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 גני הדר פתח תקוה - בית מדרש לבעלי בתים ולגמלאיםיו"ל ע"י 
 

 הרב שמואל אינגבר.  - עורך הגיליוןהרב זכריה אינגבר.       - ראש הכולל
 

 )ויקרא כ"ו, ד'(מקור הגשמים   -" ונתתי גשמיכם בעתם"
 

 מחלוקת ר' אליעזר ור' יהושע -מן הארץ או מן השמים  מקור הגשמים
 

והשקה את כל   ואד יעלה מן הארץ'   -הוא שותה שנאמר    ממימי אוקיינוסאומר כל העולם כולו  רבי אליעזר  תניא  : ")ט' ע"ב(    ' תענית' 
כל    -אומר    רבי יהושע  .ממתקין בעבים  -אמר לו    ?והלא מימי אוקיינוס מלוחין הן  -  רבי יהושעאמר לו    . )בראשית ב', ו'('  פני האדמה
ואד יעלה מן  '  -אלא מה אני מקיים    .)דברים י"א, י"א('  מיםלמטר השמים תשתה  '   -  שנאמר   ממים העליונים הוא שותה העולם כולו  

ם  , שנאמר : "מלמד שהעננים מתגברים ועולים לרקיע ופותחין פיהן כנוד ומקבלין מי מטר  ',הארץ ְטֵפי ָמיִּ ְיָגַרע נִּ י  " ָיֹזּקּו ָמָטר ְלֵאדו כִּ
 )מלכים ב', ד'(.יזקו. כמו יצוקו, צק לעם ויאכלו  לעבים. רקיעין מוציאין מים : "יזקו מטר לאדו.  ' רש"יומפרש '  )איוב ל"ו, כ"ז(.

 

 לפעמים ממים עליונים ולפעמים ממים תחתונים  - הכרעת רבנו בחיי
 

ֵתן    ְוָעַצר ֶאת ַהָשַמִיםָבֶכם    'ְוָחָרה ַאף ה"  על הפסוק :  'עקב'מביא מחלוקת תנאים זו בפרשת  '  רבנו בחיי'  ְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא תִּ ְולֹא יִּ
דברי החכמים האלה דברי " ומכריע ביניהם ואומר :  ".י"א, י"ז(דברים  )   ֹנֵתן ָלֶכם  ה'ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהֹטָבה ֲאֶשר  

הן,  קאל נאמנו דברי שניהםים חיים  כי  כי  ואפשר להיות  יורד  ,  ולפעמים ממי כלומר ממים העליונים,    מן השמיםלפעמים המטר 
 ". שהן מים תחתונים אוקיאנוס

 

אינו נקרא מטר אלא    ממי אוקיאנוסואותו שהוא  לו ואומר : "איכינויים  בהמשך דבריו הוא מסביר את ההבדל בין    -  'גשם' או 'מטר' 
)ישעיה   ' גשם'נקרא בלשון  .  בלשון מטר ובלשון גשםעליונים נקרא בשם שניהם  ממים  , מלשון גשמות ודבר גופני, ואותו שהוא  ' גשם' 
את אוצרו הטוב את '  ,  )דברים כח(  'תשתה מיםלמטר השמים  '  -  ' מטר' , ונקרא בלשון  "הגשם והשלג מן השמים כי כאשר ירד  "ה(  "נ

מטר לתת  וגו',    השמים  בעתו  את  'ארצך  מטרועצר  יהיה  ולא  שתי  ' השמים  המבול  בפרשת  ומצינו  שנאמר  ל.  וגשם,  מטר  שונות, 
 . , תהום עליון ותהום תחתוןינותימעה, לפי ששם נבקעו כל "על הארץ הגשם ויהי ", וכתיב )שם( "על הארץ ממטיראנכי ")בראשית ז( 

 

בהמשך דבריו מחלק מתי יורדים מים עליונים ומתי מים תחתונים   -  גשמים לא ראויים  -גשמי ברכה, מים תחתונים    -מים עליונים  
מעלה ")תהלים קלה(  שנאמר    שואבין מן התהומותומצאתי בפרקי רבי אליעזר פרק ה' סיוע לדברי אלה, הוא שאמר שם העבים  : "

הארץ מקצה  הם"נשיאים  המלך  להם  שמפקיד  מקום  ובכל  שהיא ומיד  מגשימים,      ,  אלמנה  כאשה  וצומחת  מעוברת  היא  הארץ 
זכרים, ומיד הארץ מעוברת ומצמחת זרע שהם מים    אבל כשירצה הקב"ה לברך צמח האדמה המטר בא מן השמים  .מעוברת מזנות

 ". יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים")דברים כח(  של ברכה. שנאמר 
 

' : "ונתתי    'בחוקותיבפרשת  כאן אצלנו  מדוע    -  ' הרב פנחס פרידמאן שואל  הרי  ,  בעתם"  גשמיכם ה' מבטיח שאם בחוקתי תלכו אז 
 גדול   יסודובכדי להסביר תמיהה זו הוא מביא    ארצכם בעתו".  מטרזה לאו דווקא גשם של ברכה, היה עדיף לכתוב : "ונתתי    'גשם'

 . ' חת"ס' המדברי 
 

 , ואיכות הגשמים לפי איכות הדיבורים אדםגשמים נוצרים מהבל פיהם של בני  -חת"ם סופר 
 

את   מביא  במס'  ההוא  ע"א(  ' סנהדרין ' גמ'  גשם  )קי"ג  ירד  שלא  הנביא  אליהו  בגזירת  בין "  :  העוסקת  תלושין  בין  אחרת  עיר  של 
יהושע בעת ההיא לאמר וישבע  '.  יהושע ו', י"ז(  היתה העיר חרם לה'ו'-דכתיב    .יריחו  -אמר רב חסדא    ,מאי עיר אחרת   מחוברין אסור.

'בנה   -דכתיב    ...  )שם, שם, כ"ו("  ארור האיש לפני ה' אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה
  , הוה  )אוהבו(  אחאב שושביניה  ...)מלכים א', ט"ז, ל"ד(חיאל בית האלי את יריחו באבירם בכורו יסדה ובשגוב צעירו הציב דלתיה'  

טמיא בי  בשלמא  למשאל  ואליהו  איהו  האבל(...  אתא  ליה    )בית  דכתיב    -אמר  מקיימא  קא  לא  דמשה  לווטתא  וסרתם  '  -השתא 
אוקים ליה עבודת כוכבים על כל תלם )אחאב(  וההוא גברא    ,י"ז(  -)דברים י"א, ט"ז  "  ועצר את השמיםוחרה אף ה' בכם  ...  ועבדתם

חי ה'   -מיד ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד    .לווטתא דיהושע תלמידיה מקיימא  .מיסגד ליהותלם ולא שביק ליה מיטרא דמיזל  
 ". אלהי ישראל אם יהיה טל ומטר וגו'

 

ים ּוְדַבר  : "ה' רוצה להפסיק את הבצורת ואומר לאליהו  לאחר מכן   ים ַרבִּ י ָימִּ ית ֵלאֹמר    ה'ַוְיהִּ ישִּ ָיהּו ַבָשָנה ַהְשלִּ ֵלְך ֵהָרֵאה ָהָיה ֶאל ֵאלִּ
ָהֲאָדָמה ְפֵני  ַעל  ָמָטר  ְוֶאְתָנה  ַאְחָאב  א'(.  "  ֶאל  י"ח,  א',  שהאש )מלכים  ואחרי  הבעל,  נביאי  ואת  ישראל  כל  את  מקבץ  הנביא  אליהו 

ְפלּו ַעל ְפֵניֶהם ַויֹאְמרּומשמים יורדת על השור של אליהו נאמר שם בפסוק ל"ט : " ים    הּוא  ה'  ַוַיְרא ָכל ָהָעם ַויִּ ים  ה'ָהֱאֹלהִּ  ".הּוא ָהֱאֹלהִּ
ית אליהו הנביא מתפלל לה' שיוריד גשם, ושולח את נערו לראות האם רואים ענן שעולה מצד מערב, עד שאומר לו נערו : " עִּ י ַבְשבִּ ַוְיהִּ

ָים ַויֹאֶמר ֲעֵלה ֱאֹמר ֶאל ַאְחָאב   יש ֹעָלה מִּ ֵנה ָעב ְקַטָנה ְכַכף אִּ ְתַקְדרּו  .  ֱאֹסר ָוֵרד ְולֹא ַיַעָצְרָכה ַהָגֶשםַויֹאֶמר הִּ ם הִּ י ַעד ֹכה ְוַעד ֹכה ְוַהָשַמיִּ ַוְיהִּ
ְזְרֶעאָלה: ְרַכב ַאְחָאב ַוֵיֶלְך יִּ י ֶגֶשם ָגדֹול ַויִּ ים ְורּוַח ַוְיהִּ  .  מ"ה( -)שם, שם, מ"ד  ָעבִּ

ע לא התקיימה בו קללת משה : "ועצר את השמים ולא יהיה מטר"?  הרי אחאב שואל את אליהו מדוא.  :    ' חת"ם סופרה' שואל על כך  
שנים אומר ה' לאליהו שילך אלא   שלשלאחר  ב.     ולכאורה אליהו אינו עונה על השאלה, אלא רק מודיע לו שמעכשיו לא ירד גשם.

לאחר ג.    שתהה אליהו ועשה את מה שעשה עם נביאי הבעל, ובזה עיכב את ירידת הגשמים?האחאב, כי ה' רוצה לתת מטר. אז מדוע  
 עב קטנה ככף איש", ומדוע לא עלו מיד עננים גדולים? ' -  שאליהו התפלל, נאמר שעלתה

 

ירידת הגשמים :יסוד    ' ה'חת"ם סופרבכדי לבאר שאלות אלו מעלה   בעניין מקור  ידוע  ה"אבל     גדול  כי    מתהווים שהגשמים  ענין, 
, ואם כי זה הוא רק הכנה קטנה בטבעי העולם, ועיקר הוא כמאמר חז"ל סוף  העולים מהארץ והבל פה אנשי העולם  דיםמאֵ בטבע,  

שואבים ממי אוקינוס, ומתמתקים בעבים על ידי מים העליונים מאת ה' מן השמים, מכל מקום גם זה פרק קמא דתענית, שהעבים  
 דים העולים מן הארץ". אמת כי הווית העבים הוא מהא

 

דים העולים מהם, הוא  כי אם בני אדם וההבל והא"והיות כן, החוש והשכל יעיד,  ואומר :    ' ה'חת"ם סופרממשיך    -  סיבת הבצורת
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ההמה,   ופשעים  עוונות  קליפת  מזוהמת  מלוכלכים  המה  מזה,  המתהווים  הגשמים  ורכילות,  הרע  ולשון  נבלה  דובר  פה  מהבל 
נה הבאה רע יותר משל אשתקד, ועל ידי והמאכלים המתהווים מזה מטמאים אוכליהם ביתר שאת, באופן שיהיה הבל פיהם של ש

דלו האנשים את הגשמים רע גַ זה גשמי שנה הבאה ותבואתה רע, וגורם טומאה ומרי יותר, ומגדל אנשים רעים וחטאים יותר. ושוב יְ 
מכתם  יותר בשנה השלישית מבשנית, וכן לעולם חוזר חלילה, עד שחס וחלילה כל כך מושרשים בחטא וטומאה, עד כי אין תרופה ל

לבבם הערל וישובו   שייכנעומטובו של אלוקי ישראל תברך שמו לעצור השמים ולא יהיה מטר רע, ולא יוליד פירות רעים, עד . חלילה
 מזיו ה' ותפארתו". וייהנו, אל ה' ויטהרו האויר

 

 דלעיל :  שלו השאלות  את   ' חת"ם סופר' העל פי יסוד זה מסביר  - תשובות
 

ֵתן ֶאת    ְוָעַצר ֶאת ַהָשַמִיםְוָחָרה ַאף ְיהָֹוה ָבֶכם  מה שאמר משה : "א.   ְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא תִּ ַוֲאַבְדֶתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ  ְיבּוָלּה    ְולֹא יִּ
ָלֶכם  ַהֹטָבה ֹנֵתן  ְיהָֹוה  יעבדו  .  גלותב  או", הוא התכוון שהעונש יהיה לסירוגין, שיענישם או בעצירת גשמים  ֲאֶשר  רה רק  זעבודה  אם 

זרה  השמים, בכדי שיחזרו בתשובה, ויטהרו את האויר מטומאת הבל פיהם. אך אם יטמאו בעבודה  אז ה' יעצור את    בצורה עראית, 
הנה, בזמן אחאב היו שקועים מאד   יטהר.בצורה שלא תועיל עצירת גשמים, אז יגלה אותם מעל האדמה, בכדי שבזמן הגלות האויר  

ולכן   מספיקה,  היתה  לא  גשמים  שעצירת  עד  זרה,  לרדת,  בעבודה  הפסיק  לא  הגשם  להגלותםבאמת  רצה  שאחאב וה'  לאחר  אך   .
, ואליהו ידע שאחאב לא יקבל את ההסבר סיק לרדתוהגשם לא מפ  לו, שאיך יתכן שקללת משה לא התקיימהואמר  התלוצץ על אליהו  

עונה לו על שאלתו,  דלעיל,   ירדולכן הוא אינו  לו שהגשם לא  ורומז  גשם.  ירד  זמן לא  לו שמאותו  לפי דברי'   -  אלא מודיע    , 'כי אם 
   את האויר. ויטהרבזה ו ם שידברו דיבורים כמוהו,נוספיאנשים  יפ , ועלרי קודשובי, רק לאחר שיאמר דכלומר

 

לטהר את  ב.   ידע שצריך קודם  כי  הבעל,  נביאי  עם  הענין  ועושה קודם את  יחזרו בתשובה, אויר,  האליהו משתהה  ידי שישראל  על 
"ה' הוא האלוקים", בכח הדיבור הקדוש הזה, התחיל לרדת :    פעמיים  ויוציאו מפיהם דיבורים של קודש. ורק לאחר שכולם צעקו

 גשם מטוהר לברכה. 
 

לכן, נוצרה בשלב ראשון רק עב תפילה,  ומילים של תורה    הרק דיבור אחד של קודש, ועדיין היו חסרים הרבלהם  ן שהיה  ואך מכיוג.  
 עננים גדולים. כדי קטנה בלבד, שרק אחר כך הלכה וגדלה ל

 

ז'  )  ' תענית'שיש קשר בין דיבורים לא נאותים לעצירת השמים מהגמ' במס'  '  חת"ם סופר ' המביא חיזוק לדברי    ן אפרידמ  הרב פנחס
הרע עולה ההבל מפיו של ". ומסביר, שעל ידי לשון  מספרי לשון הרע  בשבילאין הגשמים נעצרים אלא  פזי  י שמעון בן  : "אמר רב  (ע"ב

  שנאמר שם : "אמר רב קטינא   מה  עלוכן    כדי שהגשם לא יקלקל את הארץ.המספר ומקלקל את הגשמים, ולכן ה' עוצר את הגשמים,  
, הוא מסביר, שאם היו מדברים דברי תורה אז היו מטהרים האויר, ולא היה צריך "אין הגשמים נעצרים אלא בשביל ביטול תורה

 נעצרים.ר את הגשמים, אך בגלל שמבטלים תורה, אז אין דיבורי קודש, והאויר מקולקל, והגשם יקלקל את העולם, לכן הם לעצו
 

שאם ,  שני חלקי הפסוקגם הקשר בין    ' ן א פרידמ  הרב פנחס' פי רעיון זה מסביר  ועל    -  "אם בחוקותי תלכו... ונתתי גשמיכם בעתם"
שאין דרך בני אדם לצאת  גשמי ברכה, ולכן הגשמים יהיו גם בעתם,  מהם    ייווצרויהיו עמלים בתורה, וידברו דברים קדושים, הרי  

  ליונים עים  לא רק מטר שמקורו במלומר, ש  'מטר'ולא    'גשמיכם' ונאמר    גשמי ברכה.שהם  דבר שמבטא    ת,  כגון לילות שב  מהבית
ברכה, מטרות  הארץ  םשמקורם  מיגש  ואפילאלא    יוריד  מן  העולים  ברכהמהאדים  גשמי  יהיו  הם  גם  של  ,  פיהם  מהבל  נוצרו  כי   ,

 העוסקים בתורה.
 

לא מספיק שה' ושגם עצי סרק יתנו פירות,    ךלמה צריויש להבין,  שאפילו עצי סרק יתנו פירות.    ' רש"י'אומר    -  "ועץ השדה יתן פריו "
, שמהבל פיהם  מסבירעושים פירות? ויש לשאול מדוע בכלל ישנם עצים שאינם  , ש' ן אפרידמ  הרב פנחס' מסביר  ו  יברך את עצי הפרי?

יורדים גשמים שאינם   מצמיחים פירות. אך בעולם יש גם לומדי תורה וגם מספרי לשון הרע, ואם כן העננים  של מספרי לשון הרע, 
להבדיל בין הגשם הנוצר מלימוד תורה והוא קב"ה יצר גם עצי סרק, בכדי שיוכל  מעורבבים בדברי אלו ואלו, אז הכל יתקלקל. ולכן ה

אך   הנוצר מהבל פיהם של מספרי לשון הרע ירד על עצי סרק שאינם מצמיחים פירות.ירד רק על עצים שמצמיחים פירות, ואילו הגשם 
 לכן גם אילנות הסרק יוכלו להצמיח פירות.הפה יהיה בדברי קדושה,  כאשר יחזרו בתשובה וכולם יהיו עמלים בתורה, ממילא כל הבל

 

 ענני הכבוד בזכות אהרון אוהב שלום -ין ' זו ר' ישראל מר
 

א'(  במדבר  )  ' חוקת ' בפרשת   ערד  נאמרכ"א,  מלך  הכנעני  "וישמע  הנגב":  ענני "  :' רש"י' רש  מפו  ,יושב  ונסתלקו  אהרון  שמת  שמע 
  כיצד בזכות אהרון נוצרו ענני כבוד?הכבוד". וצריך להבין 

באהבה אל מעלה, ואם אדם מקושר  למסביר, כדלעיל, ומוסיף, שמכל אדם עולים אדים    )"בית ישראל" דף י"א ע"ב(  ין ' זו מר' ישראל  ר
אך אם העם אינו מאוחד,   .ם ישראל המראים על אחדותםלע"  כבודנוצרים עננים שהם "  אז גם האדים מתחברים יחד, ומהם  ,חבירו

אוהב שלום ורודף שלום, לכן ענני ן שאהרון היה  ולא נוצרים מהם עננים, וכלל לא יורד גשם. ומכיומתאחדים, ואז גם האדים אינם  
 אחדות בעם, ונסתלקו ענני הכבוד.הכבוד היו בזכותו, אך לאחר שנפטר, לא היתה 

אומר  שה'    ,'שמיני עצרת'ל"ו( לגבי    , )ויקרא כ"ג  ' רש"י' את דברי    'ןאפרידמ  הרב פנחס'  מסביר  זהיסוד  על פי    -  "קשה עלי פרידתכם"
ולאחר סוכות יש חשש  לישראל : "קשה עלי פרידתכם". שהרי ארבעת המינים של חג הסוכות   מסמלים את אחדות עם ישראל, 

לכן   האחדות,  והתכנסות,  להתפרדות  עצרה  מלשון  לכם"  תהיה  "עצרת   : ה'  )ויש  מבקש  פרידתכם"  עלי  "קשה   : ה'  אומר  ולכן 
   לה' קשה לא הפירוד בינו לבין ישראל, אלא הפירוד בתוך העם.  , (, כלומר ' פרידתנו '  -מקשים מדוע לא נאמר 

 

אלא בגלל שבשמיני עצרת מתחילה עונת הגשמים, ת?  דווקא בשמיני עצרת ולא לאחר פסח או שבועו   ה' אומר זאת  מדוע  , ויש להבין
יבים להיות שחילו יהיו גשמי ברכה שיורדים מענני הכבוד, הרי  י ומוריד הגשם", ואם רוצים שאומתחילים לומר : "משיב הרוח  

: "ונתתי שלום בארץ", כי אם יש    'תיקבח'ממשיך הפסוק בפרשת  באחדות, ולכן דווקא ביום זה הוא אומר קשה עלי פרידתכם. ולכן  
 ישראל, אז גם יהיו גשמי ברכה בעיתם. שלום בין בני  

 

מוקדשים לע"נ אחד מחשובי לומדי הכולל  וכן הלימוד של כל השנה כולה של כל השנה כולה הגיליונות   – לעילוי נשמות
 ר' משה חיים בן שרגא פייבל הלוי שוורץ ז"ל שנלב"ע. -'תורתך שעשועי' 

 יה. 'הולע"נ ר' אדמונד רפאל בן ז     .לע"נ ר' אברהם הכהן בן חנום ז"ל מלומדי הכולל 'תורתך שעשועי' שנלב"ע
 

 גני הדר פתח תקוה 3נחת שלמה רח' מ -השיעורים מתקיימים בבית הכנסת חניכי הישיבות 
 

 

 שיעור באור החיים הקדוש.    -  12:00.    שעה עירוביןשיעור בגמרא מסכת  -  11.15שעה 
 

 ביום ה' שיעור בפרשת השבוע   )שיעור זה מתפרסם בסוף השבוע בבתי הכנסת בעלון של בית המדרש( 
 

 . לתגובות הערות והארות ולקבלת הגיליון במייל, גם במהדורה מורחבת, 0548448692 -א לפנות בטלפון נלפרטים 
 

 Ingber@bezeqint.net -נא לפנות לכתובת 
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