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הזכרת גשמים
א .ביום שמיני עצרת ,הוא יום שמחת תורה ,לפני תפילת מוסף –
מתפללים "תפילת הגשם" ,על גשמי ברכה בשנה הזו .ומעלה
גדולה לתפילת עם ישראל ,שהיא איננה מכוונת רק ליישוב או
ארץ ,אלא על כל העולם כולו.
ב .ובכל ימות הגשמים  -מתפילת מוסף ביום שמחת תורה ועד
יום טוב ראשון של פסח ,אומרים בברכה שנייה מתפילת
העמידה" :משיב הרוח ומוריד הגשם".
ג .כיוון שהנוסח משתנה מזמן הקיץ לימי החורף ,עלול האדם
להתבלבל ,ועל כן צריך לשים לב יותר ולדקדק בתפילה שלא
לטעות.
ד .חז"ל אמרו שטוב לומר תשעים פעם "רופא חולי עמו ישראל
ברך עלינו" (למנהג הספרדים) " /רופא חולי עמו ישראל ברכנו
עלינו" (למנהג אשכנז)  ,כדי להרגיל את לשון התפילה כפי
שצריך .ומי שנהג כך ,וספק לו אם אמר כראוי ,סומך על הרגל
זה ואינו צריך לחזור על הנוסח הנכון.

קרמבו .מה מברכים על קרמבו? – "שהכל נהיה בדברו".
ברכה על הגשם .האם יש ברכה להודות לה' על הגשם? אין ברכה,
אך יש נוסח הודאה שנזכר בתלמוד .הנוסח מובא בסידור "קול
אליהו" של מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל.
מטרייה בשבת .האם מותר לפתוח מטרייה בגלל גשם בשבת?
בשבת אסור לטלטל מטרייה ולא לפתוח מטרייה.

הסיפור המקורי על חוני המעגל.

אתגר!!! ולפני הסיפור ..מדוע נקרא שמו "המעגל"?
פירוש  1מפני שהוא צייר עיגול ..במעשה שלפניכם.
ויש עוד  2פירושים :האחד קשור באישיותו,
והשני בסוג העבודה שהיה עובד .מהם???
מעשה מוכר – וכאן המקור :בתלמוד בבלי ,מסכת תענית דף כג.

מעשה שאמרו לו לחוני המעגל" :התפלל שירדו
גשמים" .אמר להם" :צאו והכניסו תנורי
פסחים ,בשביל שלא ימוקו" .התפלל ,ולא ירדו
גשמים .מה עשה?
עג עוגה [צייר עיגול בקרקע] ,ועמד בתוכה ,ואמר
לפניו" :רבונו של עולם ,בניך שמו פניהם עלי,
שאני כבן בית לפניך .נשבע אני בשמך הגדול,
שאיני זז מכאן ,עד שתרחם על בניך".
התחילו גשמים מנטפין .אמר" :לא כך שאלתי,
אלא גשמי בורות שיחין ומערות" .התחילו לירד
בזעף .אמר" :לא כך שאלתי ,אלא גשמי רצון,
ברכה ונדבה".
ירדו כתקנן ...עד שיצאו ישראל מירושלים להר
הבית מפני הגשמים.

הזכרת גשמים = אמירת "משיב הרוח ומוריד
הגשם" בברכה שנייה מתפילת העמידה.

הי,
ֲאנַחְנּו לא היינו
בתיבת נוח
ונשארנו בחיים?

הפרשה פותחת" :אלה תולדות נח ,נח
איש צדיק תמים היה בדורותיו ...ויולד נח
שלושה בנים את שם את חם ואת יפת".
שואלים :למה התורה לא הזכירה את שלושת בניו
מיד באומרה 'אלה תולדות נח' ,והפסיקה בהזכרת שבחו של
נח?
מרן הרב מרדכי אליהו מבאר:
התורה הקדימה לספר בשבחו של נוח ,כדי ללמד שהוא היה
דוגמא למופת של אבא בחינוך לבניו .לכן התורה מעידה
עליו ,שתחילה "נח איש צדיק תמים" ,ומתוך כך נזכרים
בניו .לכם הם זכו להינצל ממעשי הדור ומעונש המבול.

בקשת גשמים = אמירת "ותן טל
ומטר" בברכה שמינית
מתפילת העמידה

