בס"ד

ותן ברכה על פני האדמה ׀ ר"ח חשוון התשס“ט ׀ שנה חמישית

וּמ ָטר ִל ְב ָר ָכה ָעל
טוֹבה וְ ֵתן ַטל ָ
בוּאָתהּ ְל ָ
ָ
הנה מתחילים אנו לומר בברכת השנים " ָבּ ֵר ְך ָע ֵלינוּ ה' ֱאלֹקינוּ ֶאת ַה ָשּׁנָה ַהזֹּאת וְ ֶאת ָכּל ִמינֵי ְת
ָתנוּ ַכּ ָשּׁנִ ים ַהטּוֹבוֹת ִל ְב ָר ָכה".
וּב ֵר ְך ְשׁנ ֵ
טוּבהּ ָ
ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה וְ ַשׂ ְבּ ֵענוּ ִמ ָ
ויש להבין מה עניינה של ברכה זו ומה פועלת היא באדם ,ויש לבאר שהנה מילת "מטר" ,תרמוז על רמ"ח עם הכולל ,הרומזים אל רמ"ח
איברי האדם .ובידוע שרפ"ח ניצוצות הם אלו אשר נצרכים אנו לתקנם ולהעלותם לשורשם ,וזה רמוז במילים "טל ומטר" ,רפ"ח
ניצוצות המבוררים על ידי תפילתנו בכוונת הלב .וידוע המדרש "מעשה בעובד כוכבים א' ששאל את ריב"ז א"ל אנו יש לנו מועדות אתם
יש לכם מועדות אנו יש לנו קלנדה סטרגלים וקרטיסים ואתם יש לכם פסח עצרת וסוכות אי זה יום שאנו ואתם שמחים א"ל ר' יוחנן
בן זכאי זה יום ירידת גשמים" ויש לשאול לשמחה זו מה עושה?
אלא שהשמחה באה לעולם על ידי "כהניך ילבשו צדק" ברכת כהנים המורידים את שפע החסד כנאמר "ושמו את שמי על בני ישראל
ואני אברכם" ,וכתב זקני המהרי"א זיע"א ,שיש בברכה זו שלושים תיבות כנגד ג' יודין של ברכת כהנים ,ששרשם משם ס"ג ]יו"ד ה"י
וא"ו ה"י[ שמשם נמשך המן לעם ישראל ,ולכן אמר "ותן ברכה על פני האדמה" ,ולא אמר "ברך פני האדמה" ,כי הוא הנרמז "השמים
שמים לה' והארץ נתן לבני אדם" ,וה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ,כי את הארץ כונן השי"ת בחכמה על מנת שבני האדם יוכל
לתקנה ולשכללה.
אשר על כן" ,ותן טל ומטר" רמ"ח איברים שיהיו משעובדים לתיקון רפ"ח ניצוצות להוריד גשמי ברכה ,גש"ם הגשמיות תהיה מרוממת
ומתעלה ,ומעלה איתה את הגשמיות כולה.
ושבענו מטובה ונאכל מפריה ונשבע מטובה אכי"ר.
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