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• ַעל ָּכְרֲחָך ַאָּתה ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון •
ַיְבִטיֲחָך  "ְוַאל  מכ"ב(:  פ"ד  )אבות  חכמים  שנו 
ִיְצֶרָך ֶׁשַהְּׁשאֹול ֵּבית ָמנֹוס ָלְך, ֶׁשַעל ָּכְרֲחָך ַאָּתה 
נֹוָצר, ְוַעל ָּכְרֲחָך ַאָּתה נֹוָלד, ְוַעל ָּכְרֲחָך ַאָּתה ַחי, 
ְוַעל ָכְרֲחָך ַאָּתה ֵמת, ְוַעל ָּכְרֲחָך ַאָּתה ָעִתיד ִלֵּתן 
ַהָּקדֹוׁש  ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ְוֶחְׁשּבֹון  ִּדין 

ָּברּוְך הּוא".
מספרים, שכאשר למד הגאון רבי אליהו 
מווילנא זצ"ל את המשנה הזאת עם תלמידיו, 
הנודע  המגיד  תלמידו  גם  ביניהם  יושב  והיה 
מן  אחד  קם  והנה  מדובנא.  קרנץ  יעקב  רבי 
התלמידים ושאל: איזה קשר יש בין מה שאמר 
"ֶׁשַעל ָּכְרֲחָך ַאָּתה נֹוָצר" וכו', למה שאמר לפני 
כן "ְוַאל ַיְבִטיֲחָך ִיְצֶרָך ֶׁשַהְּׁשאֹול ֵּבית ָמנֹוס ָלְך", 

וכי מה ענין זה לזה?

היא  פסוקה  הלכה  הנה  הגר"א:  השיבו 
משלש  חבירו  את  המקיף  ד:(  ב"ב  )במשנה 

של  לשדהו  מסביב  שדות  שלש  )שרכש  רוחותיו 
חבירו( וגדר את הראשונה והשניה והשלישית, 

בעל  את  מחייבין  אין  )כלומר,  אותו  מחייבין  אין 
הגדרות,  בהוצאות  להשתתף  האמצעית  השדה 

ואיני  כלל  רוצה  אינני  ולומר:  לטעון  שיכול  משום 

מעוניין לגדור את השדה שלי(. אבל אם עמד )בעל 

מגלגלים  הרביעית,  את  וגדר  האמצעית(  השדה 

נוח  וגילה דעתו שהגידור  )שהואיל  עליו את הכל 
לו, שהרי עמד מרצונו וגדר את הרוח הרביעית, לכן 

של  הגידור  בהוצאות  גם  להשתתף  אותו  מחייבים 

שלשת הרוחות שמסביב(.

הוא  שכך  והסביר:  הגר"א  רבינו  המשיך 
גם לגבי חשבון הנפש של האדם, שהיצר הרע 
הדין  מן  לדאוג  מה  לו  שאין  לאדם  לו  מבטיח 
לו,  מנוס  בית  יהיה  ושהשאול  הבא,  בעולם 
שיוכל  מפני  וחשבון,  דין  מלתת  פטור  ויהיה 
לטעון: הרי אני בעל כרחי נוצרתי, ובעל כרחי 
נגד  נעשה  והכל  חייתי,  כרחי  ובעל  נולדתי, 
רצוני, ואי אפשר לחייב אותי כלל על המעשים 
היו  חיי  ימי  שכל  מכיון  חלדי,  בימי  שעשיתי 
ומזהיר  התנא  בא  ולכן  רצוני.  ונגד  כרחי  בעל 
ֵּבית  ֶׁשַהְּׁשאֹול  ִיְצֶרָך  ַיְבִטיֲחָך  "ְוַאל  האדם:  את 
ָּכְרֲחָך  "ֶׁשַעל   – כך  על  בהסתמך   – ָלְך"  ָמנֹוס 
ָּכְרֲחָך  ְוַעל  נֹוָלד,  ַאָּתה  ָּכְרֲחָך  ְוַעל  נֹוָצר,  ַאָּתה 
יהיה  אפשר  שאי  תחשוב  וממילא   – ַחי"  ַאָּתה 
לתבוע ממך דין וחשבון על מעשיך, שהרי כל 
שהרי  כן,  הדבר  אין  לרצונך.  בניגוד  היו  חייך 
תפול  ושלום  חס  שאם  ֵמת",  ַאָּתה  ָכְרֲחָך  "ַעל 
למשכב באיזו מחלה, אתה ירא וחרד מן המות, 
ומומחים  טובים  הכי  הרופאים  את  ומזמין 
נפשו,  בעד  יתן  לאיש  אשר  שכל  בך,  שיטפלו 
ולמען  לך  ייטב  למען  הכל  את  עושה  ואתה 
שנוח  דעתך  גילת  בזה  כן  ואם  ימיך,  יאריכון 
ולכן  בחיים.  חפץ  ואתה  חי,  שאתה  במה  לך 
ַאָּתה  ָּכְרֲחָך  "ְוַעל  הכל,  את  עליך  מגלגלים 
ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא".

כשסיים הגר"א את דבריו הקדושים, פנה 
אליו המגיד מדובנא, וביקש רשות להמתיק את 
דברי הגאון, במשל. לאחר קבלת הרשות, פתח 

המגיד את פיו בחכמה, וישא משלו ויאמר:

בנות,  שתי  לו  שהיו  אחד  לעשיר  משל 
מראה.  ורעת  מכוערת  האחת  הגונות.  בלתי 
אלה  תמיד  מלא  פיה  רע,  אופי  בעלת  והשניה 
וקללה, אשה ארורה. את טובי השדכנים הזמין 
אביהם וביקש מהם למצוא עבור בנותיו בן זוג, 

היטב,  חיפש  אחד,  שדכן  רק  בידם.  עלה  ולא 
האחד  לשתיהן.  מתאימים  שידוכים  ומצא 
סומא בשתי עיניו – בשביל הבת רעת המראה. 
רעת  הבת  בשביל   – אזניו  בשתי  חרש  והשני 
האופי הפוערת פיה לבלי חוק. ההצעה מצאה 
חן בעיני העשיר אבי הבנות, ושני הזוגות באו 
בברית הנישואין, וחיו בשלום ובעושר. החרש 
לא שמע את קללות אשתו, והסומא לא ראה כי 

אשתו מכוערת.

עברו ימים ושנים, וההצלחה האירה להם 
פנים, הם התעשרו ורכושם גדל עד מאד. והנה 
מומחה  הוא  אשר  אחד,  רופא  לעירם  נזדמן 
לאחר  והלה,  והאוזן.  העין  למחלות  גדול 
שבדק את הסומא והחרש, הסכים לרפא אותם 
תמורת שכר רב. הסכימו שניהם לשלם לרופא 
ארוכה  שיעלה  לאחר  הנדרש,  הסכום  את 
לעבודת  מיד  ניגש  והרופא  למכתם,  ומרפא 
את  לרפא  עמל  חודשים  כמה  במשך  הריפוי. 
ואכן  שונים,  ומרקחות  סמים  ידי  על  שניהם, 
במלאכתו,  הצליח  מרובים  מאמצים  לאחר 
ועיני הסומא נפקחו, ואזני החרש נפתחו, ויהיו 

כאחד האדם לראות ולשמוע.

של  וצערו  כאבו  היה  גדול  כמה  אבל 
הסומא שנתפקח, לראות את בת זוגו, כמה היא 
מכוערת ורעת מראה עד מאד. וכמה התחלחל 
קללותיה  את  לשמוע  שנתרפא,  החרש 
הושבת,  בביתם  השלום  אשתו.  של  הנמרצות 
שניהם,  מבתי  פסקו  לא  והמריבות  והמדנים 

יום ולילה לא ישבותו.

את  לתבוע  הרופא  בא  ימים,  כמה  לאחר 
קצף,  בשצף  הזוגות  שני  עליו  התנפלו  שכרו. 
ולא רצו לשלם לו את דמי הריפוי כפי שסוכם 
שתקנת,  ממה  יותר  קלקלת  באמרם:  מראש, 
כל  את  והפרת  ביתנו,  אל  רעה  שהבאת  בזה 
ותבע  הרופא  הלך  בביתנו.  שהיה  השלום 
שני  טענות  את  השופט  שמע  למשפט.  אותם 
הצדדים, פנה אל הרופא ואמר לו: הלא תודה 
אדוני הרופא, שעל ידי רפואתך הבאת עליהם 
מהם  להסיר  עליך  חובה  ולפיכך  גדולה,  רעה 
ולהשיבם  ואזניהם,  עיניהם  מנגד  הרעה  את 
הדין,  את  הרופא  עליו  קיבל  הראשון.  למצבם 
אולם  השופט.  פסק  אשר  את  לבצע  וניגש 
זה,  דין  פסק  נגד  תוקף  בכל  מחו  הנתבעים 
לחזור  אחד  לאף  ירשה  שלא  צווח  האחד 
ממחלת  שנרפא  לאחר  עיניו  את  ולסמא 
יתן לשום  והשני צרח אף הוא שלא  העיוורון, 

אדם להחזירו לחרשותו. 

הנחרצת,  התנגדותם  את  השופט  שמע 
לשלם  עליכם  דינו:  פסק  את  מיד  והוציא 
לרופא ככל אשר הוסכם בתחילה, שהרי גילתם 
דעתכם כי טוב לכם עתה מאז, ואין אתם רוצים 
תשלמו  שלם  ולפיכך  הקודם,  למצבכם  לשוב 

כאשר הושת עליכם.

והנמשל – סיים המגיד מדובנא את דבריו 
הואיל  רבינו:  כדברי  ממש  הוא   – הנחמדים 
מגלה  הוא  הרי  מת,  הוא  כרחו  בעל  והאדם 
דעתו שהוא חפץ בחיים, ושוב אינו יכול לטעון 
שישלם  הוא  בדין  ולכן  חי,  הוא  כרחו  שבעל 
ובעל  חייו,  ימי  כל  במשך  שעשה  מעשיו  בעד 
מלך  לפני  וחשבון  דין  ליתן  עתיד  הוא  כרחו 

מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

 )עפ"ד מרן הראש"ל זצוק""ל - בספרו

"ענף עץ אבות" עמ' שטז והלאה(

• לּוֵלי תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי ָאז ָאַבְדִּתי ְבָעְנִיי •
של  אהבתו  יוקדת  היתה  כמה  עד 
לתורה  זצוק"ל  יוסף  עובדיה  רבינו  מרן 
ועצומה  גדולה  היתה  כמה  ועד  הקדושה, 
נתון  שהיה  אף   – ללימודה  נפשו  מסירות 
תחת יסורים קשים ומרים, ניתן לראות אפס 

קצהו מהסיפורים שלפנינו:
תשמ"ג  )בשנת  רבות  שנים  לפני  זה  היה 
בביתו  רבינו  ישב  בקודש,  כדרכו  לערך(, 

ושקד על התורה בהתמדה נפלאה. במהלך 
הלימוד, הוצרך לעיין באחד הספרים שהיה 
מונח במדף העליון בספרייה. עלה הרב על 
חשקת   – הספר  את  לידיו  וכשנטל  הסולם, 
התורה שבערה בקרבו היתה כה עזה – עד 
שלא יכול היה להתאפק ולהמתין עד שירד 
הספר  את  רבינו  פתח  בספר.  ויעיין  למטה 
השלב  על  עומד  בעודו  בו  מעיין  והחל 
רבינו  שכח  מהרה  עד  שבסולם.  האחרון 
היכן הוא עומד, וכסבור שהוא עומד על גבי 
ו...  השולחן,  לעבר  ללכת  התחיל   – קרקע 

נפל למשכב!
צא ולמד מהי אש שקידת התורה אשר 

היתה לרבינו זצוק"ל!
הגיעה  כאשר  הסיפור.  סוף  לא  זהו  אך 
למרן  רבינו,  של  נפילתו  אודות  הידיעה 
את  עמו  לקח  זצוק"ל,  אלישיב  הגרי"ש 
וילכו  שליט"א,  זילברשטיין  הגר"י  חתנו 
יחדיו לבקר את החולה. כידוע, מרן הגרי"ש 
אלישיב – היה ממעט מאד ביציאות מביתו, 
מחמת  הגמרא  את  סוגר  היה  שלא  וכמעט 
שום מקרה שבעולם, )וכידוע שכאשר הודיעו 
לו על פטירת בתו, סגר את הגמרא שלמד, ופתח 

מיד גמרא מסכת "מועד קטן" – והמשיך ללמוד 

בדיני אבלות(, והנה כאן סגר את הגמרא, והלך 

לבקר את מרן רבינו זצוק"ל.
בדברי  יחדיו  ושוחחו  השניים  ישבו 
והיו  ארוכה,  שעה  במשך  וחכמה  תורה 

הדברים מאירים כנתינתם מסיני.
מלוויו של הגרי"ש אלישיב – השתוממו 
עיניהם, משום שאף  לנגד  מאד מהמתרחש 
במקרים נדירים ביותר שרבם היה סוגר את 
זה רק  – היה  נחוצים מאד  הגמרא לצרכים 
חוזר  היה  ולאלתר  ספורים,  רגעים  לכמה 
את  לבקר  יוצא  היה  כאשר  גם  לתלמודו. 
גדולי התורה, הביקור היה קצר ביותר, הרב 
מהם  ונפרד  מברכם,  בשלומם,  שואל  היה 
ויהי  מאד.  רב  זמן  כבר  יושב  וכאן  לשלום. 

הדבר לפלא בעיניהם.
מרבינו  ונפרד  הגרי"ש  קם  לבסוף 

בלבביות, ויצא את הבית.
אל  פנו  להתאפק,  המלווים  יכלו  לא 
רבם, ושאלוהו: "רבי, תורה היא וללמוד אנו 
הזה  ה"מעמד"  מאחורי  עומד  מה  צריכים, 
פעם  אף  הרב?  לכבוד  כלל  אופייני  שאינו 
לא ראינו את כבוד הרב זמן כה רב בביקור 

חולים?"
נעמד הגרי"ש אלישיב על עמדו, ואמר 
לשאר  דומה  אינו  זה  חולה  בהתרגשות: 
חולים, החולי שלו הוא "אהבת התורה"!

מאוחרות  בשנים  שהיה  מעשה  שוב 
יותר, היה זה כאשר היה רבינו למעלה מגיל 
ולמד  בחדרו  ישב  בקודש  וכדרכו  שמונים, 

בשקידה עצומה, כאשר למולו על השולחן 
ורבינו  זה,  אחר  בזה  רבים  ספרים  נערמים 
את  בצמא  ושותה  בשקיקה  בהם  מעיין 
ורבינו  להם,  וחלפו  נקפו  השעות  דבריהם. 
ומלא  ערני  כולו  כלל,  לזמן  ליבו  שם  לא 
בשעות  עכשיו  נמצא  הוא  כאילו   - מרץ 
הבוקר בבית מדרש הומה ושוקק חיים, יחד 
עם אביי ורבא, הרמב"ם, הרמב"ן, הרשב"א 
הראשונים,  רבותינו  שאר  וכל  והריטב"א, 
החיד"א,  והרמ"א,  יוסף,  הבית  מרן  ועמהם 
והגר"א,  סופר,  החתם  פלאג'י,  חיים  ורבי 
חי,  איש  והבן  ברורה,  המשנה  חמד,  השדי 
נושא  ורבינו  האחרונים.  רבותינו  שאר  וכל 
צולל  ומתרץ,  מקשה  בהלכה,  עמהם  ונותן 
יקרות, קודח  פנינים  ומעלה  במים אדירים, 
וחורז, ומשלבם יחדיו למחזורת נפלאה של 
תשובה הלכתית מאירה ומבהיקה כנתינתה 

מסיני.
בני  זו,  אחר  בזו  להן  חולפות  השעות 
הבית כבר נמים את שנתם, ורבינו רכון על 
קם  פעם  מידי  סופית.  אין  באהבה  ספריו 
רבינו לרגע, וניגש אל הספרייה, שולף איזה 

ספר, ומביאו עמו אל שולחן המלך.
היה זה בשעה 2:20 בלילה )בערך(, רבינו 
ניגש לספרייה להביא איזה ספר, נטלו בידו, 
וניגש עמו אל השולחן, כאשר בא להתיישב 
זז   – בתחתיתו  גלגלים  שהיו   – הכסא  על 
הכסא לאחור, ורבינו צנח ארצה וספג חבטה 
עצם  נשברה  המכה  מעוצמת  בגופו.  עזה 
האגן בגופו של רבינו, והוא שכב על הרצפה 
מבלי יכולת לזוז. ניסה רבינו לזעוק לעזרה, 

אך לשוא, איש לא שמע את קולו החלש.
לעזרתו,  בא  אינו  איש  כי  רבינו  ראה 
והחליט להשכיח את יגונו וכאביו הנוראיים 
ניסה  כוחותיו  בשארית  התורה.  בלימוד 
בשביל  השולחן  אל  מעט  להתרומם  רבינו 
לאחר  הצליח.  לא  אך  ספר,  איזה  לקחת 
את  לפתוח  רבינו  הצליח  מרובים  מאמצים 
המגירה שהיתה לצידו, שם היה מונח כתב 
הדפסה,  לפני  שעמד  מספריו  אחד  של  יד 
במשך כמה דקות התאמץ רבינו לשלוף את 
הדפים מן המגירה, ולאחר שעלה הדבר בידו 
בידיו,  הדפים  את  רבינו  אחז  עיניו.  אורו   –
הכאבים  תורה.  של  לעומקה  לצלול  והחל 
הרפה  לא  רבינו  גם  אך  הרפו,  לא  העזים 
ארוכות,  שעות  במשך  וכך  התורה.  מלימוד 
מיוסר  כשגופו  הרצפה,  על  רבינו  שכב 
בוערים  ונשמתו  ליבו  אך  תופת,  ביסורי 

באהבת התורה.
בבוקר.   7:15 עד השעה  רבינו  שכב  כך 
בני המשפחה שנכנסו לחדרו באותה שעה, 
הספר   – רבינו  את  לראות  בתדהמה  הוכו 
תורה – מוטל על הרצפה, הם מיהרו להרים 
לבית  לקחתו  אמבולנס  ולהזעיק  רבינו  את 

החולים.
"אבא" – נזדעזעו – "כיצד שכבת כך כל 
הלילה, מיוסר ביסורים נוראיים?!" ודמעות 
זלגו מעיניהם. השיבם רבינו, כאשר מעיניו 
העייפות נשקפת אהבת תורה שאין למעלה 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך  "לּוֵלי  הימנה: 

ְבָעְנִיי"...
 )ע"פ הספרים: והערב נא ח"א עמ' 26,

מלך ביופיו עמ' 99, והמאור הגדול ח"ב עמ' 28(

ע"ש מרן שר התורה רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל
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אין ראוי לאדם לבקש הכנעת זולתו
גבירול( אבן  שלמה  )רבי  שלו  נפשו  להכניע  יכול  לא  והוא 
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דיני הזכרת טל ומטר
הזכרה ושאלה

המתים,  מחיה  בברכת  גשמים  גבורות  מזכירין  א. 
ושואלין הגשמים בברכת מברך השנים )ברכות לג. וטוש"ע 
לשאלה,  הזכרה  בין  גדול  הבדל  ויש  קיז(.  וסי'  קיד  סי' 

ולכן  יתברך,  לה'  ותהלה  שבח  היא   – ש"הזכרה" 
תיקנוה בברכות הראשונות של התפלה, שכולן שבח 
ותהלה לה' יתברך. אבל "שאלה" – היא בקשה מה' 
כמה  ויש  האמצעיות.  בברכות  תיקנוה  ולכן  יתברך, 
הבדלים להלכה בין הזכרה לשאלה, כגון לענין זמני 
או  להזכיר  ששכח  מי  לענין  וכן  והשאלה,  ההזכרה 

לשאול, וכמו שיבואר להלן בס"ד.

הזכרת טל ומטר
הגשם"  ומוריד  הרוח  "משיב  להזכיר  מתחילים  ב. 
של  מוסף  מתפילת  החל  המתים",  "מחיה  בברכת 
עד  עצרת"(,  )"שמיני  הסוכות  חג  של  האחרון  טוב  יום 
הפסח,  חג  של  הראשון  טוב  יום  של  מוסף  תפילת 
הגשם",  ומוריד  הרוח  "משיב  מלומר  פוסקים  שאז 

ומתחילים לומר "מוריד הטל" )ש"ע סי' קיד ס"א(. 

ערבית ושחרית
ג. מי שטעה בתפילת ערבית של ליל שמיני עצרת או 
בתפילת שחרית של יום שמיני עצרת, והזכיר "משיב 
הרוח ומוריד הגשם" במקום "מוריד הטל", אם נזכר 
לפני שאמר שם ה' של חתימת מחיה המתים – יחזור 
לאתה גיבור ויזכיר "מוריד הטל", אבל אם אמר כבר 
הדין  וכן  חוזר.  אינו   – הברכה  חתימת  של  ה'  שם 
של  הראשון  טוב  יום  של  ושחרית  ערבית  בתפילת 

פסח, שאם טעה ואמר בהם "מוריד הטל", אם נזכר 
לפני שאמר שם ה' של חתימת הברכה – יחזור לאתה 
גיבור ויזכיר "משיב הרוח ומוריד הגשם", אבל אם 
כבר אמר שם ה' של חתימת הברכה – אינו חוזר )משנ"ב 

סק"ב וסק"ג, כה"ח סק"ז, וחזו"ע סוכות עמ' תפה(.

זמן השינוי
הגשם"  ומוריד  הרוח  "משיב  להזכיר  אסור  ד. 
אצל  הפשוט  והמנהג  ציבור.  השליח  שהכריז  לפני 
"תפילת  או  הגשם"  "תפילת  שאומרים  הספרדים, 
של  הלחש  תפילת  להתפלל  שמתחילים  לפני  הטל" 
את  משנים  הלחש  בתפילת  כבר  כך  ואחר  מוסף, 
]אלא  אשכנז,  בני  רוב  אצל  המנהג  וכן  ההזכרה. 
ביניהם  יש  והטל,  הגשם  תפילת  אמירת  שלענין 
מנהגים חלוקים, שיש שאומרים אותה קודם הלחש 
כמנהג הספרדים, ויש שאומרים אותה בחזרת הש"ץ 

• שמו של החודש •
רק  אלא  לחודשים,  שמות  נזכרו  לא  בתורה 
שמות  )רמב"ן,  וכו'  הראשון"  "החודש  מספרים 
וכו',  "אייר",  "ניסן",  החודשים  שמות  ב(.  יב, 

הראשון  הבית  חורבן  לאחר  מבבל  עמנו  עלו 
)ירושלמי, פ"א דר"ה ה"ב(.

חלק  שהזכירו  מצאנו  מבבל,  שעלו  בנביאים 
ז;  )א,  זכריה  בספר  כגון  החודשים,  משמות 
וכן  ו"כסלו",  "שבט"  החודשים  נזכרו  א(  ז, 

וכן  "אדר",  חודש  נזכר  טו(  )ו,  עזרא  בספר 
)א, א; ב, א; ו,טו( נזכרו החודשים  בספר נחמיה 
"כסלו", "ניסן", ו"אלול", וכן במגילת אסתר )ב, 
ז; ח, ט( נזכרו החודשים "טבת", "אדר",  ג,  טז; 

פי"ב  שמות  על  במפרשים  )ועי'  ו"סיון",  "ניסן", 
החודשים  שמות  ובוודאי  בזה(.  שהאריכו  פ"ב, 

נתקבלו גם כן מסיני, אלא שהיו בבחינת תורה 
שבעל פה )בני יששכר, מאמרי חודש ניסן, מאמר 
א(, ויש טעם לכל השמות של החודשים, למה 
)מאור  כולם  וכן  אייר,  וזה  ניסן  זה  כך,  נקרא 

עינים פר' תרומה(.

• מקור השם חודש 'מרחשון' •
זה  שם  בתנ"ך.  נזכר  לא   – 'מרחשון'  חודש 
"בשלשה  י.(:  )תענית  במשנה  לראשונה  נזכר 
גמליאל  רבן  הגשמים,  את  שואלין  במרחשון 
קכו  סי'  אבה"ע  ברמ"א  )ועי'  בו"  אומר: בשבעה 
ס"ו – שכך צריך לכתוב בגט 'מרחשון' בוא"ו אחת. 

וע"ע בס' "גט פשוט" סי' קכו ס"ק לה – שאם כתב 

'מר חשון' בב' תיבות, ספק אם הגט כשר. ואם כתב 

רק 'חשון', הגט כשר בדיעבד, כי כולי עלמא ידעי 

שנתכוין לחודש זה(.

• הטעם שנקרא חודש 'מרחשון' •
'רחש', מביע בין היתר  – מהשורש  'מרחשון' 
מקרה  אירוע,  'התרחשות',  של  המובן  את  גם 
בנין( מקדשא", לפי  )=הושלם  – שבו "אתרחיש 
שבנה שלמה את בית המקדש בחודש זה )ספר 
קושיות לאחד מן הראשונים אות פח, וספר מבנה 

לוח השנה פי"ב ס"ה(.

שפוותיה"  "מרחשן  מלשון   – 'מרחשון'  וכן 
קדושת  שמעוצם  כלומר,  כז:(,  מגילה  )עי' 

הימים הנוראים וחגי תשרי – עדיין שפתותינו 
תורה  דברי  מעצמן  וממלמלות  רוחשות 
מנחם  רבי  להרה"ק  צדיק'  'צמח  )ספר  ותפילה  
מנדל מויזניץ זצ"ל, בשם חותנו רבי ישראל מריזין 

"מבנה  בספר  שהובאו  אחרונים  הרבה  ועוד  זצ"ל. 

לוח השנה" פי"ב ס"ק יא(.

• צירוף שם הוי"ה של החודש •
מובא בספרים הקדושים, שלשם הוי"ה ב"ה – 
לכל  י"ב חודשי השנה,  כנגד  צירופים,  י"ב  יש 
ד"ה  תצוה  פר'  בריקאנטי  )עי'  צירוף אחר  חודש 
ו(. והצירוף של  י אות  ועשית, וברגל ישרה מער' 

מראשי  ויוצא  והה"י,  הוא   – 'מרחשון'  חודש 
ׁש  "ּוְדָבֽ טו-טז(  כו,  )דברים  הפסוק  של  תיבות 
חודש  מאמרי  יששכר  )בני  ה"  ְיהָֹו֨ ה  ַהֶּז֗ ַהּ֣יֹום 
מרחשון מאמר א, וע"ש רמזים נפלאים לחודש זה 

ומזלו(.

• האות שכנגד החודש •
אותיות  י"ב  שיש  ה(,  )פרק  יצירה  בספר  כתוב 
פשוטות, )דהיינו שלא שייך בהן דגש ורפוי, מלבד 
ורפוי,  דגש  בהן  שייך  שלא  נוספות  אותיות  שלש 

והם: א' מ' ש', שאינן נקראות אותיות פשוטות, אלא 

שלש אמות – קהלת יעקב ערך מ(, ואלו הן: ה' ו' 

ז' ח' ט' י' ל' נ' ס' ע' צ' ק'. ובאלו האותיות צר 
הקב"ה י"ב מזלות בעולם, וי"ב חודשים בשנה, 
הקב"ה  יצר   – נ'  ובאות  בנפש.  מנהיגים  וי"ב 
'מרחשון'  'עקרב' בעולם, ואת חודש  את מזל 

בשנה, ואת 'הדקין' בנפש. עיין שם.

• השבט שכנגד החודש •
חודש  שכל  טו(,  ויחי  )תנחומא,  במדרש  כתוב 
מי"ב חודשים – הוא כנגד אחד מי"ב השבטים, 
)אך לא כתוב שם מהו הסדר(. וכתבו המקובלים, 

שהסדר הוא לפי סדר הדגלים )שערי אורה שער 
ה, ופרי צדיק לר"ח כסלו אות ב בשם האר"י ז"ל(. 

שבט  כנגד  הוא   – 'מרחשון'  חודש  זה,  ולפי 
'מנשה' )שערי אורה פ"ה. ועיין עוד בבני יששכר 

מאמרי חודש מרחשון – רמזים נפלאים בזה(.

• מזלו של החודש •
ה(, מזלו של חודש  )פרק  יצירה  מספר  כאמור 
שאמרו  ואף  'עקרב'.  מזל  הוא   – 'מרחשון' 
היינו  לישראל",  מזל  "אין  קנו.(  )שבת  רבותינו 
הופכים   – בתורה  מעשיהן  ידי  על  שישראל 
כל  על  אבל  יחפצו,  אשר  לכל  המזל  שפיטת 
)בני יששכר מאמרי  פנים בתולדה יש להם מזל 

חודש שבט מאמר א אות ב(.

• קצת על בני מזל 'עקרב' •
מאד,  סגור  מאד,  עמוק  הוא   – 'עקרב'  מזל  בן 
מה  בדיוק  שיעשו  רוצה  הוא  אותו.  להבין  וקשה 

שהוא רוצה, ואם לא – הוא יעשה זאת בכח.

למזל 'עקרב' – חשוב מסירות נפש והקרבה. הוא 
מאד רגיש כלפי פנים, אבל לא כלפי חוץ.

מטבעו שתלטן, דומיננטי, ותוקפן. מזל של הרס, 
והיפוכו תחיה.

אם  בהם,  שפגע  למי  טינה  ושומרים  עוקצניים 
במקרה פגעת בו – הוא לא יסלח לך עד שיעניש 

אותך.

בעלי  שכל,  בחדות  ניחונים   – 'עקרב'  מזל  בני 
גדולות. תמיד מחפשים  ושאיפות  אנרגיה חזקה, 
אחרי מאבקים, ולפעמים לא יוצאים מהם בכבוד. 
למרות כוחם הבלתי מוגבל, בכל זאת חסרים כח 

ההסתגלות לסביבה ולסובבים אותם.

מטבעו הוא מרדן, ואוהב להיות עצמאי בכל דבר. 
ובדבר שהוא דוגל בו – ילך בו עד הסוף.

ה'עקרב' – הוא המזל החזק ביותר בגלגל המזלות, 
בו  יש  ה'מטרה'.  זוהי   – השליטה החשובה אצלו 
אחריות  ומאחרים  מעצמו  דורש  לב.  טוב  הרבה 
על כל דבר. הוא מאד ערמומי ומתוחכם. ויש לו 
מגנטיות אישית בת השפעה רבה. יש לו חן והוא 

מקובל בחברה.

הכל.  לדעת  ורוצה  סקרן,  מאד  הוא  מטבעו 
מסקרן אותו מאד המוות, ומתחקר אותו.

לקבל  לו  וקשה  אותו,  המשבחים  את  אוהב 
ביקורת.

לפעמים  מדבר  והוא  לרצות,  ונוח  לכעוס  נוח 
דברים שעלולים להזיק לו, ואחר כך הוא מתחרט 

עליהם.

יש לו רמת ידע מיוחדת. יש לו נטיה למיסטיקה, 
ותכונה זו יוצרת אצלו אתגר עצום בחיים.

התכונות הדומיננטיות אצל בן מזל 'עקרב', הם: 
וכמובן  אחראי,  סקרן,  לב,  טוב  רגיש,  שכלתן, 

עוקצני.

  )מתוך הספר "גלגל המזלות"
בהסכמת גדולי ישראל(

לרגל יומא דהילולא דרבינו הגדול, אור עינינו, 
רבן  ההוראה,  ועמוד  התורה,  שר  ראשנו,  ועטרת 
של כל בני הגולה, מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, 
וברות,  זכות  טהורות,  אמרות  כמה  ללקט  ראינו 
מדברות קדשו, מתוך הספר היקר והנפלא, שחיבר 
אליהו  רבי  הגאון  "רבנו",  של  המובהק  תלמידו 

שטרית שליט"א:
פוגש  הוא   – הנכונה  בדרך  הולך  אדם  "כאשר 

בדרך הרבה אנשים" )"רבנו" – עמ' סט(.
לומד  אדם  שכאשר  גנב!  חצי  הוא   – "הזכרון 
זמן  שעובר  אחרי  בזכרון,  אצלו  נשאר  וזה  משהו, 
מסויים – הוא חושב שזה חידוש שלו, אבל באמת זה 
חידוש שהוא למד באיזה מקום, רק בגלל שזה בזכרון 

שלו – הוא חושב שזה שלו" )"רבנו" – עמ' ע(.
אותנו  חינכו  מקטנותנו  שאנחנו  השם  "ברוך 
לגשת לאמת בלי הרבה להסתובב סחור סחור" )"רבנו" 

– עמ' קיג(.

"כשהייתי בחור – לא ידעתי מה זה תל אביב, כי 
הייתי הולך מהישיבה לבית ומהבית לישיבה, רק פעם 
והייתי  ונסעתי,  אביב  לתל  לנסוע  צריך  הייתי  אחת 

מואס בטיולים" )"רבנו" – עמ' קצה(.
בליל  לבקשות  הולך  שהיה  לספר,  רבנו  והוסיף 
רבנו  והיה  וחצי עד שבע בבוקר,  שבת משעה שתים 
אומר שם דברי תורה באמצע. "ואפילו שהייתי שקדן 
הרבה בצעירותי לא ראיתי בזה ביטול זמן, כיון שכל 
בראשי,  הבקשות  של  הניגונים  היו  כך  אחר  השבוע 
עמ'   – )"רבנו"  זמן הלימוד"  והייתי שמח מזה מאד כל 

שג(.
"העיקר ללמוד ללמוד וללמוד! למה בחור נקרא 
הכי  ללמוד  יכול  שבהם  ימיו,  מבחר  זה  כי  "בחור"? 

טוב!" )"רבנו" – עמ' רסח(.
"יראיך יראוני וישמחו, שכאשר אדם לומד תורה 

– הוא שמח בתורה שלומד!" )"רבנו" – עמ' רמג(.

לנו!  לקחת  יכולים  לא  התורה  את  השם  "ברוך 
אפשר  אי  התורה  את  אבל  רוצים,  שהם  מה  שיקחו 

לקחת לנו!" )"רבנו" – עמ' רלב(.
תלמיד חכם שאינו שם לילות כימים ושוקד  "כל 
על דלתות התורה ומכיר ערכה – אינו תלמיד חכם!" 

)"רבנו" – עמ' רצה(.

 – )"רבנו"  עליה"!  שנצטער  התורה  היא  "כדאית 
עמ' טז(.

"אוי ואבוי לי, באו לבזבז את הזמן שלי" )"רבנו" – 
עמ' רלה(.

צריך  אני  בסנדקאויות,  מהכיבודים  נפשי  "נקעה 
לכתוב חידושי תורה, לסנדקאות יכולים ללכת אנשים 
אחרים, וחבל על הזמן שאני יכול לכתוב עוד חידושי 

תורה" )"רבנו" – עמ' מג(.
"צריך לבדוק כל מקור שמביאים ממנו הלכה, ולא 
אני  להעתיק סתם. אפילו כשאני מביא מיביע אומר, 

פותח ובודק שזה נכון" )"רבנו" – עמ' כ(.
לא  זה  להתיר,  מפחדים  לא  שאנחנו  השם  "ברוך 

חכמה לאסור" )"רבנו" - עמ' צו(.
ספרדי,  של  נשמה  לו  היה   – אלחנן  יצחק  "רבי 
שהיה מחפש איך למצוא צדדים להקל ולא להחמיר, 

והיה רחמן" )"רבנו" – עמ' לו(.
"הגאון מוילנא דבריו מסולאים בפז, כל מילה שלו 
עמ'   – )"רבנו"  אחרים"  ספרים  של  עמודים  אלף  שווה 

שכח(.

יוסף חיים – היה מלאך קדוש  השלום רבי  "עליו 
חמש  לפני  להיות  צריך  היה   – מעלתו  לפי  ופרוש... 

מאות שנה" )"רבנו" – עמ' רנ(.
"וכי אני סתם כותב על הבן איש חי? הבן איש חי – 
הוא עטרת ראשנו! האם יש מישהו יודע "רב פעלים" 
יודע כל מה שכתב הבן איש חי  יודע? אני  כמו שאני 

בכל מקום!" )"רבנו" – עמ' נה(.

"יש לנו אב זקן – מרן עליו השלום, שאנו סומכים 
עמ'   – )"רבנו"  האלו"  החומרות  כל  מה  ובשביל  עליו, 

קמג(.

"מזל שמרן הבית יוסף כתב לנו את ה"בית יוסף" 
וה"שלחן ערוך", כי אם מישהו מחכמי האשכנזים היה 
כותב, היה לו קשה מאד ללמוד ולהבין" )"רבנו" – עמ' 

מה(.

ספרים,  שכותבים  האחרונים  "המחברים 
חבר  מרן  וכי  מרן,  נגד  והם  דברים  שם  וממציאים 
דברים  ממציאים  שהם  אביהם,  של  חבר  או  שלהם 
כך  כל  ערוך"  "שלחן  מרן  לנו  הכין  מרן?  נגד  חדשים 

טוב, למה להפוך את השלחן?" )"רבנו" – עמ' קנט(.
את  ליישב  בשביל  עצמנו  את  ממיתים  "אנחנו 

דברי הרמב"ם ומרן" )"רבינו" – עמ' לט(.
"ואין ספק כי המיישב דעתו של מרן השלחן ערוך 
מקושיות האחרונים, ומעמיד ההלכה כדברי מרן, יזכה 

שיצא מרן לקראתו" )"רבנו" – עמ' קח(.
החידושים  כל  עם  זה,  בדורנו  היה  הרמב"ם  "אם 
 – )"רבנו"  מתים"  להחיות  יכול  היה  הטכנולוגיה,  של 

עמ' ע(.

אמר לי רבנו שהתענית של תשעה באב קשה. אז 
אמרתי לרבנו, כן, זה בגלל שזה באמצע הקיץ. וענה 
לי רבנו בקול של בכי: בגלל הבכיות והצער על חורבן 
סיפר  ועוד  עד(.  עמ'   – )"רבנו"  קשה  זה  המקדש  בית 
רק  כי  לדבר,  יכול  לא  הוא  באב  תשעה  שביום  רבנו, 
 – )"רבנו"  לבכות  מתחיל  הוא   – לדבר  מתחיל  כשהוא 

עמ' קעו(.

כיון  האלה,  הבג"צ  לשופטי  להתייחס  צריך  "לא 
מעלים  לא  שלהם  והדברים  גוים,  נחשבים  שהם 
שום  להם  ואין  בהם,  מתחשבים  ולא  מורידים,  ולא 

השפעה" )"רבנו" – עמ' ר(.

מה  יודע  מי  כאילו  מהשופטים  מחזיקים  "כולם 
הם, ואני עשיתי מהם קטנים כאלה, שאמרתי שאפילו 
יותר  תורה  יודע   – שלנו  תורה  בתלמוד  שבע  בן  ילד 

מהם" )"רבנו" – עמ' נט(.
"בדור זה יש הרבה התעוררות, וחשוב מאד לנצל 
ככל האפשר את ההזדמנות להחזיר אנשים בתשובה. 
הרבה אנשים אפילו חילוניים באים לקבל ברכה אצלי, 
ויוצאים עם דמעות על העינים, כיון שיש להם ניצוץ 
עמ'   – )"רבנו"  יהודי"  משום  להתייאש  ואסור  קדוש, 

שצא(.

עם  מלחמה  יש  תשס"ו(  )תמוז  אלה  בימים 
החיזבאללה בלבנון, וגם בעזה. ורבנו סיפר לנו, שהיום 
בכל התפילה הוא היה בוכה על המצב של ישראל ועל 

החיילים החטופים וכו' )"רבנו" – עמ' שנז(.
אמר:  ורבנו  נפטר,  שרון  שכנראה  לרבנו  סיפרו 
שלא  לו  אמרנו  כמה  מדי.  יותר  בעצמו  בטח  שהוא 
יעשה את ההתנתקות. כמה אנשים הוא ניתק מהבית 
שלהם, כמה בתי כנסיות הרס, כמה יתומים ואלמנות 
היו בוכים כשניתקו אותם מבתיהם, אם כן איזה זכות 
בתקופת  עוד  שאמר  מה  הזכיר  ורבנו  לו?  תעמוד 
ההתנתקות – שראש הממשלה ילך לישון ולא יקום. 
היה  הקודמות  שבבחירות  ואמר:  רבינו  הוסיף  עוד 
רבנו אומר שש"ס הם המזוזה של הליכוד, והם זרקו 

את המזוזה )"רבנו" – עמ' שדמ(.
"אני לא אומר תחנון ביום העצמאות, אני משתדל 
אין  אם  ואפילו  יום,  באותו  סנדקאות  לי  שיהיה 
אותי  שואלים  ואם  וידוי.  אומר  לא  אני   – סנדקאות 
לא  גוריון,  בן  כמו  עושה  שאני  אומר  אני  אנשים, 

אומר וידוי ולא הלל" )רבנו – עמ' רסז(.
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שני  לפי  אבל  הש"ץ.  מכריז  הלחש  שקודם  אלא   –
הלחש.  בתפילת  כבר  ההזכרה  את  משנים  המנהגים 
הלחש  לפני  כלל  להכריז  שלא  נהג  החזו"א  אמנם 
לשנות  הש"ץ  התחיל  דמוסף  בחזרה  ורק  דמוסף, 
בתפילת  לשנות  התחילו  הציבור  וכל  ההזכרה,  את 
המנחה[ )ש"ע ורמ"א ס"ב, משנ"ב שם, כה"ח ס"ק יד, פס"ת אות ג, וחזו"ע 

סוכות עמ' תפה ופסח עמ' רמז(.

המתפלל ביחיד
ה. מי שהוא חולה או אנוס ומתפלל ביחיד )ביום שמיני 
עצרת או ביו"ט הראשון של פסח(, לענין הזכרת גשם וטל – הרי 

הוא נגרר אחר המנין שרגיל להתפלל בו, ולכן ימתין 
מלהתפלל מוסף עד הזמן שמתפללים באותו המנין, 
ואחר כך יתפלל מוסף וישנה את ההזכרה בתפילתו. 
כבר  המנין  ובאותו  שחרית,  מלהתפלל  איחר  ]ואם 
כן לא  פי  ושינו את ההזכרה, אף על  התפללו מוסף 
ישנה את ההזכרה בתפילת שחרית, אלא רק בתפילת 
רשאי  קבוע,  במנין  להתפלל  רגיל  אינו  ואם  מוסף[. 
הש"ץ  הכריז  שכבר  כל  במוסף  ההזכרה  את  לשנות 
במנין של הנץ. אולם מי שגר בישוב קטן שאין שם 
 – עצמם  בפני  לקהילה  נחשב  זה  שישוב  כיון  מנין, 
להמתין  צריך  ולכן  מסויים,  למנין  נטפלים  אינם 
זמניות  שעות  שש  לסוף  סמוך  עד  מוסף  מלהתפלל 
מתחילת היום, שאז כבר התפללו מוסף ברוב קהילות 
ישראל )ש"ע ס"ב, משנ"ב סק"ח, כה"ח ס"ק יב, פס"ת אות ד, והלכה ברורה 

ח"ו עמ' קמה והלאה(.

טעה במוסף
עצרת",  "שמיני  של  מוסף  בתפילת  שטעה  מי  ו. 
אמר  הגשם"  ומוריד  הרוח  "משיב  להזכיר  ובמקום 
"מוריד הטל", הדבר פשוט שאינו צריך לחזור, כדין 
הטל"  "מוריד  ואמר  הגשמים  ימות  בכל  שטעה  מי 
יום  במוסף של  אם טעה  אבל  ז(.  הלכה  להלן  שיבואר  )וכמו 

טוב הראשון של פסח, ובמקום להזכיר "מוריד הטל" 
לחזור,  צריך   – הגשם"  ומוריד  הרוח  "משיב  אמר 
הגשם"  "מוריד  ואמר  החמה  בימות  הטועה  כדין 
)משנ"ב ס"ק יז, פס"ת אות א, חזו"ע סוכות עמ' תפה ופסח עמ' רמז. ודלא 

כהכה"ח ס"ק כד(.

טעה בימות הגשמים / החמה
ז. מי שטעה בימות הגשמים, ובמקום לומר "משיב 
הרוח ומוריד הגשם" אמר "מוריד הטל", אם עדיין 
שנזכר  במקום  מיד  יאמר   – הברכה  באמצע  נמצא 
גיבור(,  לאתה  לחזור  )וא"צ  הגשם"  ומוריד  הרוח  "משיב 
וימשיך ממקום שפסק. ואם כבר הגיע לסוף הברכה, 
 – הברכה  חתימת  של  ה'  שם  הזכיר  לא  עדיין  אבל 
יאמר מיד "משיב הרוח ומוריד הגשם", ויחזור ויאמר 
"ונאמן אתה להחיות מתים", וימשיך הלאה. אבל אם 
– אינו רשאי  הזכיר כבר שם ה' של חתימת הברכה 
וגם אינו רשאי לומר "משיב  לומר "למדני חוקיך", 
הרוח ומוריד הגשם" בין מחיה המתים לאתה קדוש, 
שכלל גדול בידינו: שכל מקום שאין מחזירין אותו 
אינו רשאי  וגם  חוקיך",  "למדני  לומר  אינו רשאי   –
יחתום "מחיה המתים",  ולכן  בין הברכות.  להזכירו 
וימשיך הלאה )ש"ע ס"ה, ביה"ל ד"ה אין, משנ"ב ס"ק לב, כה"ח ס"ק 
לח והלאה, הליכות עולם ח"א עמ' קלד, ופסקי תשובות אות י – ושם בסוף 

הדיבור יש ט"ס, וצריך לומר: "לדברי הכל אינו מזכיר"(.

"מוריד  לומר  ובמקום  החמה,  בימות  שטעה  מי  ח. 
ומוריד הגשם", אם עדיין  הטל" אמר "משיב הרוח 
לא הזכיר שם ה' של חתימת הברכה – יחזור לאתה 
גיבור, ויאמר "מוריד הטל", וימשיך כסדר. ואם כבר 
"למדני  יאמר   – הברכה  חתימת  של  ה'  שם  הזכיר 
"מחיה  חתם  ואם  גיבור.  לאתה  ויחזור  חוקיך", 
שלאחריה  בברכות  המשיך  אם  שכן  וכל  המתים", 
שיחזור  ]ונכון  התפילה,  לראש  וחוזר  מיד,  פוסק   –
משנ"ב  ס"ד,  )ש"ע  תפתח"[  שפתי  "ה'  הפסוק  גם  ויאמר 
וכה"ח שם, פס"ת אות ח, חזו"ע פסח עמ' רמז, והלכה ברורה ח"ו עמ' קנא 

והלאה(.

ט. מי שטעה בימות החמה ואמר "משיב הרוח ומוריד 
הגשם", לכתחילה לא יתקן עצמו מיד ויאמר "מוריד 
הטל", מפני שסוף סוף הזכיר גשם – והגשמים בקיץ 
ויאמר  גיבור  לאתה  יחזור  אלא  הם,  קללה  סימן 
"מוריד הטל", שבאופן כזה הרי הוא כאילו עקר מה 
שאמר "משיב הרוח ומוריד הגשם". ובדיעבד שתיקן 
חוזר.  אינו   – הברכה  את  סיים  וכבר  מיד  עצמו  את 
אבל אם טעה בימות הגשמים ואמר "מוריד הטל" – 
רשאי לתקן עצמו מיד, ואין צריך לחזור לאתה גיבור, 
דסוף סוף הרי הזכיר גשם )ש"ע ורמ"א ס"ד, פס"ת אות ז, והלכה 

ברורה ח"ו עמ' קנד והלאה(.

מסופק
י. מי שהוא מסופק בימות הגשמים שמא אמר "מוריד 
אמר  שמא  החמה  בימות  מסופק  שהוא  או  הטל", 
יום עדיין  "משיב הרוח ומוריד הגשם", כל שלשים 
הוא בחזקת שהזכיר מה שהיה רגיל. ולכן אם עדיין 
האמור  כפי  עצמו  את  יתקן   – הברכה  את  סיים  לא 
לעיל. ואם כבר סיים את הברכה, בימות הגשמים – 
אינו חוזר, ובימות החמה – חוזר )ש"ע ורמ"א ס"ח, ומשנ"ב 
שסיים  לאחר  הספק  לו  שנתעורר  ואפילו  שם(.  וכה"ח 

תפילתו – גם כן צריך לחזור בימות החמה )משנ"ב ס"ק 
לח, פס"ת אות יג, וה"ב ח"ו עמ' קסד(. ואם נסתפק לאחר שעברו 

לומר  לשונו  על  הורגל  שכבר  אמרינן  יום,  שלשים 
שם(,  ורמ"א  )ש"ע  חוזר  אינו  החמה  בימות  ואף  כהוגן, 
ואפילו אם בתוך הל' יום טעה וחזר ותיקן עצמו, או 

חזקתו  שהורע  אמרינן  לא   – תפילות  כמה  שהחסיר 
בזה, ולאחר ל' יום אם נסתפק – אינו חוזר )משנ"ב ס"ק לז, 
כה"ח ס"ק נב, פס"ת אות יב, והליכו"ע ח"א עמ' קלג(. והוא הדין אם 

אמר ביו"ט הראשון של פסח תשעים פעמים: "מחיה 
מתים אתה רב להושיע מוריד הטל", ואחר כך נסתפק 
בתפילתו – אינו חוזר )ש"ע ורמ"א ס"ט(. ולכן עצה טובה 
פעמים  יאמר תשעים  פסח  טוב הראשון של  שביום 
כנ"ל, )ויש מחמירים לומר מאה ואחד פעמים(, כדי שאם אחר כך 
יסתפק בתפילתו – לא יצטרך לחזור. וטוב שיעשה כן 
גם ביום טוב האחרון של חג הסוכות, שיאמר תשעים 
פעמים: "מחיה מתים אתה רב להושיע משיב הרוח 
יום  שלשים  דוקא  צריך  דאין  ודע,  הגשם".  ומוריד 
עברו  אם  הדין  הוא  אלא  פעמים,  תשעים  דוקא  או 
ובנוסף לזה אמר כמה פעמים כנ"ל, עד  ימים,  כמה 
שהשלים לתשעים פעמים – גם כן מועיל )משנ"ב ס"ק מב, 

כה"ח ס"ק נט, פס"ת אות יד, וה"ב ח"ו עמ' קסט(.

קול רם
ההזכרה  את  אומרים  יום  שלשים  שכל  מנהגינו  יא. 
וגם בשביל  בקול, כדי להזכיר לציבור לומר כהוגן, 
לעורר את עצמו שלא יסתפק אחר כך אם אמר כהוגן 
)ספר צרור החיים לרבינו חיים ב"ר שמואל מטולידו – תלמיד הרשב"א – בעמ' 

טו – בשם הרשב"א שכך היה נוהג הרמב"ן. וכן כתבו הב"ח סי' רלו, והמטה 

משה סי' תקיט, והכף החיים סי' רלו ס"ק טז, ובשו"ת ארץ צבי ח"א סי' כד, 

ובחזון עובדיה סוכות סוף עמ' תפו, ועוד אחרונים(.

דיני שאלת טל ומטר
שאלת טל ומטר

במרחשון,  ז'  מליל  הגשמים  לשאול  מתחילין  יב. 
ושואלין עד תפילת המנחה של ערב יום טוב הראשון 
של פסח – ועד בכלל. ובמוצאי יום טוב הראשון של 

פסח – פוסקין מלשאול הגשמים )ש"ע סי' קיז ס"א(.
"ברך  הגשמים  בימות  לומר  הספרדים  מנהג  יג. 
עלינו" – ושואלים בה 'ותן טל ומטר לברכה', ובימות 
בלבד  טל  בה  ושואלים   – "ברכנו"  אומרים  החמה 
תמיד  לומר  האשכנזים  ומנהג  רצון'(.  בטללי  שנתנו  )'וברך 

בה  שואלים  הגשמים  שבימות  אלא  עלינו",  "ברך 
שואלים  לא  החמה  ובימות  לברכה',  ומטר  טל  'ותן 
בה לא טל ולא מטר אלא אומרים 'ותן ברכה' )טור סי' 

קיז, פס"ת סוף הסימן, וה"ב ח"ו עמ' קעה(.

טעה בימות הגשמים / החמה
"ברך  לומר  ובמקום  הגשמים  בימות  שטעה  מי  יד. 
עלינו" אמר "ברכנו", ]וכן לבני אשכנז אם אמר 'ותן 
ברכה' במקום 'ותן טל ומטר'[, אם נזכר לפני שאמר 
שם ה' של חתימת הברכה – יחזור לתחילת הברכה 
)דהיינו ל"ברך עלינו"( וישאל הגשמים כדין, ]ולמנהג אשכנז 

יחזור ל'ותן טל ומטר לברכה', וימשיך כסדר[, )ובדיעבד 
שלא חזר, אלא אמר במקום שנזכר 'ותן טל ומטר לברכה', וסיים את הברכה, 

ח"ו  וה"ב  ו,  אות  פס"ת  טו,  ס"ק  משנ"ב  ס"ד,  )ש"ע  חובה(  ידי  יצא  כן  גם 

חתימת  של  ה'  שם  שאמר  לאחר  נזכר  ואם  קצד(.  עמ' 

יאמר  השנים",  "מברך  חתם  לא  ועדיין  הברכה, 
בני  ]ולמנהג  עלינו",  ל"ברך  ויחזור  חוקיך"  "למדני 
אשכנז לא יאמר "למדני חוקיך", אלא יחתום "מברך 
השנים", ויאמר 'ותן טל ומטר לברכה' בשומע תפילה 
חושש  ואם  פה'.  כל  תפילת  שומע  אתה  'כי  לפני   –
שישכח להזכיר בשומע תפילה, יאמר מיד בין "מברך 
לברכה'[  ומטר  טל  'ותן   – בשופר"  ל"תקע  השנים" 
שחתם  לאחר  נזכר  ואם  קצד(.  עמ'  ח"ו  וה"ב  ו,  אות  )פס"ת 

"מברך השנים", אך עדיין לא התחיל "תקע בשופר", 
יאמר שם בין הברכות 'ותן טל ומטר לברכה', וימשיך 
בשומע  גם  יאמר  יזכור  שאם  ונכון  בשופר",  "תקע 
תפילה 'ותן טל ומטר לברכה' – לפני 'כי אתה שומע 
'ותן  יאמר  לא  אשכנז  בני  ]ולמנהג  פה',  כל  תפילת 
בשופר,  לתקע  השנים  מברך  בין  לברכה'  ומטר  טל 
אלא יאמרנו בשומע תפילה. ורק אם חושש שישכח 
השנים  מברך  בין  יאמרנו  תפילה,  בשומע  לאמרו 
תפילה[  בשומע  גם  יאמר  יזכור  ואם  בשופר,  לתקע 
ואם  קצה(.  עמ'  ח"ו  וה"ב  ו,  אות  פס"ת  לד,  ס"ק  כה"ח  טו,  ס"ק  )משנ"ב 

מילת  רק  אמר  ואפילו  בשופר",  "תקע  התחיל  כבר 
לברכת  וכשיגיע  בתפילתו,  ימשיך  בלבד,  "תקע" 
 – לברכה'  ומטר  טל  'ותן  שם  יאמר  קולנו",  "שמע 
לפני שאומר 'כי אתה שומע תפילת כל פה', ]ובימים 
שאומרים "עננו", יאמר קודם 'ותן טל ומטר לברכה', 
ואחר כך יאמר 'עננו'[ )ש"ע ורמ"א ס"ה, משנ"ב וכה"ח שם, פס"ת 
אות ו, וה"ב ח"ו עמ' קצו(. ואם נזכר לאחר שאמר שם ה' של 

"שומע  חתם  לא  עדיין  אך  תפילה,  שומע  חתימת 
"ותן  ויאמר  ויחזור  חוקיך",  "למדני  יאמר  תפילה", 
פה,  כל  תפילת  שומע  אתה  כי  לברכה,  ומטר  טל 
)משנ"ב ס"ק יט, כה"ח  בא"ה שומע תפלה", וימשיך כסדר 
ס"ק מב, וה"ב ח"ו עמ' קצו(. ואם נזכר לאחר שחתם "שומע 

תפילה", אך עדיין לא התחיל "רצה", יאמר שם בין 
הברכות 'ותן טל ומטר לברכה', וימשיך "רצה" )ש"ע 
נזכר  ואם  קצו(.  עמ'  ח"ו  וה"ב  ו,  אות  פס"ת  שם,  וכה"ח  משנ"ב  ס"ה, 

לאחר שהתחיל "רצה", ואפילו אמר רק מילת "רצה" 
בלבד, חוזר ל"ברך עלינו", וממשיך משם על הסדר. 
כל  נצור",  ב"אלקי  או  שלום"  ב"שים  נזכר  אם  וכן 
"אלקי  שלאחר  לרצון"  ה"יהיו  את  סיים  שלא  זמן 
נצור" )ואפילו לא אמר רק תיבת "וגואלי"(, חוזר ל"ברך עלינו" 
ה"יהיו  את  סיים  אם  אבל  הסדר.  על  משם  וממשיך 
לרצון" שלאחר "אלקי נצור", אפילו לא עקר רגליו 
עדיין, חוזר לראש התפילה )ש"ע ס"ה, משנ"ב וכה"ח שם, פס"ת 

אות ו, וה"ב ח"ו עמ' קצז-קצח(.

טו. מי שטעה בימות החמה, ובמקום לומר "ברכנו" 
'ותן  אמר  אם  אשכנז  לבני  ]וכן  עלינו",  "ברך  אמר 
טל ומטר' במקום 'ותן ברכה'[, אם נזכר לפני שסיים 
הברכה, יחזור לתחילת ברכת השנים, ויאמר כהוגן. 
הברכה,  חתימת  של  ה'  שם  שאמר  לאחר  נזכר  ואם 
יאמר "למדני חוקיך", ויחזור לתחילת הברכה, ויאמר 
וכן  נזכר לאחר שחתם "מברך השנים",  כהוגן. ואם 
ב'אלקי  נזכר  ואפילו  שלאחריה,  בברכות  נזכר  אם 
נצור' – כל זמן שלא סיים ה'יהיו לרצון' שאחריו – 
וימשיך  כהוגן,  ויאמר  השנים,  ברכת  לתחילת  חוזר 
משם על הסדר. ואם נזכר לאחר שסיים ה'יהיו לרצון' 
רגליו,  עקר  לא  עדיין  אפילו   – נצור'  'אלקי  שאחר 
חוזר לראש התפילה )ש"ע ס"ג, משנ"ב ס"ק יד, כה"ח ס"ק כח, פס"ת 

אות ה, וה"ב ח"ו עמ' קצג(.

טעה בתפילת ערבית
טז. וכן הדין בכל האמור אם טעה בתפילת ערבית, 
שצריך לחזור כפי האמור לעיל. ואפילו טעה בתפילת 
יו"ט  מוצאי  של  או  במרחשון,  ז'  ליל  של  ערבית 
]אלא  האמור.  ככל  חוזר  כן  גם  פסח,  של  הראשון 
תפילתו,  סיים  וכבר  במרחשון,  ז'  בליל  טעה  שאם 
נכון שיעשה תנאי נדבה לפני שחוזר התפילה. דהיינו, 
שיאמר "אם אני חייב לחזור – תהיה תפילה זו תפילת 
חובה, ואם איני חייב לחזור – תהיה תפילה זו תפילת 
נדבה"[ )משנ"ב סק"ו, כה"ח סק"י, פס"ת סוף אות ב, וה"ב ח"ו עמ' קפד 

ועמ' קצט(.

שאל גשמים לאחר שמיני עצרת
יז. אם טעה בימים שבין 'שמיני עצרת' ל'שבעה במרחשון', 
ושאל טל ומטר בתפילתו, יצא ידי חובה בדיעבד. ולכן, אם 
כבר סיים ברכת "מברך השנים", ימשיך בתפילתו, ולא יחזור 
כלל. ומכל מקום טוב שלאחר שסיים תפילתו – יחזור בתנאי 
נדבה, ויאמר: "אם אני חייב לחזור – תהיה תפילה זו תפילת 
חובה, ואם איני חייב לחזור – תהיה תפילה זו תפילת נדבה" 
)הגרש"ז אוירבך זצ"ל – בהליכות שלמה פ"ח אות יח, הגרב"צ אבא שאול זצ"ל – באור 

לציון ח"ב פ"ז סל"א, הגר"מ אליהו זצ"ל – במאמר מרדכי פנ"ו ה"ט, ומרן הראש"ל הגר"ע 

יוסף זצ"ל – בשו"ת יביע אומר ח"ה סט"ו. וכ"כ בפסקי תשובות סי' קיז אות ד, ובהלכה 

ברורה ח"ו עמ' קעז(.

נזכר ב'אלקי נצור' ושמע קדיש או קדושה
שטעה  או  "ברכנו",  ואמר  הגשמים  בימות  שטעה  מי  יח. 
בימות החמה ואמר "ברך עלינו", ונזכר באמצע 'אלקי נצור', 
ושמע קדיש או קדושה, אף על פי שבדרך כלל עונה קדיש 
כלל, מפני  יענה  לא  נצור, מכל מקום עתה  וקדושה באלקי 
ויצטרך  תפילתו  שסיים  דעתו  מגלה  הוא  הרי   – יענה  שאם 
לחזור לראש התפילה. ולכן ישתוק ויכוין במחשבתו לקדיש 
ס"ק  קכב  סי'  )כה"ח  השנים  לברכת  יחזור  כך  ואחר  לקדושה,  או 
יג, שבט הלוי ח"ה סי' כג וח"י סי' יז, יביע אומר ח"ה סי' יג, פסקי תשובות סי' קד אות 

או  קדיש  וענה  טעה  אם  מקום  ומכל  ר(.  עמ'  ח"ו  ברורה  והלכה  טז, 

קדושה, אף על פי כן לא יחזור לראש התפילה, אלא למברך 
סי'  ופסקי תשובות  לט,  אות  פ"ח  הליכות שלמה  מו,  סי'  ח"ג  )אגרות משה  השנים 

קד אות טז(.

טעה בתפילת שבת
יט. מי שטעה בתפילת מנחה של ערב שבת, ושאל הגשמים 
הוא  שהדין  הגשמים,  בימות  שאל  שלא  או  החמה,  בימות 
שצריך לחזור כמבואר לעיל, ונזכר לאחר שהגיע זמן תפילת 
לתקן  יכול  אינו  שהרי  שתים,  ערבית  מתפלל  אינו  ערבית, 
כלום בתפילתו השניה. ומכל מקום נכון שיכוין ב'ברכה מעין 
שבע' לצאת ידי חובת תשלומי מנחה, ויבקש מהש"ץ שיכוין 
להוציאו. אבל אם טעה בתפילת מנחה של ערב שבת בימות 
בליל  ונזכר  הגשם',  ומוריד  הרוח  'משיב  והזכיר  החמה, 
שבת, הרי זה מתפלל ערבית שתים, מפני שיכול לתקן ולומר 
'מוריד הטל', והראשונה – היא ערבית של שבת, והשניה – 
תשלומין לתפילת מנחה )הלכה ברורה ח"ו עמ' סז-סח, בשם מרן הראש"ל 

זצ"ל. וכ"כ בפסקי תשובות סי' קח אות יב(.

של  תפילה  להתפלל  והתחיל  שבת,  בתפילת  שטעה  מי  כ. 
שהתחיל  ברכה  אותה  את  לסיים  שצריך  הוא  שהדין  חול, 
והיה  ס"ב(,  רסח  בסי'  )כמבואר  שבת  לשל  חוזר  כך  ואחר   – בה 
השנים,  בברכת  גשמים  ושאל  וטעה  החמה,  בימות  הדבר 
ואחר כך חוזר לתפילת שבת.  ולומר "ברכנו",  צריך לחזור 
וחוזר  מיד,  פוסק  מכן,  שלאחר  בברכות  נזכר  אם  ואפילו 
ל"ברכת השנים" ואומרה כתיקונה, ואחר כך חוזר לתפילת 
שבת. ואם לא עשה כן, אלא חזר מיד לתפילת שבת, אם נזכר 
לפני שאמר שם ה' של חתימת "מקדש השבת", יחזור ויאמר 
"ברכנו" כתיקונה, ואחר כך יחזור לשל שבת. אך אם אמר 
ואם  חוזר.  אינו   – "מקדש השבת"  ה' של חתימת  כבר שם 
היה הדבר בימות הגשמים, וטעה ואמר "ברכנו", אם עדיין 
לא סיים את ברכת השנים – יחזור ויאמר "ברך עלינו", ואחר 
כך יחזור לשל שבת. ואם אמר ברוך אתה ה', ועדיין לא חתם 
"מברך השנים", יאמר "למדני חוקיך", ויחזור ויאמר "ברך 
"מברך  חתם  כבר  ואם  שבת.  לשל  יחזור  כך  ואחר  עלינו", 
בין  שם  יאמר  בשופר",  "תקע  התחיל  לא  ועדיין  השנים", 
הברכות "ותן טל ומטר לברכה", ויחזור לשל שבת. ואם כבר 
התחיל "תקע", וכל שכן אם נזכר בברכות שלאחריה, פוסק 
מיד )ולא יסיים אותה ברכה( וחוזר לשל שבת )שו"ת הלכות קטנות ח"ב סי' 
צא, מחזיק ברכה סי' רסח סק"ג, קצות השלחן סי' כא ס"ק כח, והלכה ברורה ח"ו עמ' רא 

והלאה – בשם מרן הראש"ל זצ"ל, ועוד אחרונים(.

אשה שטעתה
ושאלה  עשרה,  שמונה  בתפילת  שטעתה  אשה  כא. 
בימות  שאלה  שלא  או  החמה,  בימות  הגשמים 
הגשם"  ומוריד  הרוח  "משיב  שאמרה  או  הגשמים, 
בימות החמה, אף על פי שכבר התפללה תפילה אחת 
כתיקונה באותו היום, מכל מקום חייבת לחזור כדין 



ד

לרפואת ולהצלחת:
חני חנינה בת דליה, בת שבע בת חני חנינה

לעילוי נשמת:
מרן הראש"ל הגאון רבי מרדכי צמח בן מזל טוב זצ"ל,

הגאון רבי יעקב חי בן מרגלית זצ"ל, רחל בת מרים, נוריה נורית בת עזיזה, אברהם בן שרה,
 נתנאל בן שמחה, עזיזה בת צ'חלה, שלמה בן סלחה, חנינה בת חביבה, יוסף בן ורה,

אמה בת שושנה, ר' יחיאל מיכל בן מרים, אור בן נעמה, ולעילוי נשמות כל מתי עם ישראל
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האיש שטעה )שו"ת יביע אומר ח"ו חאו"ח סי' יח. ועי' פסקי תשובות 
סי' קו סוף אות א(.

מסופק
אמר  שמא  הגשמים  בימות  מסופק  שהוא  מי  כב. 
"ברכנו", או שהוא מסופק בימות החמה שמא אמר 
בחזקת  הוא  עדיין  יום  שלשים  כל  עלינו",  "ברך 
האמור  כפי  לחזור  וצריך  רגיל,  שהיה  מה  שהזכיר 
לעיל ]הלכה יד-טו[ )ש"ע ורמ"א סי' קיד ס"ח, ומשנ"ב וכה"ח שם(. 
 – תפילתו  שסיים  לאחר  הספק  לו  שנתעורר  ואפילו 
גם כן צריך לחזור )משנ"ב שם ס"ק לח, פס"ת אות יג, וה"ב ח"ו עמ' 
קסד(. ואם נסתפק לאחר שעברו שלשים יום, אמרינן 

חוזר.  ואינו  כהוגן,  לומר  לשונו  על  הורגל  שכבר 
ואפילו אם בתוך הל' יום טעה וחזר ותיקן עצמו, או 
חזקתו  שהורע  אמרינן  לא   – תפילות  כמה  שהחסיר 
בזה, ולאחר ל' יום אם נסתפק – אינו חוזר )משנ"ב ס"ק 
והליכו"ע ח"א עמ' קלג(. והוא הדין  יב,  נב, פס"ת אות  לז, כה"ח ס"ק 

"רופא  פעמים:  תשעים  במרחשון  ז'  בליל  אמר  אם 
חולי עמו ישראל ברך עלינו", ]ולבני אשכנז: "ואת 
כל מיני תבואתה לטובה ותן טל ומטר לברכה על פני 
האדמה"[, או שאמר במוצאי יו"ט הראשון של פסח 
ברכנו",  ישראל  עמו  חולי  "רופא  פעמים:  תשעים 
ותן  לטובה  תבואתה  מיני  כל  "ואת  אשכנז:  ]ולבני 
נסתפק בתפילתו  כך  ואחר  פני האדמה"[,  ברכה על 
– אינו חוזר )ש"ע ורמ"א סי' קיד ס"ט – לגבי הזכרה. וכן פסקו המשנ"ב 
סק"מ, והכה"ח ס"ק ס, ושאר האחרונים – גם לגבי שאלה(. ולכן עצה 

לומר  מחמירים  )ויש  כנ"ל,  פעמים  תשעים  שיאמר  טובה 
בתפילתו  יסתפק  כך  אחר  שאם  כדי  פעמים(,  ואחד  מאה 

שלשים  דוקא  צריך  דאין  ודע,  לחזור.  יצטרך  לא   –
יום או דוקא תשעים פעמים, אלא הוא הדין אם עברו 
ובנוסף לזה אמר כמה פעמים כנ"ל, עד  ימים,  כמה 
שהשלים לתשעים פעמים – גם כן מועיל )משנ"ב ס"ק מב, 

כה"ח ס"ק נט, פס"ת אות יד, וה"ב ח"ו עמ' קסט(.

קול רם
השאלה  את  אומרים  יום  שלשים  שכל  מנהגינו  כג. 
וגם בשביל  בקול, כדי להזכיר לציבור לומר כהוגן, 
לעורר את עצמו שלא יסתפק אחר כך אם אמר כהוגן 
)ספר צרור החיים לרבינו חיים ב"ר שמואל מטולידו – תלמיד הרשב"א – בעמ' 

טו – בשם הרשב"א שכך היה נוהג הרמב"ן. וכן כתבו הב"ח סי' רלו, והמטה 

משה סי' תקיט, והכף החיים סי' רלו ס"ק טז, ובשו"ת ארץ צבי ח"א סי' כד, 

ובחזון עובדיה סוכות סוף עמ' תפו, ועוד אחרונים(.

דיני ברכת הברקים והרעמים
 הלכות אלו נערכו ע"י אחי ידידי הר"מ יצ"ו.

ותשואות חן חן לו.

מברך  הרעם  קול  השומע  או  הברק  אור  הרואה  א. 
בא"י אמ"ה עושה מעשה בראשית, ואם ירצה יברך 
בא"י אמ"ה שכוחו וגבורתו מלא עולם )שו"ע או"ח סי' רכז, 
ס"א(. וכבר נהגו העולם לברך על הברק בא"י אמ"ה 

עושה מעשה בראשית, ועל הרעם בא"י אמ"ה שכוחו 
)ט"ז שם סק"א, משנ"ב שם סק"ה, כה"ח שם  וגבורתו מלא עולם 

סק"י, חזו"ע ברכות עמ' תסד(.

בשם  אלו  ברכות  לברך  ולמעשה  להלכה  העיקר  ב. 
ומלכות, והנוהגים לברך ברכות אלו בלא שו"מ הוא 
וצריכים לשנות מנהגם ולברך בשו"מ.  מנהג טעות, 
וכן יש להורות לברך ברכות אלו בשו"מ ]כן פסק מרן 
מופת הדור בשו"ת יבי"א ח"ד חאו"ח סי' ד' אות כח 
בתשובה  י'  אות  מח  סי'  חאו"ח  ובח"ו  ובמילואים, 
להרה"ג ר"ב טולידאנו זצ"ל, ובח"ט חאו"ח סי' צב 
אות ה', ושם סי' קח אות קיב, ובח"י חאו"ח סי נה 
בהערות לרב פעלים ח"ב, אות ב'. וכ"כ עוד ביחו"ד 
כדעת  וזה  תסא.  עמ'  ברכות  ובחזו"ע  כז,  סי'  ח"ב 
)סי'  וכפסק מרן השו"ע  רבותינו הראשונים  רוב ככל 
ריח, ס"א( שברכות הראיה הרי הם כשאר ברכות וכולם 

בס'  זצ"ל  הלוי  ר"מ  הרה"ג  וכ"כ  שו"מ.  בהזכרת 
ברכת ה' )ח"ד, עמ' רמו([.

ג. אם היתה שהות בין הברק לבין הרעם, מברך שתי 
ואח"כ  הברק,  על  בראשית  מעשה  עושה  ברכות, 
היו  ואם  הרעם.  על  עולם  מלא  וגבורתו  שכוחו 
שהיא  אחת,  ברכה  רק  יברך  והרעם,  הברק  תכופים 
"עושה מעשה בראשית, ואם בירך "שכוחו וגבורתו 
מלא עולם", יצא )מג"א רכז סק"א, משנ"ב שם סק"ה, חזו"ע ברכות 

עמ' תסד(.

מעשה  עושה  עליו  לברך  והתחיל  ברק  ראה  ואם 
בראשית, ובאמצע הברכה שמע קול רעם גם כן, לא 
יברך אחר הרעם שכוחו וגבורתו מלא עולם, שכבר 
יצא בברכתו על הברק ]הנה באמת בס' ברכת הבית 
שכוחו  הרעם  אחר  גם  שיברך  בזה  כתב  ס"ד(  ל'  )שער 

בהגהותיו  צאנזר  הגר"ח  וכ"כ  עולם.  מלא  וגבורתו 
)סו' עמ' תעב( כתב בשם  גם בס' שערי הברכה  לשו"ע, 

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שיש לברך. וכ"כ בפס"ת 
)סי' רכז, או' ו'(, עיי"ש. מ"מ בקיצור שו"ע )סי' ס' ס"ב( פסק 

באר  בשו"ת  וכ"כ  בכה"ג.  הרעם  אחר  יברך  שלא 
שרים )ח"ה סי' מה, או' ג'(, וע' גם בחיי אדם )כלל סג אות ז'(. 
וכתב מרן הראש"ל בחזו"ע ברכות עמ' תסה שסב"ל 
אחר  לברך  לו  אין  גם  הרעם.  אחר  יברך  לא  הילכך 
יצא  שכבר  לפי  יום,  באותו  אחריו  שיבואו  הרעמים 
י"ח בברכה על הברק. וכמו שפסק בהלכה ברורה )סי' 

רכז, סק"ט([.

ד. אם שמע רעם תחלה ובירך עליו שכוחו וגבורתו 
מלא עולם, ולאחר מכן ראה ברק, מברך עליו עושה 
קודם  הברק  הטבע  שבדרך  ]אע"פ  בראשית  מעשה 
כשראה  וא"כ  נט.(,  בברכות  )וכדאי'  אחריו  הבא  לרעם 
הברק אחר הרעם אין לאותו ברק שייכות לרעם שהיה 
לפניו[, ואין צריך שיברך על הברק קודם הרעם דוקא 

)א"ר רכז סק"ד, משנ"ב שם סק"ה, הלכה ברורה סק"ח(.

ה. אם ראה ברק ובירך עליו עושה מעשה בראשית, 
ונתכוין לפטור הרעם הבא אחריו, יצא ידי חובה ואינו 
סק"ה(.  שם  משנ"ב  סק"ד,  רכ"ז  )ברכ"י  הרעם  על  ומברך  חוזר 
ומכל מקום נכון יותר לכתחלה שיברך על הברק בפני 
עצמו ולא יכוין לפטור את הרעם הבא אחריו, ולאחר 
הברק,  על  ברכתו  שסיים  אחר  הרעם  כשישמע  מכן 
שם  ברורה  )הלכה  עולם  מלא  וגבורתו  עליו שכוחו  יברך 

סק"ט(.

ו. אם שמע רעמים, והיה עסוק בלימודו ולא בירך, 
כשישמע הרעמים פעם אחרת באותו יום צריך לברך 
)חזו"ע ברכות עמ' תסו, הלכה ברורה שם סקי"א, וכתב שם שאפי' אם בפעם 

בראיה  לברך  יכול  מ"מ  בירך,  ולא  לברך,  היה  יכול  ושמע  שראה  הראשונה 

ושמיעה השניה. עיי"ש(.

ז. כל זמן שלא נתפזרו העבים, נפטר בברכה אחת על 
הברקים והרעמים, ואם נתפזרו העבים בין ברק לברק 

ובין רעם לרעם, צריך לחזור ולברך )שו"ע רכז ס"ב(.
עד  לגמרי  העננים  ונתפזרו  הרקיע  שנטהר  ודווקא 
שהשמים זכים, ואח"כ חזרו ונתקדרו השמים בעבים, 
וראה ברקים או שמע רעמים, חוזר ומברך. אבל אם 
לא נתפזרו העננים לגמרי, אלא אחד הנה ואחד הנה, 
)משנ"ב שם סק"ח,  ועדיין מעונן הרקיע אינו חוזר ומברך 
נראו השמש או  ואפי'  ברכות עמ' תסו(.  חזו"ע  ז',  או'  פס"ת שם 

הירח מבין העננים אינו חוזר ומברך, כל שלא נטהר 
הרקיע לגמרי )הלכה ברורה שם סקי"ג, ועיי"ש שאם היה בעיר אחת, 
ובירך שם על הברקים והרעמים, ולאחר מכן נסע לעיר אחרת, ובדרכו ראה 

שנטהר הרקיע לגמרי מעננים, ושוב לאחר שהמשיך בדרכו הגיע למקום שיש 

בו עננים וברקים ורעמים, חוזר ומברך. ושכ"כ בשו"ת משנה הלכות ח"י סי' מו. 

ע"כ. וכ"כ בס' אהלך באמתך פט"ז סקכ"ג(.

הברקים  על  בו  שבירך  יום  אותו  עבר  אם  אבל 
והמשיכו  כלל,  העננים  נתפזרו  לא  אפילו  והרעמים, 
ומברך  חוזר  ברציפות,  והרעמים  והברקים  הגשמים 
שהביאו  ה"ב(  פ"ט  )ברכות  הירושלמי  וכמשמעות  סק"ח  שם  )משנ"ב 

ואם  בזה,  היום  הולך אחר  והלילה  ש"א(.  וכ"כ  הראשונים, 

נתפזרו  לא  אם  בלילה  ומברך  חוזר  אינו  ביום  בירך 
אליעזר  ציץ  ס"ה,  ל'  שער  הבית  ברכת  ס'  סק"ג,  סו'  )מאמ"ר  העבים 
אוירבך  הגרש"ז  מרן  וכ"פ  מה,  סי'  ח"ה  שרים  באר  שו"ת  עח,  סוס"י  חי"ח, 

זצ"ל בהליכות שלמה )עמ' רפז(, וכ"כ מרן הראש"ל זצ"ל בחזו"ע ברכות עמ' 

תסה. עיי"ש(.

הברקים  ונתחדשו  העבים,  נתפזרו  לא  אם  ומיהו 
והרעמים לאחר שעלה עמוד השחר למחרת, אפילו 
שלא ישן באותו לילה, כיון שיום אחר ופנים חדשות 
עמ'  )חזו"ע שם  והרעמים  ומברך על הברקים  הוא, חוזר 
סק"ג  סו'  המאמ"ר  כפשט  וזה  ע"כ.  עיקר.  שכן  כתב  תסז  בעמ'  ושם  תסו, 

)והובא בכה"ח סקי"ב(, וכמש"כ בס' אז נדברו ח"ה סי' לב, וכתב שם שהמברך 

בלא ישן יש לו על מי לסמוך. עיי"ש. וכ"כ בשו"ת באר שרים ח"ה סי' מה או' א' 

שכל יום ויום ברכה חדשה היא אף בלא ישן בלילה. עיי"ש(. ויש אומרים 

שאם לא ישן בלילה כלל לא יחזור ויברך למחרת אם 
לא נתפזרו העבים )כן משמע ממש"כ בברכת הבית שער ל' ס"ה, וכ"כ 
עוד אחרונים, הביאם בהלכה ברורה עמ' תסז וכתב לחוש לדבריהם. עיי"ש 

ובפס"ת סו' או' ז', ומש"כ שם בפס"ת בהערה שבשו"ת באר שרים ח"ה סי' מה 

נסתפק בזה, אינו נכון לענ"ד כאשר עיני המעיין תחזינה שם(.

ואם ישן שינת קבע על מיטתו חוזר ומברך אפי' עמד 
משינתו קודם עמוד השחר )הגרש"ז אוירבך בהליכו"ש עמ' רפז, 
פס"ת שם מס' ברכת הבית הנ"ל, הלכה ברורה עמ' תסז. ובכה"ג שקם קודם 

למחרת.  עד  השחר,  עלות  לאחר  שוב  יברך  לא  לכו"ע  ובירך,  השחר  עלות 

ופשוט(.

ח. הנכנס לבית הכסא ושמע רעמים או ראה ברקים, 
לשמיעת  דיבור  כדי  בתוך  ולברך  לצאת  יכול  אם 
אינו  לאו  ואם  ויברך,  יצא  הברק,  לראיית  או  הרעם 
לא  ועדיין  הכסא,  לבית  שנכנס  והיינו  לצאת.  צריך 
ואע"פ  הטנופת,  במקום  בידיו  נגע  ולא  צרכיו  עשה 
)וכדאי'  הכסא  לבית  שנכנס  מחמת  ידיו  ליטול  שצריך 
בשו"ע סי' ד' סי"ח, ובמשנ"ב שם סק"מ(, מ"מ כיון שאם יטול ידיו 

רשאי  הברכה,  ויפסיד  דיבור  כדי  תוך  שיעור  יעבור 

שם  במשנ"ב  וכמבואר  ס"ג  רכז  )שו"ע  ידיו  שיטול  קודם  לברך 
סקי"א, הלכה ברורה סקי"ד(.

המכוסים  במקומות  נגע  ולא  צרכיו,  עשה  ואם 
ראה  או  רעמים  שמע  ידיו  שיטול  וקודם  שבגופו, 
שיטול  עד  מלברך  ימתין  שאם  וחושש  ברקים, 
אחר  בתוכ"ד  לברך  יספיק  אם  הברכות,  יפסיד  ידיו 
חושש  ואם  כן,  יעשה  דמנקי,  במידי  ידיו  שישפשף 
בלא  אפילו  מיד  יברך  תוכ"ד,  זמן  יעבור  שבינתים 

שישפשף ידיו במידי דמנקי )הלכה ברורה שם(.
עד  לברך  רשאי  אינו  המכוסים  במקומות  נגע  ואם 
שם  )משנ"ב  דמנקי  במידי  שישפשפם  או  ידיו,  שיטול 

ובהלכה ברורה שם(.

ומי שהוצרך לנקביו, וקודם שילך לעשות צרכיו שמע 
רעמים וראה ברקים, וחושש שאם ימתין עד שיעשה 
צרכיו יעברו הברקים והרעמים ויפסיד הברכות, אם 
לעשות  דחוק  ואינו  להתאפק  שיכול  בעצמו  יודע 
הרעמים,  או  הברקים  על  לברך  רשאי  מיד,  צרכיו 
אבל אם צריך לנקביו באופן דחוף ואינו יכול להמתין 
כלל, אינו רשאי לברך )הלכה ברורה שם, ועי' במשנ"ב סק"י, ובשו"ת 

באר משה ח"ב ריש סי' י'(.

ראה  או  רעם  קול  ושמע  ידיו  ונטל  צרכיו  עשה  אם 
ברק, יקדים לברך על הברק או הרעם, ואח"כ יברך 
אשר יצר )א"ר רכז סק"ו, מאמ"ר שם סק"א, משנ"ב סקי"ב, כה"ח סק"ט(. 
והוא הדין שיש להקדים ברכת ברקים ורעמים לשאר 

ברכות, כגון ברכה אחרונה )הלכה ברורה סקי"ז(.
ט. מן האמור לעיל יש ללמוד ששיעור ברכת הברקים 
)שלום עליך רבי( לראיית  והרעמים הוא בתוך כדי דיבור 
אור הברק, או לשמיעת קול הרעם. ואם עבר זמן זה 

לא יברך )משנ"ב שם סקי"ב, חזו"ע ברכות עמ' תסג ותסד(.
ימהר לקנח  הניעור משינתו בלילה לקול רעמים,  י. 
ידיו בשמיכה או בבגדיו, ומיד יברך על הרעמים בשם 
הדור  מופת  מרן  )כ"פ  עולם  מלא  וגבורתו  שכוחו  ומלכות 
ביבי"א ח"ד חאו"ח סי' ד' או' כח – ל, ובחזו"ע ברכות עמ' תסד(. ואם ישן 

בכסות המיוחדת לשינה, ומסתמא לא נגע במקומות 
)הלכה ברורה סקי"ד(. ורק אם  המכוסים, רשאי לברך מיד 
ידיו  ישפשף  המכוסים,  במקומות  שנגע  לחוש  יש 

במידי דמנקי ויברך )שם(.
שמע  בקריאת  ברקים  ראה  או  רעמים  שמע  אם  יא. 
וברכותיה, בין הפרקים יפסיק ויברך )חיי אדם כלל כ' ס"ד, 
וכ"נ דעת המשנ"ב סי' סו סקי"ט, פס"ת סי' רכז או' ה'(. ואפילו אם הוא 

באמצע הפרק יפסיק ויברך )כ"נ ברור ביבי"א ח"ח חאו"ח סי' ו' או' 
א' - ג', עיי"ש ובמש"כ מר בריה דרבינא בשו"ת אוצרות יוסף ח"ד סי' ה', וכ"פ 

בהלכה ברורה סי' רכז סקט"ז, ובפס"ת שם כתב שהמיקל להפסיק באמצע 

הפרק יש לו על מי שיסמוך, עיי"ש(. וכל שכן אם הוא בפסוקי 

)יבי"א ח"ח שם  דזמרה, יפסיק ויברך אפי' באמצע פסוק 
סו' או' ג'(.

יב. אם היה עסוק בלימוד תורה וראה ברקים או שמע 
רעמים, יפסיק ויברך עליהם )שו"ת באר משה ח"ב סי' י', הלכה 

ברורה שם, פס"ת  שם או' ה' ועיי"ש(.

יג. מעיקר הדין אין צריך לעמוד בשעת הברכה )הגר"נ 
קרליץ שליט"א בחוט השני ח"ב בקובץ ענינים, פס"ת סי' ריח סו' או' א'(.

יד. היושב בחדרו ולא ראה את הברק עצמו בשמים, 
עושה  בשו"מ  מברך  ג"כ  הברק,  אור  את  רק  אלא 
הברק  של  האור  ע"י  שגם  מפני  בראשית,  מעשה 
בהליכות  זצ"ל  אוירבך  )הגרש"ז  בראשית  מעשה  מעין  רואים 
שלמה עמ' רפז, וכ"כ עוד בשו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' ד או' לד, ציץ אליעזר 

חי"ב סי' כא, אז נדברו ח"ו סי' כג או' ב', רבבות אפרים ח"ד או"ח סי' נד או' יט, 

וכ"פ מרן הראש"ל בחזו"ע ברכות עמ' תסו(.

ובלי  כלל  רעם  בלא  חום  הבאים מחמת  ברקים  טו. 
עליהם  מברכים  אין  הקיץ,  בימות  הנראים  גשמים 
)חיי"א כלל סג ס"ז, משנ"ב שם סק"ג, הלכה ברורה סק"י. אבל ביום קר וגשום 

א"צ להמתין לרעם כדי לוודא שלא היה זה ברק מחמת חום, שאינו מצוי ביום 

גשום, וכן מוכח מהפוסקים שא"צ להמתין לרעם. פס"ת רכז או' ג' ובהערה(.

טז. אם בירך על הברק או הרעם, ואח"כ נתברר לו 
שטעה ולא היה ברק ורעם, לאחר מכן כשרואה ברק 
או שומע רעם מברך שוב, ואפילו לא היה לו היסח 
הדעת מאז ברכתו, דברכתו הראשונה לאו כלום היא 

)ברכת הבית שער ל' ס"ז, פס"ת סו' או' ג'(.

יז. המדבר עם חבירו בטלפון ושמע קול רעמים דרך 
ברכות  שספק  ומלכות  בשם  לברך  לו  אין  הטלפון, 
הרואה  כן  כמו  ב'(.  או'  קב  סי'  או"ח  ח"ח  אפרים  )רבבות  להקל 
ברקים בשידור חי לא יברך עליהם )ע"פ מש"כ מרן הראש"ל 
זצ"ל בחזו"ע ברכות עמ' תטו שאין לברך ברכת המלך כשרואהו דרך מכשיר 

הטלויזיה, עיי"ש וביחו"ד ח"ד עמ' פו בהערה, ובהליכו"ע ח"ב עמ' קפג לעניין 

הרואה חבירו החביב עליו לאחר ל' יום בשידור חי שאינו מברך, עיי"ש. ומשם 

למד לנכון בס' כמראה הקשת סע' כג לעניין הרואה קשת בשידור חי שלא 

יברך, כיון שאין לזה דין ראיה. ומינה לנידון דידן(.


