
  
  
  

  

  

  

  

  

בשמיני עצרת מתחילים להזכיר גשמים בברכת גבורות בתפילת העמידה. הזכרת הגשמים מוגדרת 
. )"מאימתי מזכירין גבורות גשמים"(  במשנה הדנה במועד תחילת הזכרת הגשמים  כ"גבורות גשמים"

ת גבורות בתפילת העמידה עוסקת בחריגה מחוקי הטבע  חריגה מחוקי הטבע (וברכ  ידועגבורה היא כ
כן  מד  וכו').  מתים, רופא חוליםמחיה    – ולא  מוגדרים כירידת הגשמים  וע אם  ו של טבעכ"גבורות" 

  עולם?
  

להסביר   ידי  ע זאת  אפשר  בראשית  החלוקהל  בפרשת  הבריאה  תיאורי  שני  בראשית  של  בפרשת   ;
תיאור הבריאה   . "ויכולו"תיאור בריאה ראשון המתחיל ב"בראשית ברא אלקים" ומסתיים בפרשיית  

ב  מתחיל  תיאור  מילים  השני  האישה.  בבריאת  ומסתיים  בהיבראם"  והארץ  השמים  תולדות  "אלה 
  בלשון   , המייצג את מידת הדין. תיאור הבריאה השני כתוב"אלקים"כתוב כולו בלשון  הבריאה הראשון  

  .וי"ה) והן את מידת הדין(שם ה מיםמידת הרחאת  המייצג הן  "ה' אלקים"
  

 של הבורא  לה עלה במחשבתוי בתחירש"י כ  כותביאור הבריאה הראשון,  בתחילת פרשת בראשית, בת 
, ולכן הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת  וראה שאין העולם מתקיים  לברוא את העולם במידת הדין

, מידת הדין, "אלקים"הראשון בשם  התיאור  שני תיאורי הבריאה:  את דברי רש"י בניתן לראות  .  הדין
  ושותפה לה מידת הדין. מידת הרחמים קודמת, "ה' אלקים"השני בשם והתיאור 

  
יצאה    הוא הכנה בלבד, מחשבה שלא  (כלומר: מ"בראשית ברא אלקים" עד סוף "ויכולו")  שכל תיאור הבריאה הראשון  מדברי רש"יצא  ויו

בתיאור הבריאה שנבראה (במחשבה) לפי מידת הדין בלבד.    אותה מחשבה, תיאור בריאה ראשון, כוללת את מסגרת הטבע   אל הפועל.
ם גם האמור  . לכך מתאייחה, אין בחירה חופשית ואין הולדהגשמים ואין צמאין    – אין המשכיות לעולם    , במסגרת הטבע הנקי,הראשון

  ם אלקים.בגימטריה "אלהים", כיוון שהטבע נברא לפי מידת הדין, ש" הטבע"ש
  

חד עם מידת הרחמים שהוסיפה את הגשמים, תיאור הבריאה הראשון יצא מהמחשבה אל המעשה בתיאור הבריאה השני, שם התממש בי
ץ ואדם  כפי שמופיע בתיאור הבריאה השני: "וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר ה' אלקים על האר

  אין לעבד את האדמה".
  

, בטבע שנברא על פי מידת הדין בשם אלקים, אלא נבראו וןנבראו בתיאור הבריאה הראשלא הם  –על כן, מוגדרים הגשמים כ"גבורות" 
  במידת הרחמים.גה ממנו, כחרי

  
  ! חג שמח                                                                                                                                                                                                                            

  
  
  

המשתתפים   לכל   בטיול תודה 
! היה ותודה ליובל על ההדרכה

  ניפגש באירוע הבא!נהדר. 
  
  

פות יחולקו שקיות במהלך ההק
  דים.הפתעה ליל 


