדמשו"כ וכ' בברכה. רֱק שייך ִדנתינה מוריִד ֹלשון תֱקנו וֹלכן גשמים,
מה גם נכֹלֹל שבגשמים משום ֹלֱקֹלֹלה", וֹלא "ֹלברכה הפייטן
ִדמ"מ ֹלפרש הוצרך וֹלכן גשם], שנאמר במבוֹל [כגון ֹלברכה שֹלא שיורִד

ֹלברכה. רֱק שירִד מבֱקשים

ֹלמעֹלה כשהם מהשמים כשיורִד נֱקרא ִדגשם בזה כ' (ֱקיִד,ב) והערוה"ש
השמים". מן הגשם "ויכֹלא (ח,ב) במבוֹל וכן גשם, העבים ימֹלאו אם כמ"ש
בהזכרת וֹלכן ועוִד. ארצכם, מטר כִדכתיב ֹלארץ סמוך תמיִד מטר אבֹל
בשאֹלה אבֹל הגבורות, עיֱקר הם שֹלמעֹלה גשם אומרים גבורות

מטר. ֹלשון ֱקבעו האִדמה פני עֹל שמבֱקשים

ט"ו בו, בז' אומר ר"ג הגשמים, את שואֹלין במרחשון בג' י. תענית במתני'
אֹלעזר א"ר ובגמ' פרת. ֹלנהר שבישראֹל אחרון שיגיע כִדי החג אחר יום
ימים משבעה - הט"ז פ"ב הרמב"ם פסֱק וכך גמֹליאֹל. כרבן הֹלכה
בשנער אבֹל באר"י בִד"א השנים... בברכת הגשמים את שואֹלין במרחשון

עי"ש. וכו' ובסוריא

וכ' ִד:, בגמ' כִדאי' רגֹלים, עוֹלי כשיש רֱק הוא חשון ז' ִדהרי (ב.) הר"ן והֱק'
בכֹל מתאספים שהיו "ֹלפי החורבן ֹלאחר אפי' היא כר"ג ִדההֹלכה ִדצ"ֹל
ראוי הֹלֹלו עוֹלים ומפני היום, גם שעושין כמו ֹלירושֹלים, ברגֹל הסביבות
את שנאחר כ"כ סגי ֹלא אבֹל התֱקנה עיֱקר היתה שהיא השאֹלה שנאחר

ֹלח"מ. ועי' ההזכרה."

יום בט"ו סגי ִדֹלא הר"ן הֱק' כ ובמ"ש
צִד.), (פסחים פרסאות י' הוא ביום אִדם ומהֹלך פרסה מאות ִד' שאר"י כיון
"כיון ותי' יום, כ' ֹלפחות צריך אר"י באמצע ירושֹלים אם אפי' וא"כ
רביעה זמן שהוא מכן יותר שאֹלתן ֹלאחר רצו ֹלא ֹלעוֹלם צריכין שהגשמים
ועי' וֹליֹלה." יומם וֹלֹלכת ִדרכם ֹלמהר ֹלהם אפשר והם ֹלר"מ, בינונית

ושפ"א. תוי"ט

שהוא פרת ֹלנהר ֱקוִדם "כֹלומר שכ' ֹלרש"י המיוחס בפי' ועי'
גִדֹל שהנהר מצִד אֹלא הגשמים מצִד החשש ִדאין ומשמע יותר." רחוֱק

הר"ן. ֱקו' בזה ִדתתיישב ויתכן ֹלעוברו, וא"א

יורִד המטר שבשביֹלה

הסיבה

גשם בתפיֹלת

פרת, ֹלנהר שבישראֹל אחרון שיגיע ִדי

מים ביאת

עֹל אבחנך רעם בסתר "אענך הפס' בפי' חמישי יום שֹל שיר עֹל (נה.) בסוכה רש"י ועי'
שם עֹל ֹלך, אפסוֱק בוחנך שאני מה ֹלפי בחג עֹליהם שניִדונין המים עֹל - מריבה" מי

ֹלהם. וצריכים הגשמים עֹל שמתפֹלֹלין

(יא,יז) השמים את ועצר עה"פ עֱקב בפר' בחיי רבנו ממ"ש ֹלִדבריו סמך ֹלהביא ונראה
התחתונים ממים רֱק הוא גשם אבֹל אוֱקיינוס ממי או העֹליונים ממים הוא שמטר

ֹלברכה. הוא מטר ִדוֱקא ִדמשו"כ וי"ֹל גשמות. ֹלשון כמשמעו

עוֹלי יש והרי ותפא"י) תוי"ט (עי' בצפון פרת נהר בגבוֹל סגי אמאי בזה יתיישב וכן
מראיה, פטורים חו"ֹל ִדבני מכאן הוכיח ג:) (פסחים חִדש והאור מחו"ֹל, רגֹלים

ֹליכא רש"י ֹלִד' אכן ה"א). מֱקר"פ פ"א משֹל"מ (ועי' שם, תוס' כִדעת
מהכא. הוכחה

הציון שער הביננו בברכת גשמים שאֹלת
נוביֱק אהרן נוביֱקהרב אהרן הרב

בימות ֹלא הביננו מתפֹלֹל ואינו וז"ֹל כתב א' סעיף ֱק"י סי' בשו"ע
וי"ט. שבת במוצאי וֹלא הגשמים

משום הגשמים בימות הביננו שא"א הטעם שהביא סֱק"ִד מג"א ועי'
השנים. בברכת שאֹלה שצ"ֹל

טֹל ותן ארצך בנאות וִדשננו שיאמר וֹלכֹלֹליה הגמ' ֱקושיית והביא
ֹלתפיֹלתו ֹלחזור יִדע שֹלא ֹלטעות פי' ֹליטרוִדי אתי הגמ' ותי' ומטר.
רבינו בשם ִדמביא וע"ש הן ֱקצרות ִדמיֹלות מאחר יוסיף או ויִדֹלג
ש"צ כהן ֹלענין (כמ"ש רשאי ֹלאיטרוִדי אתי ִדֹלא מובטח ִדאם מנוח
עכ"ִד מצא וֹלא חבר ֹלו ִדביֱקש הכ"מ ע"ז וכתב ס"ב) ֱקכ"ח בסי'

ִד'. בס"ֱק
שבת במוצאי הביננו ֹלענין ִדהֱקשה יונה רבינו ִדברי הביא ו' ובס"ֱק
כיון יטעה שמא ֹלתרץ אפשר אי וכאן הביננו. ֱקוִדם הבִדֹלה שיאמר
ברכה הוי ִדהבִדֹלה ִדס"ֹל ר"ע שיש ִדכיון ותי' ברכה תחיֹלת זה שכאן

ע"ש. עכ"ִד, כר"ע שהֹלכה יחשבו א"כ בפ"ע
הביננו. יאמר ֹלא ומש"ה בעֹלמא גזירות שזה המג"א מִדברי ויוצא
אחר, אונס כה"ג וכֹל אחר נוסח יוִדע ֹלא אחִד אם ֹלכאו' זה וֹלפי

ומטר. טֹל ויוסיף הביננו שיאמר עִדיף ֹלכאו'
בהביננו שאומר מה וכֹל וז"ֹל שכתב א' ס"ֱק שם ט"ז עי' אמנם
עצמה בפני ברכה אינו והבִדֹלה י"ח, ברכת מעין הוא ֱקצרות במֹלות

עכ"ֹל. מזכירה אינו ומש"ה
שֹל ֱקיצור הוא עשרה שמונה ִדמעין ִדכיון יסוִד בִדבריו מבואר
אם ֹלבטֹלה כברכה הוי ומש"ה ברכות שֹל תוֱקף ֹלזה יש ברכות

הבִדֹלה. או ומטר טֹל ותן יוסיף
ומטר טֹל ֹלהזכיר אסור ג"כ אונס ֹלו יש אם ִדגם פשוט זה וֹלפי
פשוט ִדנֱקט מיניה ִדמשמע ברע"א ועי' כמג"א. ִדֹלא בהביננו
וממיֹלא ומטר טֹל מזכיר אינו אונס במֱקום אפי' הגשמים ִדבימות
ע"ש א' משב"ז בפמ"ג וכ"מ הנ"ֹל. המג"א ֹלִדעת וצ"ע יתפֹלֹל. שֹלא

וצ"ע. מ"ב, ועי' ִדברינו. ִדבריו ובכֹלֹל היטב,
ֹלתרץ אורייתא) הוצ' בריסֱק הגש"פ (עי' הגר"ח בשם מפורסם והנה
עפ"י ותי' ג'. מעין בברכת הניסים עֹל מזכירים ֹלא בחנוכה מ"ט
כהט"ז וזהו הנ"ֹל יונה ברבינו פשוט כן שֹלמִד (ע"ש הנ"ֹל הִדברים
הזכרות ִדוֱקא הוא ג' במעין הזכרה שתיֱקנו מה ִדכֹל כמג"א). וֹלא
וע"כ וכו', נתן אשר עצמה בפני ברכה מברך הוא אומרם ֹלא שאם
אינו שכח שאם כיון הניסים עֹל משא"כ ג'. במעין ג"כ מזכירים

הזכרה. תיֱקנו ֹלא ע"כ בפ"ע כברכה מזכירם
הוִדאה, אֹלא הזכרה ִדין אינו בחנוכה הניסים עֹל המג"א ִדֹלפי ויתכן

וצ"ע. ג' במעין תיֱקנו ִדֹלא
בסי' בבה"ֹל עוִד עי' ברכה, ִדין יש ִדֹלהזכרות המבואר וביסוִד

וִדו"ֱק. אומר ִד"ה ס"ה ֱקפ"ח

הברכה מֱקור - גשמים יריִדת
עֹליונים, ממים הבאים והם הגשמים הוא הברכות כֹל שורש ...כי

מים בין מבִדיֹל ויהי המים בתוך רֱקיע יהי (א,ו) שני ביום מ"ש והוא
גיִדוֹל ֹלכֹל שורש הם התחתונים שמים שכמו והיינו וכו', ֹלמים
הם העֹליונים מים כמו"כ ונפש, בשר כֹל חיי הם אשר הצמחים
משם, בא ושפעם צרכם וכֹל התחתונים הנבראים ֱקיום כֹל שורש
ברכה והוא ִדבר, כֹל שֹל ברוחניות הברכה העֹליוניםמהם שמים רֱק
הברכה התחתונים ומים משם, בא וטובה שפע תוס' וכֹל הרוחנית
מ"ם, יו"ִד -מ"ם "מים" ג"כ העֹלמו "מים" וֹלכן בגשמי. בגֹלוי נראה
ֹלמטה, ֹלגשמי נרגש ואינו רוני בהעֹלם הם העֹליונים שמים והיינו

ֹלנו. הנראים הם התחתונים ומים

שאפי' ר"ֹל ח:) (תענית בו מתברך שבכיס פרוטה שגם אמרו ֹלכן
ומנוי... המִדוִד ִדבר הוא וגם גשמים מחמת ריבוי בו שייך שאין ִדבר
עֹליונים ממים עֹליונה ברכה מתֹלבש שבו גשמים יריִדת ע"י מ"מ

ג"כ. ברכה בו שוֹלח וזמן, ומֱקום מִדה תחת שאינו

ח:) (תענית חבר ֹלרי"א ים אפיֱקי

...



גשמים גבורות

המתים בתחית

גשמים שֹל מפתח

שיורִדין ב. בתענית ופי' גשמים, גבורות מזכירין ובתענית בברכות במתני'
תועֹלתה. ֹלגוִדֹל גבורה, בֹלשון ִדנאמרה (ברכות) בפיה"מ הר"מ וכ' בגבורה,
ואין גבוה ממֱקום יורִדת וטיפה טיפה "שכֹל בגבורה שהוא כ' והאבוִדרהם
שאין גבורה היא וזאת חפץ, שהֱקב"ה ֹלמֱקום יורִדין אֹלא מפזרתן הרוח
טפה וֹלכֹל אותה. וירוו בארץ שיכנסו כִדי בכח, בגבורה פי' והמכתם כמוה."

וכו'. עצמו בפני שביֹל

איֹלנות. ומשבר שמפיֹל פעמים בגבורה, הגשם ומוריִד כ' המנהגות ובס'

פֹלא ִדבר שהוא הגשם ִדענין פי' בברכות והרא"ה
גבורה. ֱקרי

שגִדוֹלה ֹלגבורה גִדוֹלה בין ִדהחיֹלוֱק הענין פי' פ"ה ברכות בשנו"א הגר"א
ניכרת ה' גבורת אך השמש, היֹלוך כגון תמיִדי באופן הבריאה מהֹלך הוא
יורִדים, אין וֹלפעמים גשמים, ירִדו יתפֹלֹל צִדיֱק שאם ֹלפרֱקים, שבא במה
(ֹלג,א הברכה וזאת פר' אֹליהו באִדרת וכעי"ז גשמים. גבורות נֱקראו וֹלכך
ה' גבורות ניכר בזה וֹלכן כֹלֹל, הטבע עפ"י אינן שהגשמים הב'), באופן

יותר.

הרבה בואן עֹל ורומז בגבורה שיורִדים שכ' במאירי מצאנו הִדברים ושורש
ֹלרוב בניו עֹל האֹל ֹלהשגחת הטבע מִדרך יריִדתם בזמן שֹלא פעמים
משום גבור באתה שנֱקבע בטעם שכ' בתענית בריטב"א נרמז וכן תפֹלתם.
נֱקראת וֹלפיכך הכוכבים, מערכת מבטֹל זו שבברכה החסִדים ענין שכֹל

הגשמים. יריִדת ענין וכן גבורות,

רב אמר ובגמ' המתים. בתחיית גשמים גבורות מזכירין ֹלג. ברכות במש'
ז. בתענית וכן בתחיה"מ. ֱקבעוה ֹלפיכך כתחיה"מ ששֱקוֹלה מתוך יוסף
שהתבואה אִדם בני חיים שבה - כתחיה"מ כ' שם ֹלרש"י המיוחס ובפי'
הוא גבור באתה הנזכר ִדכֹל (תתריח) מרוטנבורג מהר"ם ועי' בו. גִדיֹלה

כתחיה"מ. שֱקוֹל

שֹל בברכה גשמים גבורות ֹלומר שתֱקנו הטעם כ' כג:) (ברכות יונה וברבינו
חיים גשמים יריִדת כך ֹלעוֹלם חיים שתחיה"מ שכמו מפני תחיה"מ,
ֹלגמ' ציין הב"י אבֹל מירושֹלמי, ִדמֱקורו הב"ח וכ' (ֱקיִד), הטור וכ"כ ֹלעוֹלם.
חיֹלֱק הב"ח אמנם אחִד, ִדהכֹל תוי"ט [ועי' וכו'. ששֱקוֹלה מתוך הנ"ֹל

אֹלא עוִד "וֹלא שהוסיף ֹלג.) (ברכות הרא"ה בֹלשון ועי' ביניהם].
חֹלֹלי מוטֹלין היא ֹלא ואם ונזון, חי העוֹלם יִדם שעֹל מתוך

רעב."

רוח ישיב גשם שע"י ֹלפי המתים מחיה אצֹל סמך הרוֱקח, בסיִדור כ'
כִדכתיב רוח ע"י היא ִדתחיה"מ יֱקר בר הר"י כפי' ִדכוונתו ונראה ֹלעוֹלם.
הרשב"א וכ"כ תחיה"מ. תֹלויה שבגשם מ"ש אבוִדרהם וע"ע באפיו, ויפח
ֹלהחיות גבור אתה אמר, וכאיֹלו ֹלתחיה"מ, רמז שהוא ֱקטו) (ח"ה בתשו'

פח:). שבת (עי' נִדבות ובגשם אורות בטֹל מתו שכבר מתים

תחת נֱקברים שהזרעים ֹלתחיה"מ, ִדומה ענין שהוא כ' בתענית הריטב"א
המאירי כ' וכעי"ז ֹלבושים. בכמה ויוצאים הגשמים ע"י וצומחים הֱקרֱקע
מתו שכבר הצמחים ואת שהגשמים מפני ֹלג. בברכות
ברחמים מתים "מחיה בתיבות כעי"ז שפי' המנהגות בס' ועי' ויבשו...

שמוריִד. במטר הארץ, תחת שהיא התבואה שמחיה רבים"

גבור, אתה ִדהיינו גבורה בֹלשון מתחֹלת שהברכה ִדמשום כ' (ב) והפרישה
אי' ברכות) (סוף בראב"ן אך גבורה. בֹלשון שנזכר ענין בה ֹלהזכיר תֱקנו
הברכה התחיֹלו ֹלכן גשמים, גבורות הזכרת בה שֱקבעו ִדֹלפי ֹלהיפך

בגבורה.

תוכן וזהו ֹלפרֱקים שהיא הגבורה ִדענין ִדרכו עפ"י פי' שם בשנו"א הגר"א
פי' (שם) אֹליהו ובאִדרת נופֹלים. וסומך חוֹלים רופא ִדתחיה"מ הברכה
כאן ִדֱקבעוה בברכות הרא"ה בחי' וכ"מ בטבע. אינה תחיה"מ ִדגם מצִד

ניסים. הברכה עניני שכֹל משום

שנהגו אֹלא הברכה, בתוך מֱקום ֱקבעו ִדֹלא בברכות שֹלמה מֹלאכת ועי'
ופרנסה. כֹלכֹלה שהגשמים ֹלפי חיים מכֹלכֹל ֹלפני ֹלאומרה

שֹליח. ביִד נמסרו ֹלא מפתחות מג' הוא גשמים שֹל ִדמפתח ב. בתענית אי'

מפתח. נֱקרא המעוררו והכח הטבע כח הוא שהשֹליח ֹלפרש יהויִדע בבן וכ'
(ֹלעיֹל) הגר"א בִד' [ועי' הֱקב"ה. ביִד הטבע התעוררות נשארה אֹלו ובג'

בטבע]. אינו ִדהגשם

ומביאים מתפֹלֹלים צִדיֱקים שמצאנו ִדאע"פ (כא) ִדרכים הפרשת וכ'
שרצון אֹלא ביִדם המפתחות שנמסרו נֱקרא זה אין מתים ומחיים גשמים

תפֹלתם. ע"י יעשה יראיו

אֹלו ִדברים ִדֹלג' הוא מפתחות הג' ִדענין שכ' טז) (ח"א חו"מ בִדעת ועי'
ִדברים. משאר יותר מרובים ֹלרחמים צריך

מביא הנני "ואני נח בפר' הפס' בזה שביאר הביאו הגרי"ז ובשם
הֱקב"ה, שֹל ביִדו רֱק שהמפתח כיון הנני ואני ִדנא' המבוֹל..." את

ברכה]. גשמי יהיו יחזרו שאם בנחת ירִדו [שבתחיֹלה

ועומִדת, הארץ נתֹלית מרוצתו ובכח הרוח גֹלגֹל "שמגֹלגֹל הוא הרוח ִדמשיב שם [וכ'
כמוה"]. שאין גבורה היא וזו

רש"י מ"ש עפ"י עֹליהם, התפיֹלה מצִד מחוייבת גשמים בגבורות ִדההכרה ֹלהוסיף ויש
גשמים. שֹל בטובתן מכיר שאין ֹלפי (ב,ה) בראשית בפר'

פי' בתענית [אך
פירש"י.] כעין המאירי

שהיא
המתים, תחית

הזרעים את מחיים

הגשמים הזכרת גִדר

הגשמים שאֹלת גִדר

המים וניסוך מינים ִדִד' משום בחג תֹלויה ִדההזכרה ב: תענית בגמ'
אֹלא בעֹלמא, כשבח ההזכרה גִדר ִדאין מבואר המים, עֹל ֹלרצות באים
(ִד:) ֹלֱק' בגמ' וכִדאי' ֹלשאֹלה, הֱקִדמה שֹל שבח שהוא כֹלומר היא
הזכיר ֹלא ואם התפיֹלה את מעכב ִדֹלכן וי"ֹל היא. שאֹלה ריצוי הזכרה
ִדהוא היינו ִדבתפיֹלה, ומנ"ֹל (ב.) הגמ' בֱקו' שביאר השפ"א כמ"ש חוזר,
ֹלא אם כגון שבחים, בשאר משא"כ ומעכבה, מהתפיֹלה חֹלֱק שֹל ִדין
ֹלרצות חובה ִדהוא אם) ִד"ה (ב. תוס' ועי' חוזר. אינו אסורים" "מתיר אמר

ומרצה. מֱקִדים ֹלבֱקש הבא שכֹל שאֹלה ֹלפני

ופיוס רצוי ִדרך ית' ֹלשבחו מתחיֹלים שאנו ר"א) (בִד' שכ' במאירי ועי'
ֹלשבחו ֹלנו ראוי רצוי... אחר באה שֹלנו שאֹלה שתהא כִדי שנשאֹל ֱקוִדם

ֹלשאוֹל. עתיִדים שאנו ִדבר באותו

ֹלשון אֹלא בֱקשה ֹלשון "שאינו מזכירין ֹלשון פי' (ֹלג.) בברכות ורש"י
ושבח". הזכרה

ֱקט) אות (סוף תפֹלה הֹל' מֹלוניֹל ֹלר"א חיים בארחות מצאנו חִדש גִדר
זמן ואיֹלך, חג שֹל האחרון שמיו"ט מפני וז"ֹל, האשכוֹל בעֹל בשם שכ'
ושינוי שנה גשמי זמן שחג כיון צריכים, שאינם אעפ"י הוא גשמים
אבֹל ֹל אנו צריכים הֱקיץ, מן החורף העיתים
אמנם הוִדאה. שֹל שבח ִדהוא ומבואר הצורך. עת עִד נעשה ֹלא השאֹלה
(הֹל' גופיה האשכוֹל בס' כ"כ ובאמת בגמ', כמפו' השאֹלה ֹלריצוי זה גם
הזמן שינוי בעת וֹלהוִדות ב"ה המֱקום ֹלפני ֹלשבח אנו "צריכין תפיֹלה)

מזה, זה ופרוִד

שמים "בהעצר ח,ֹלה) (א' מֹלכים שבס' שֹלמה תפיֹלת שֹל במֱקרא ועי'
שמך...", את והוִדו הזה המֱקום אֹל והתפֹלֹלו ֹלך יחטאו כי מטר יהיה וֹלא

הש"י את "ישבחו בתשובה שישובו שאחרי הרֹלב"ג ופי'

מוריִד הזכרת ֹלהשֹלים ִדֹל"מ בטעם ה"ח תפיֹלה מהֹל' פ"י או"ש עי'
ה"ז חכמים שחייבוהו מה מזכיר שכשאינו משום תפֹלה, בשומע הגשם
ִדומה וה"ז רואה, ֹלכֹל בחוש שמושג ממה הבורא בשבחי ומֱקצר כפוחת
חיוב וֹלכן כסף, בשֹל ומֱקֹלסו זהב ִדנרי אֹלפים אֹלף ֹלו שיש ֹלמֹלך
שיאמר יועיֹל ומה בֱקֹלֱקוֹל, נאמרה הברכה ִדכֹל משום הוא החזרה
אֹלא השאר ֱקֹלֱקֹל ֹלא ומטר, טֹל שאֹל כשֹלא [משא"כ תפֹלה. בשומע

בשו"ת.] צרכיו כשאר מזכירה ֹלוֹלכן זו שאֹלה ֹלו שחסר

ויבא מיעֹלה ומטר טֹל ותן שאֹלת ִדין חיֹלֱק ברכות) (ריש הגר"ח בחי'
אם וֹלכן התפיֹלה, ממטבע שהוא ומטר טֹל משא"כ הזכרה, הוא ִדיעו"י
טֹל ותן יזכיר ֹלא בֹלא"ה שבת שבֹליֹל אע"פ בע"ש גם חוזר אמר ֹלא

תפיֹלה. יִד"ח יצא ֹלא מ"מ אך ומטר,

ויבא, יעֹלה כִדין ומטר טֹל שאֹלת ִדִדין (ֱקיז,ג) יעֱקב הישועות ִדעת אבֹל
סֱקט"ז. ֱקח במג"א משמע וכן התפיֹלה. ממטבע וֹלא הזכרה ִדהיא והיינו

ֹלומר מֱקום ִדיש שכ' ה"ח תפיֹלה מהֹל' פ"י שמח האור ִדעת נראה וכן
ובזה שאֹלה שֹל זו ברכה מהש"ץ שישמע ִדיו ומטר טֹל הזכיר שכשֹלא
ִדאינו ומבואר ֹלבִדה. זו ברכה הכוס עֹל שמבִדיֹל הבִדֹלה וכמו יִד"ח. יוצא
צבי הר שו"ת ועי' [כהבִדֹלה]. הזכרה חובת היא אֹלא התפיֹלה ממטבע

כהגר"ח. ִדֹלא ראיות ִדהביא נִד) (ח"א

הִדבר גוף הא' הגשם, בבֱקשת ענינים ב' ִדיש ביאר (ֱקיִד,א) הישוע"י
בֱקיץ שהרי הראוי, בעת הֱקב"ה אותם שיתן והב' מצויים, גשמים שיהיו
שירִדו ִדהיינו ומטר טֹל ותן הבֱקשה נוסח וזהו הם. ֱקֹלֹלה סימן
טֹל שאֹל בין החיֹלוֱק מה והט"ז המג"א ֱקו' יישב ובזה ברכה. שהם בעת
הגשם מוריִד אמר וֹלא הטֹל מוריִד אמר אם ֹלבין ֹלחזור, שצריך מטר וֹלא
הורִדת גוף עֹל מֱקום שֹל בשבחו ההזכרה ִדבגבורות ֹלחזור, שא"צ

טֹל, שאֹל אם אף בשאֹלה אבֹל טֹל, בהזכרת גם ומתֱקיים הגשם,
ובזמנו. בעתו ֹלברכה, יהיה שהמטר וֹלשאוֹל ֹלחזור צריך מ"מ

ריצוי,

השינוי, בעת ית' ֹלה' הוִדות

ֹלשאֹלה." רצוי ֹלהיות שבחו מזכירין ואנו

נתינת ואחר
התפיֹלה." תהיה השבח

ֹלברכה,

ִדסו"ס וצ"ב נעצרין, ִדאין משום ֹלהזכיר חייבו ֹלא ורוחות ִדבטֹל (ג.) הגמ' בזה ומבואר
מֱקושר ִדהשבח חזינן אֹלא נעצרים, ִדאינן ֹלי ומה השבח, עצם מצִד ֹלאומרו מחוייב הרי

וִדו"ֱק. השבח, את חייבו ֹלא שאֹלה שא"צ במה וֹלכן השאֹלה עם

שם כמבואר שואֹלין מֹלשון מזכירין ֹלשון חיֹלוֱק ֹלפרש כוונתו אכן

ֹלשאֹלה. והֱקִדמה ריצוי הוא השבח ועִדיין בִדבריו.

התֹלויה ובֱקשה הזכרה חובת ִדאינה והיינו

בחורף. התפיֹלה צורת ִדכך אֹלא בזמן,
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ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או
מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת
בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי

[עִד מתאימים ִד"ת
חמִד. שִדי רח' יוסף בית אוצה"ס בפתח ִדפרשה" "עומֱקא בתיבת

הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או
א']. יום עִד בכת"י [ִד"ת בערב שֹלישי יום עִד שבוע בכֹל יתֱקבֹל חומר

ִדיסֱקים. או כתבים ֹלהחזיר אחראית המערכת אין

וטֹל',700 מֹלא שם בצירוף ֹלהניח אפשר מיֹלים]

האורח ברכת - ֹלך ֹלך
ֹלמצוות מֱקִדימין זריזין - וירא

כסף ֱקנין - שרה חיי
האחים בין בכור - תוֹלִדות

כספים מעשר - ויצא
צרה בעת תפיֹלה - וישֹלח

(יב,ג)

(כב,ג)

כה,י) (כג,טז.

(כח,כב)

(ֹלב,יב)

רש"י כתב (ז,יב), הארץ עֹל הגשם ויהי הפס' עֹל נח בפר'
הוריִדן כשהוריִדן אֹלא המבוֹל, ויהי אומר הוא (יז) וֹלהֹלן
היו חזרו וכשֹלא ברכה, גשמי יהיו יחזרו שאם ברחמים
חִדש]. בזהר ִדמֱקורו סג) (אות שֹלמה תורה [ועי' ֹלמבוֹל.

פֹלוג' רש"י הביא הֱקוִדם בפס' שהרי ֹלהֱקשות ויש
אֹליעזר רבי - השני" "בחוִדש בפירוש יא. בר"ה ִדתנאי
ֹלפי כ"ז וא"כ אייר. זה אומר יהושע רבי מרחשון, זה אומר
שחשון כיון ברכה גשמי יהיו יחזרו שאם א"ש אֹליעזר ר'
יהושע רבי ֹלִדעת אבֹל ברכה. גשמי יריִדת זמן הוא
סימן בֱקיץ גשמים והרי ברכה, גשמי יהיו איך אייר, שהוא
בשם זו ֱקושיא והובאה ע"ב. יב בתענית כִדאי' ֱקֹלֹלה,

בצ"ע. שנשאר שֹליט"א סוֹלוביציֱק הגרמ"ִד

שבעה שֹל שהמים המִדרש עפ"י תירץ שיחה ִדרך בס'
גשמים ִדבעֹלמא אף וא"כ עִדן, מגן היו הראשונים ימים
הם ֹלעוֹלם עִדן מגן מים אבֹל ברכה, שֹל אינם באייר

ברכה.

אחרי שגשמים מה ִדכֹל ִדנראה ֹלתרץ כתב רש"י ובעיוני
שאז המבוֹל אחרי רֱק התחיֹל ֱקֹלֹלה, סימן הם ניסן
ִדור בזמן אבֹל (ח,כב), וכו' וֱקציר זרע שֹל תֱקופות נֱקבעו
במִדרש, כִדאי' יום באותו וֱקוצרים זורעים שהיו המבוֹל

ברכה. גשמי בגִדר היה גשם כשבא תמיִד א"כ

הם בֱקיץ ִדגשמים שאחז"ֹל מה ִדעיֱקר שם תירץ עוִד
הרי בחו"ֹל אבֹל ישראֹל, בארץ ִדוֱקא הוא ֱקֹלֹלה, סימן
בסי' הפוסֱקים וכמ"ש ברכה, סימן הוא מֱקומות בהרבה

וכיון אֹלו, במֱקומות ומטר טֹל שאֹלת ֹלגבי ֱקיז
בשם הרמב"ן כמ"ש באר"י היה ֹלא שהמבוֹל
אף ברכה גשמי שיהיו יתכן שפיר המִדרש,

באייר.

בֱקיץ ברכה גשמי

נושא

9:00-12:00

9:00-12:00

9:00-12:00

9:00-1:00

9:00-1:00

9:00-1:00

9:00-1:00

פתוח

פתוח

הגִדוֹל כנסת

משה זכרון

מרומ"ש

פתוח

אבא בית

הֹלימוִדזמן מֱקום

ֹלחברותות ִדרושים

יומי ִדף

הֹלכה ֱקנין

מציעא בבא

או"ח

פ"ט כתובות

ברכות

חו"מ

מועִד

מועִד

סת"ם

גמ' בשבוע פעמיים

בב"ח

חזרה גמ'

יומי ִדף

או"ח

ִד' פ"ג נִדה

עיון ב"ב

4:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

3:00-4:00

4:00-7:00

9:30-11:00

9:00-11:00

10:00-11:00

ֱקמ"ח

משה זכרון

פתוח

פתוח

ברכפֹלִד

אוה"ח ישיבות חניכי

ברכפֹלִד

פוניבז' אזור

מרומ"ש

פתוח

חברותא ֹלֱקביעת

9141217
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בהשתתפות נתרם זה גֹליון

שמו בעיֹלום החפץ
ב"ב וֹלהצֹלחת ֹלהצֹלחתו

וחייֹלו כוחו יישר

בפתח חורף זמן

תשאר אֹל
חברותא ֹלֹלא

אֹליך נחזור ואנו הוִדעתך השאר

עכשיו: 9141217התֱקשר
ביממה24 שעות
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