
 

 

 
 

0T ג ש מ י ם
 

0Tמליל ז' במרחשוןבקש על ירידת הגשמים בארץ ישראל מתחילים ל  .
 

0T :להלן שלושה נוסחים לבקשת הגשמים
 

 ברך עלינו ה' אלוהינו את השנה הזאת
 ואת כל מיני תבואתה לטובה,

לברכה   ותן טל ומטר
 על פני האדמה ושבענו מטובה,

וברך שנתנו כשנים הטובות לברכה, 
כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים. 

ברוך אתה ה' מברך השנים. 
 

ברך עלינו את השנה הזאת 
את השנה הזאת. 

ברך את כל מיני תבואתה לטובה 
ותן ברכה על פני האדמה. 

ושבענו מטובה 
ברך שנתנו 

כשנים הטובות 
 X 3ותן ברכה 

על פני האדמה. 

 ברך עלינו ה' אלוהינו את השנה הזאת
 ואת כל מיני תבואתה לטובה,

לברכה  ותן טל ומטר
 על כל פני האדמה,

 ורוה פני תבל, ושבע את העולם כולו מטובך,
ומלא ידינו מברכותיך ומעושר מתנות ידיך,  

לה שנה זו מכל דבר רע, ישמרה והצ
ומכל מיני משחית, ומכל מיני פורענות, 

לה תקוה טובה ואחרית שלום,  ועשה
חוס ורחם עליה ועל כל תבואתה ופירותיה, 

 ברכה ונדבה, וברכה בגשמי רצון
ותהי אחריתה אחרית שלום  

כשנים הטובות לברכה 
כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים. 

ברוך אתה ה' מברך השנים. 
 
 

0T.פני האדמה וכל פני האדמה; שבענו מטובה ושבע את העולם כולו מטובך; ברך שנתנו ומלא ידינו...אחרית שלום 
 

0T  ?מה הייחוד של כל נוסח? מה הנוסח שלך
 

בגשמי רצון, תברך עדה. בפחי יגון, כציפור לכודה.  
) 4(בראשית י"ח בצדקת אב המון, הכין סעודה. ואמר יקח נא מעט מים: 

 

גשם נדבות משמי עליה. תוריד בציה רב עליליה. 
) 18כ"ו בראשית (בצדקת נעקד בהר המוריה. ושב וחפר בארות המים. 

 

דלה ממהומה עמך והצל. ורוח קדשך עליו האצל. 
) 38 ל'  בראשית(בצדקת איש תם מקלות פיצל. ברהטים בשקתות המים: 

 

האר פנים על דל בשועו. נלכד ועל כן אחר ישעו. 
) 15(שמות ב'  בצדקת עניו נס מפרעה. וישב על באר המים:

 

ןתזיל מטרות עוז ממעונים. ותבואות שנה יהיו דשנים. 
) 18(במדבר כ"ט בצדקת נכנס לפני ולפנים. אשר צוה על נסוך המים: 

 

זכור רחמך יוצר המאורות. וצוה עביך יריקון אורות. 
) 15: (שמואל ב' כ"ג בצדקת מלך נעים זמירות. אשר אמר מי ישקני מים

 

חשרת מים על יבשה. תזיל ותוציא אבן הראשה. 
) 22(מלכים ב' ב' בצדקת לקח צלוחית חדשה. ועל ידו נרפאו המים: 

 

טרפי צמח אדמה המציא. הפק רצוני חזקי ואמצי. 
 )8(תהלים קיד בשמי נדבות למענך מוציא. מחלמיש למעינו מים: 

 
0T  ?בזכות מה יורדים גשמים

 
0T "רבי גזר תענית ולא בא גשם. ירד לפניו שליח ציבור ... אמר "משיב הרוח" ונשב הרוח. אמר "מוריד הגשם

ובא הגשם. אמר לו: "מה מעשיך?" אמר לו: "אני גר בעיירה דחוקה, שאין בה יין לקידוש והבדלה. טורח אני 
ומביא יין לקידוש ולהבדלה, ומוציא אני אותם ידי חובתם."   

 

0T רב הזדמן למקום אחד, גזר תענית ולא בא גשם. ירד לפניו שליח ציבור. אמר "משיב הרוח" ונשב רוח. אמר



 

 

 
 

"מוריד הגשם", ובא הגשם. אמר לו: "מה מעשיך?" אמר לו: "מלמד תינוקות אני, ומלמד לבני עניים כבני 
עשירים; וכל מי שלא יכול, אינני לוקח ממנו דבר; ויש לי בריכה של דגים, ומי שמתרשל (מאן דפשע) משחד 

אני אותו בהם, ומרגיע אני אותו, ומפייס אני אותו עד שהוא בא וקורא." 
0T ('תרגום הרב שטיינזלץ לתלמוד בבלי, מסכת תענית כ"ד עמוד א)

 
0T ?במה עדיפים שליחי הציבור על רבי ורב? במה מתייחדים מעשיהם


