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". לברכה ומטר טל תן: "תפילת את לומר ישראל בארץ ישראל קהילות בכל ה"בעז מתחילים, חשוון במר' ז, מהערב החל

.  התפילה לראש חוזר ברכה ותן שאמר למרות ומטר טל תן אמר ולא תפילתו שסיים שאדם ישראל בארץ פסוקה הלכה

 של שאלה הייתה הבצורת סכנת שנים הרבה לפני לא עד. בעונתם גשמים שאילת של חשיבותה על מכך להסיק אולי ניתן

 אספקת של קיומית בעיה הייתה ושלום חס שחונה ובשנה מים לאיסוף בור היה ירושלמית חצר בכל. כפשוטו ומוות חיים

 וטכנולוגיה מודרניזציה של בעולם, כיום אבל. ועוד, וההיגיינה, הניקיון, החקלאות על קשות השלכות מלבד וזאת, שתיה מי

, מכך יתירה. כלל התקין החיים מהלך את מגבילה אינה ולמעשה, חיים סכנת עוד מהווה אינה בצורת שנת מתקדמת

 אינו לכך שמודע מי גם. בצורת שנת של ולמציאותה השנתי המשקעים למצב כלל מודע להיות שלא יכול הפשוט האזרח

. הים מי את ולהשמיש להתפיל ניתן, ובנהרות בנחלים שמשופעות מארצות מים ולשנע לייבא שניתן משום כבעבר דואג

 שחון חורף לאחר, שנים מספר לפני. בצורת לשנות גם בקבוקים מספיק לו יישארו עדן– מי השנה כל ששותה מי ולמעשה

 ההסדר ישיבות מראשי אחד. תענית במסכת במשניות כמובא גשמים עצירת על תענית הראשית הרבנות גזרה, במיוחד

 מטר העדר: " כתב הוא השאר בין, רבים מנימוקים הראשית הרבנות של קביעתה את תוקף הוא שבו מאמר אז כתב

 או האבטלה כאשר תענית לשקול יש: "אומר הוא ובהמשך" קיומי משבר לא אך החיים רמת של משבר פירושו בימינו

 וריחוק פנים הסתר מסמלת שבצורת הטענה על גם" יורדת והאבטלה עולה הבורסה כאשר לא אבל ממיתון סובל המשק

 .הטבע בהנהגת סימנים דרך' ה וקרבת ריחוק לזהות ניתן לא ובמדרגתנו שבדורנו ואומר, חולק הוא עולם של מריבונו

 למטר השמיים תשתה מים

 שונה משמעותה גשם בענניי ישראל ארץ שמיי התקדרות. הארצות ככל אינה ישראל ארץ. לקבלה מאד קשה זו עמדה

 הזאת הארץ. קיומיים צרכים שאר או שתיה- במי הפרקטי לצורך מעבר הרבה והיא, בגלובוס אחר מקום בכל זו מתופעה

יח   ְוכֹל: "נאמר ועליה לבריאה הראשון שישי ביום הראשון אדם הונח בו המקום היא ֶדה שִׂ שָּׂ ְהֶיה ֶטֶרם ה  ָאֶרץ יִׂ ל בָּׂ  ֵעֶשב ְוכָּׂ

ֶדה שָּׂ ח ֶטֶרם ה  ְצמָּׂ י יִׂ יר לֹא כִׂ ְמטִׂ ים' ה הִׂ ל ֱאלֹהִׂ ָאֶרץ ע  ם הָּׂ ן ְוָאדָּׂ ֲעבֹד ַאיִׂ ה ֶאת ל  מָּׂ ֲאדָּׂ  כי" :י"רש שם מבאר(. ה: ב בראשית" )הָּׂ

 וידע אדם וכשבא, גשמים של בטובתם מכיר ואין האדמה את לעבוד אין שאדם לפי, המטיר לא טעם ומה - המטיר לא

  ".והדשאים האילנות וצמחו, וירדו עליהם התפלל לעולם צורך שהם

 שעבר בשבוע קראנו עליה, המבול בתקופת אפילו. אמצעי רק הוא והגשם העיקר היא שהתפילה לומר ניתן כן ואם

 מכל מוחרג זה ארץ חבל. ישראל ארץ על לא אבל, כאחד היקום כל על שהשפיע קוסמי אירוע היה שלכאורה, נח בפרשת

ם ֶבן: "הנביא יחזקאל שאומר כמו, העולם שאר ר ָאדָּׂ ּה ֱאמָּׂ ה לֹא ֶאֶרץ ַאְת  לָּׂ רָּׂ יא ְמטֹהָּׂ ּה לֹא הִׂ ם ְביֹום ֻגְשמָּׂ : כב יחזקאל" )זָּׂע 

 בארץ קיומנו אכן. גושמה לא– במבול נשטפה לא הזאת הארץ העולמי הזעם בעת המבול ירידת בזמן גם, דהיינו(. כד

 חלק היא מקרית אינה היא בגשם התלות. למעלתו אלא המקום מפחיתות אינה זו תלות אבל, גשמים בירידת תלוי ישראל

 !. לה זוכים שאנו פריווילגיה זו'. ה נחלת מהיותו, הזה המקום מהגדרת, האלוקית מהתוכנית

 (:יב-י: יא פרק דברים) התורה פסוקי בפשט במפורש כתובים הדברים

י ָאֶרץ כִׂ ה ֲאֶשר הָּׂ א ַאתָּׂ ה בָּׂ מָּׂ ּה שָּׂ ְשתָּׂ ם ְכֶאֶרץ לֹא ְלרִׂ יִׂ ְצר  וא מִׂ אֶתם ֲאֶשר הִׂ ם ְיצָּׂ שָּׂ ע ֲאֶשר מִׂ ְזר  יתָּׂ  ז ְרֲעךָּׂ  ֶאת תִׂ ְשקִׂ ְגְלךָּׂ  ְוהִׂ ק ְכג ן ְבר  יָּׂרָּׂ : ה 

ָאֶרץ ים ַאֶתם ֲאֶשר ְוהָּׂ ה עְֹברִׂ מָּׂ ּה שָּׂ ְשתָּׂ ים ֶאֶרץ ְלרִׂ רִׂ עֹת הָּׂ ר ּוְבקָּׂ ְמט  ם לִׂ יִׂ מ  שָּׂ ְשֶתה ה  ם תִׂ יִׂ ּה דֵֹרש ֱאלֶֹהיךָּׂ ' ה ֲאֶשר ֶאֶרץ: מָּׂ יד אֹתָּׂ מִׂ  ֵעיֵני תָּׂ

ּה ֱאלֶֹהיךָּׂ ' ה ית בָּׂ נָּׂה ֵמֵרשִׂ שָּׂ ד ה  ית ְוע  נָּׂה ַאֲחרִׂ  : שָּׂ

ר"  ישראל ארץ אבל, מים של שפע, כלכלית יציבות יש. מצרים בארץ לחיות יותר קל ְמט  ם לִׂ יִׂ מ  שָּׂ ְשֶתה ה  ם תִׂ יִׂ  וזאת" מָּׂ

ּה דֵֹרש ֱאלֶֹהיךָּׂ ' ה ֲאֶשר ֶאֶרץ: "שהיא משום יד אֹתָּׂ מִׂ ּה ֱאלֶֹהיךָּׂ ' ה ֵעיֵני תָּׂ  כמו. הגשם ידי על מסומלת האלוקית ההנהגה". בָּׂ

ה(:" יז, יא) בהמשך שם שנאמר רָּׂ ֶכם' ה ַאף ְוחָּׂ ר בָּׂ צ  ם ֶאת ְועָּׂ יִׂ מ  שָּׂ ְהֶיה ְולֹא ה  ר יִׂ טָּׂ  לשמים ענינו להרים דרשיםנ אנחנו...". מָּׂ
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 ערך חסר שהוא כדי עד בשפע מצוי הוא העולם אומות שאצל הזה האלמנטרי המשאב את גם. הגשם על ולהתפלל לבקש

 מאתנו ימנע שלא ולבקש ולהתחנן שבשמים לאבינו לפנות ועלינו ערך יקר הוא הקדושה שבנחלתנו זוכים אנחנו, בעיניהם

 ולהפנים האלוקית האצבע טביעת את לזהות להתרגל צריך. הגשמיות כל על הכלל על שמלמד פרט הוא הגשם. מים

 שמים חיבור הוא הגשם.  להיפך מאתנו כשמונע וחלילה חן למציאת פנים להארת הוא אות, עלינו משפיע שכשברחמיו

 מנפלאות זה וגם. גשמיות– גשם שמו כן על. בכלל החומר את מיצג והוא, הארץ על מהשמיים שיורדים החיים הוא. וארץ

 הביטוי משמעות כן אם, רוחניות גם הוא הקודש בלשון ורוח, רוח גם צריך גשם שיבצר מנת על שבטבע הקודש לשון

   .וארץ שמים חיבור הוא" הגשם ומוריד הרוח משיב"

 יערוף כמטר לקחי

ֶרה" והוא לעולם ריבון שיש לכך עבורנו תזכורת הוא. לשמים האדם בין לקשר סימן הוא ישראל בארץ הגשם ְמקָּׂ יִׂם ה  מ   ב 

יועֲ  יֹותָּׂ ם לִׂ שָּׂ ים ה  בִׂ ֵלךְ  ְרכּובֹו עָּׂ ְמה  ל ה  ְנֵפי ע  יו עֶֹשה. רּוח   כ  ְלָאכָּׂ יו רּוחֹות מ  ְרתָּׂ  ל"חז אמרו ולכן(. ד-ג: קד תהילים")לֵֹהט ֵאש ְמשָּׂ

 היא גשם בקשת בלא ותפילה, גשמים שאלת בה שאין מפני הגשמים בימות הביננו תפילת מתפללים שאין(: ב: כט ברכות)

 הסיבה גם זו. הספר מן חסר העיקר ובלעדיו, לקשר ביטוי אלא צורך אינו הגשם שבארנו שכפי משום וזאת. תפילה אינה

 היה צריך שהעולם הדברים ומכל קצרה תפילה מתפלל היה, בקטורת מצויד כשהוא ולפנים לפני בכניסתו גדול שכהן

 כהן" דרכים עוברי תפילת לפניך תכנס ולא.. שחונה אם גשומה זו השנה שתהא אלוקינו' ה מלפניך רצון יהי: "דווקא מתפלל

, חיבור מבקש הוא, לשתייה מים ה"מהקב מבקש אינו בשנה אחד יום הקודשים לקודש נכנס כשהוא המכוון ברגע גדול

 רובד יש. הרעיה את הדוד לאהבת ביטוי הוא" גשומה זו שנה שתהא" לכך הביטוי כלי הוא המטר. ושפע שכינה השראת

ר י ֲערֹף: "רבינו משה אומר( ב: לב דברים) האזינו בשירת, הגשם שמשמש בסמליות נוסף טָּׂ מָּׂ י כ  ְקחִׂ ז ל לִׂ ל תִׂ ט  י כ  תִׂ ְמרָּׂ  לא". אִׂ

, התורה זו לכם נתתי טוב לקח. מהשמים שיורד כמטר מהשמים יורד ה"הקב של לקחו גם, מהשמים יורד הגשם רק

 כיום הגשמים יום גדול"ו למים נמשלה תורה(. ולטל למטר שנמשלו השונים התורה חלקי את לבאר מאריך במקום ב"הנצי)

, מדרש בית לכל, בתורה שעוסקת חברותא לכל יורדת היא ומאז סיני הר על שכינתו את הוריד ה"הקב". תורה בו שנתנה

 .בפעל וארץ שמים חיבור היא, עצמו הדבר היא התורה אז הסימן הוא הגשם אם בתורה העמל יחיד לכל ואפילו

  כנוס עת

 עצמם הימים וגם הצהריים אחרי בשעות כבר מחשיך היום. ארוכים ובלילות קצרים בימים מאופיינת הגשמים תקופת

 בהם ומקומות הגנים. ובמשפחתו בפרוותו אחד כל, התכרבלות, התכנסות של אווירה עמו מביא החורף. וחשוכים מעוננים

 והתקופה חגיגיות נעדרי הימים. בביתם ספונים להיות מעדיפים האדם בני ורוב מתרוקנים הקיץ בערבי אנשים מתרועעים

, להם קשים האלו שהימים אדם בני יש. חריגים ואירועים מועדים נטולת בשגרה מאופיינת חשון- מר חודש מראש כולה

, זו תקופה של חשיבותה את יודעים החורף אנשי אבל. תכופות שגרה לשבירות, המוניות להתכנסויות, לסנסציות זקוקים הם

 עם המאפשרת העבודה את עושים בו העיקרי הזמן, הזריעה זמן שזה יודעים, לנצלם וצריך יקרים האלו שהימים יודעים

 בסידורו קוק הרב. ליום הקיץ ואת, ללילה החורף את להמשיל גם ניתן. הפרי את ולקטוף היבול את לקצור האביב בוא

 אמת' ברכת בין ההבדל את הרב מבאר כך. הללו השונים הזמנים בין הבדלים את מבאר מקומות במספר' ראיה עולת'

 (: ואמונה אמת ה"ד תלג' עמ א-ה"ראי עולת) בערבית הנאמרת' ואמונה אמת' ברכת לבין בשחרית הנאמרת' ויציב

 פ"ע, הצבורי והשתוף המעשה עת, ביום צעדינו שנכונן, הכלליים החברה חיי אל מכוונת שהיא, שחרית של, ויציב אמת לעומת

 קורת בצל נח והוא החברה מחיי נפרד שהאדם מןז הוא שהערב, ערבית של ואמונה אמת הנה', ית מלכותו עול וקבלת' ד דרכי

  .יתברך שמים מלכות בקדושת מקודשים שיהיו הפרטיים החיים אל עז לנו תתן, משפחתו ובחברת ביתו

 הוא הלילה, מאידך. הארוכים ימיו עם הקיץ גם הוא וכך, העולם לאומות החיבור את, החברה חיי את מיצג הוא היום אכן

 נראה הוא. קיץ שכולו עולם שרוצים יש. החורף עבודת גם היא וכך החברותיים המעגלים מכל להשתחרר עת, כינוס עת

. להיפך, כך לא הרב אומר אבל, ועצבות בדידות ואפוף קודר בעיניהם מצטייר החורף ואילו ומפתיע מרתק מלבב להם

 מאירה כשהנשמה: "חשון לחודש הרב של למשפטו ההסבר גם זהו, האמונה בחינת את החיים עז את לנו נותן זה זמן דווקא

 נעימות חש הוא ערפל עוטי בשמים עצום פוטנציאל רואה להתבונן שיודע מי." נעים אור מפיקים ערפל עוטי שמים גם

 .חופנים מלא להתמלאות אותה מנצל והוא זו בתקופה

 : בלילה ללימוד דווקא תורה של כתרה את שקושר( יג: ג) תורה תלמוד בהלכות ם"הרמב לדברי ההסבר גם שזה דומני
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 בכל יזהר התורה בכתר לזכות שרצה מי לפיכך, בלילה אלא חכמתו רוב למד אדם אין ובלילה ביום ללמוד שמצוה פי על אף

 אין חכמים אמרו, חכמה ודברי תורה בתלמוד אלא בהן וכיוצא ושיחה ושתיה ואכילה בשינה מהן אחד אפילו יאבד ולא לילותיו

' ה יצוה יומם שנאמר ביום עליו נמשך חסד של חוט בלילה בתורה העוסק וכל, בלילה רוני קומי שנאמר בלילה אלא תורה של רנה

 לצפוניו טמון חשך כל שנאמר אוכלתו אש בלילה תורה דברי בו נשמעים שאין בית וכל, חיי לאל תפלה עמי שירה ובלילה חסדו

 , נופח לא אש תאכלהו

 ללא במיקוד, בריכוז, לב בתשומת, רוחניים בעולמות לעסוק פנוי והוא עצמו עם נמצא האדם, שוקט החיים שאון בלילה

 תורה של רינה עיקר ואז לילה בבחינת הוא קיומיות וטרדות דאגות נטול שהוא ישיבה בחור של חורף זמן גם. הדעת היסח

 והעבודה, קרעים קרעים תהיה לא שהתורה בישיבה בנוכחות רציפות צריך כך לשם. תורה בכתר לזכות והאפשרות

 את יודעים כולנו לכך בנוסף. קוצר ואינו זורע בבחינת זה שאז למקוטעים תהיה לא עצמו עם עושה אחד שכל הרוחנית

 לו שתאפשר התנתקות תכונית ליישם אחד כל חייב תורה בכתר לזכות מנת על, עת בכל זמינים היותנו של הגבוהה המחיר

 .לעצמו עצמו על השליטה והחזרת עצמאות, חופש

 שובנו מאז. תקווה לפתח עכור מעמק שהפך במקום חיים אנחנו כפשוטו גשם גם הוא אבל מטאפורה הוא הגשם, ולסיום

 הישגים ועם מדהימה וחקלאות חקלאים עם בארץ פורחים הכי האזורים אחד הוא זה עולם של ריבונו בפקודת לגולן

 כולנו אנחנו. במשקעים קשה ממחסור סובל אחר ארץ חבל מכל יותר הגולן האחרונות בשנים זאת עם יחד. מאד מרשימים

 כבר שלנו ובתפילות שלנו בלב ביטוי לקבל צריכה הזו המציאות ובעיקר לצרה שותפים להרגיש צריכים אנחנו, מזה חלק

יָּׂה: " ישעיה הנביא דברי בנו יתקיים זה ובזכות. הראשונה הגשם בשאילת, מהערב אּו ֶטֶרם ְוהָּׂ ְקרָּׂ י יִׂ  להארת ונזכה", ֶאֱעֶנה ו ֲאנִׂ

 גדותיהם על ימלאו והנחלים המים ומאגרי, גשמים– צורכה מלא תרווה שלנו הבזלת שאדמת. חן ה"הקב לנו ושייתן פנים

 .קצף בשצף ויזרמו



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה'.  ."ישיבת הגולן" שיחה כלליתשל ת בביהמ"ד מתקיימ 19:00בשעה שני מידי שבוע ביום 

 הדרכות רוחניות,בבעלת גוון מוסרי, ועניינה  הינהתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו מלהבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים 

 .בדורנו ן תורהשל בהרוחנית המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו  ןהנגזרות מ

 יאיר ברויר ואביאור קהלני.: הפצה |גא"י ראובני ואלעד לוי אינטרנט: |נאןר דיין : יצוב ועימודע |


