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מסכת תענית

דף ב'

גבורות גשמים
נתבאר ,שמעשה ירידת הגשמים נקרא גבורות גשמים ,ואמר רבי יוחנן שהטעם לכך
כי יורדים בגבורה.
שכן מצינו ,שנאמר בגשמים לשון "אין חקר"" ,ע ֶֹשׂה גְ דֹלוֹת וְ אֵ ין חֵ ֶקר
אָרץ וְ ֹשׁלֵחַ מַ יִם עַ ל פְּ נֵי חוּצוֹת" )איוב ה' ט'-י'( וכן מצינו בבריאת
ִמ ְספָּ ר .הַ נֹּתֵ ן מָ טָ ר עַ ל פְּ נֵי ֶ
אָרץ א יִיעַ ף וְ א יִ יגָע
העולם ,שנאמר" ,הֲ לוֹא י ַָדעְ ָתּ ִאם א שָׁ מַ עְ ָתּ אֱ ֵ קי ע ֹולָם ה' בּו ֵֹרא ְקצוֹת הָ ֶ
נִפְ לָאוֹת עַ ד אֵ ין

אֵ ין חֵ ֶקר לִ ְתבוּנָת ֹו" )ישעיהו מ' כ"ח( .ובריאת העולם נאמר בה גבורה ,שנאמר" ,מֵ כִ ין
בוּרה" )תהלים ס"ה ז'( .ומעתה ,כשם שבריאת העולם בגבורה ,כך
הָ ִרים בְּ ֹכח ֹו נ ְֶאזָ ר בִּ גְ ָ
א
הגשמים הדומים לה ,גם הם בגבורה  .ולכן נקרא מעשה הגשמים גבורות גשמים

הזכרת הגשמים בתפילה
נתבאר ,שיש להזכיר גבורות גשמים בתפילה .ומבואר בברייתא ,שענין זה למד
מסמיכות הכתובים ,שנאמר "וְ הָ יָה ִאם ָשׁמֹעַ ִתּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ל ִמ ְצוֹתַ י אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י ְמצַ וֶּה אֶ ְתכֶ ם הַ יּוֹם
לְ אַהֲ בָ ה אֶ ת ה' אֱ ֵ קיכֶם וּלְ עָ בְ דוֹ בְּ כָ ל לְ בַ בְ כֶ ם וּבְ כָ ל נַפְ ְשׁכֶ ם" )דברים י"א י"ג( ,ואמרו חכמים,
אַרצְ כֶ ם
איזו היא עבודה שהיא בלב ,הוי אומר זו תפלה ,ונסמך לו הכתוב" ,וְ נָתַ ִתּי ְמ ַטר ְ
בְּ עִ תּוֹ יו ֶֹרה וּמַ לְ קוֹשׁ וְ אָסַ פְ ָתּ ְד ָגנֶ וְ ִתיר ְֹשׁ וְ ְיִצהָ ֶר) "דברים י"א י"ד( ,לומר שיזכיר ענין זה
בתפילה.

מפתחות שלא נמסרו ביד שליח
לדברי רבי יוחנן ,שלשה מפתחות בידו של הקב"ה ,שלא נמסרו ביד שליח ,ואלו הם:
א .מפתח של גשמים ,שנאמר" ,יִ פְ ַתּח ה' לְ  אֶ ת אוֹצָ ר ֹו הַ טּוֹב אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִ ם לָתֵ ת ְמטַ ר
אַר ְצ בְּ עִ תּ ֹו וּלְ בָ ֵר אֵ ת כָּ ל מַ ע ֲֵשׂה י ֶָד וְ ִהלְ וִ יתָ גּוֹיִ ם ַרבִּ ים וְ אַ ָתּה א ִתלְ וֶה" )דברים כ"ח י"ב( ,ה' ולא
ְ
שליח.
יִּשׁמַ ע אֵ לֶיהָ אֱ ִ קים וַ יִּ פְ ַתּח
ב .מפתח של חיה ]=לידה[ ,שנאמר" ,וַ יִּ זְ כֹּר אֱ ִ קים אֶ ת ָרחֵ ל וַ ְ
א אכן יש להקשות ,אמאי נקט גבורות טפי מכח ,וכמו כן הוה ליה למימר מאימתי מזכירין כח גשמים ,או ליתני גדולות
גשמים .ויש לומר דמן הדין נקט גבורות ,משום טעמא דאיכא כח ואיכא גדולה .אי נמי משום דהברכה מתחלת בגבורה
להכי נקט גבורות] .תוס'[.

