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 ונוסחתה ברכת הודאת הגשמים

 ופירש"י סוגיית הגמ'

 ,על הגשמים כו' ועל הגשמים הטוב והמטיב מברך (אברכות נט:בגמרא )איתא 
והאמר רבי אבהו ואמרי לה במתניתא תנא מאימתי מברכין על הגשמים משיצא 
חתן לקראת כלה מאי מברכין אמר רב יהודה מודים אנחנו לך על כל טפה וטפה 

ו ורבי יוחנן מסיים בה הכי אילו פינו מלא שירה כים וכו' אין אנו שהורדת לנ
רוב ההודאות רוב  גברוך אתה ה' במספיקין להודות לך ה' אלהינו עד תשתחוה

ההודאות אמר רב פפא הלכך  האמר רבא אימא האל דההודאות ולא כל ההודאות
 .ונימרינהו לתרוייהו רוב ההודאות והאל ההודאות

יא הא דשמע משמע הא דחזא מחזי דשמע משמע היינו ואלא קשיא לא קש
בשורות טובות ותנן על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב אלא אידי ואידי 
דחזי מחזי ולא קשיא הא דאתא פורתא הא דאתא טובא ואיבעית אימא הא והא 
דאתא טובא ולא קשיא הא דאית ליה ארעא הא דלית ליה ארעא אית ליה ארעא 

[ בנה בית חדש וקנה כלים ש"המסו-תניאצ"ל ]טיב מברך והא תנן הטוב והמ
חדשים אומר ברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה שלו ושל אחרים אומר הטוב 

דלית ליה שותפות והתניא קצרו של  ב לא קשיא הא דאית ליה שותפות האוהמטי
ברוך דבר על שלו הוא אומר ברוך שהחיינו וקיימנו על שלו ועל של חבירו אומר 

 .הטוב והמטיב
                                      

 ז. -ועיקרה של הסוגיא נשנתה גם במס' תענית ו:  א

 '. וראה מש"כ להלן בזה.עד אל יעזבונו רחמיך ה' אלהינו ולא עזבונויש להעיר שבגמ' בתענית הגי' ' ב

וסיעתו ]ויל"ע בשיטת הראב"ד  ,וכ"ד הראשוניםקיצור הוא, והיא היא.  למרות שבתענית ל"ג רק ברוך רוב, ג
וכו', אכן  רוב ההודאות אלהי'ברוך אתה י"י גריס:  (סימן א)מחזור ויטרי ועי' ב, [לענין ברכה זו ברכות נד.

 . וצ"ע.רוב ההודאות אלברוך אתה י"י  ', הגי'סידור רש"י סימן הב

הקשו א"כ מדוע לא נימא כל ההודאות, ויעו"ש מש"כ לבאר בזה, הבאנו ועי' במהרש"א ובמעיו"ט אות ש'  ד
 מוהרא"ש.מש"כ בזה מבנו  (אורח חיים סימן צה -א "ח)שו"ת יהודה יעלה דבריו להלן. ועי' גם 

כ"ה גם ברא"ש, ובקיצו"פ הרא"ש שם, אך בתענית בגמרא שם הגי' אל, וכ"ה להלן בדברי ר"פ. וכ"ה ברי"ף  ה
שם ושם, ובתר"י, וברא"ש, ובטור, וש"פ. ]ובבה"ג ה' ברכות, הודאות, בה' אחת. ויש להעיר שם שכ' ואי אית 

קח סי' שמ"א יעו"ש, אכן עי' בא"ר זו יש ברונדצ"ל ואי לית ליה וכו' , וכעין ט"ס ולכאורה ליה ארעא וכו' 
 [. סק"ג דאפשר שגי' אחרת להו בגמרא וצ"ע

וז"ל:  שםתענית בגבורת ארי שם הגי' בהיפך אל ההודאות ורוב ההודאות. וראיתי שכבר העיר בזה בעל ה ו
 נימרינהו לתרווייהו אל ההודאות ורוב ההודאות. הכי גירסת ספרים דידן בשמעתין. אבל בפרק ט' דברכות

)דף נ"ט( הגירסא איפכא רוב ההודאות קודם. וגירסא זו נראה לי עיקר שהרי אל ההודאות הוא לתקן שלא 
ויש להוסיף שכן  נטעה רוב ולא כל. הלכך ראוי לומר התיקון אחר רוב ההודאות שהוא מקום להטעות.

ש, וכן מוכח נתבאר במהרש"א בברכות בביאור דברי התוס' )והביאם בב"י( במה שדימוה לישתבח יעו"
 מרש"י בתענית, וכ"כ הטור בנוסח הברכה והבאנוהו להלן.

גי' אחרת בכל ברכה זו ובדיניה ]וגם  ,ודע שבירושלמי )וכ"ה בב"ר פ"יג, ובד"ר פ' כי תבוא( בברכות ובתענית
 [ יעו"ש.גופיהבדברי רב יהודה 
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שירדו כל כך  - חתן לקראת כלה: זוכ' רש"י
שכשהטפה נופלת יוצאה אחרת ובולטת כנגדה, 

שהשווקין מקלחין מים,  ,לשון אחר .מפי מורי
 .חשוק מקלח וזה מקלח כנגדו

רוב ההודאות אתה  ,כלומר – רוב ההודאות
קורא להקדוש ברוך הוא, ולא כל ההודאות, 

תה ברוב ההודאות, ולא והכי משמע ברוך א
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך  ,בכל, אלא כך חותם

  העולם אל ההודאות, דמשמע כל ההודאות.

ברוך אתה ברוב  - למימרינהו לתרוייהו [ז.]
ההודאות במרבית ההודאות האל של כל 
ההודאות משמע ומתחלה היה משמע רוב ממש 
ולא מרובות וכמו כן בישתבח אל מלך גדול 

אל ההודאות מפי רבי רשעי עובדי בתשבחות 
כוכבים אינן חיין כי תולעתם לא תמות ואשם 

  לא תכבה )ישעיה סו(.

שבשרוהו לאמר ירדו גשמים  - שמע משמע
 - אתה פורתא בלילה, אומר הטוב והמטיב.

 הטוב והמטיב. - אתא טובא מודים אנחנו לך.
בנה  הטוב והמטיב, שהטיב לו. - אית ליה ארעא

שלו  כולו שלו, אומר שהחיינו.ש - בית חדש
 הטוב והמטיב. - ושל אחרים

לא  - הכי גרסינן: והתניא בנה בית חדש וכו'
קשיא הא דאית ליה שותפות הא דלית ליה 
שותפות, ולא גרסינן אלא הא והא דאית ליה 
ארעא, והכי פירושו: תירוצא דשנינן קאי 

בדלית ליה ארעא,  -בדוכתיה, מודים אנחנו לך 
ודקא קשיא לך  .בדאית ליה - טיבהטוב והמ

לא קשיא, ההוא  ,בנה בית חדש אומר שהחיינו

                                      
מכאן עד ד"ה שמח, הוא מרש"י במס' תענית. ועוד כ':  ז

בפרק הרואה )ברכות נד,  - ל הגשמיםמאימתי מברכין ע
א( אמרינן: על הגשמים אומר הטוב והמטיב, והתם )נט, 
א( פרכינן הך ברכה דתקון לה רבנן, ומשנינן לה, הא 

 דחזא מיחזא, והא דשמע משמע.

 הארכנו בשיטות הראשונים, וביאורם בזה.ולהלן  ח

דבנה בית חדש שאין לו שותפות בה ועליה 
 ,מברך שהחיינו, אבל גשמים בדאית ליה ארעא

טובה שיש לו שותפות בה היא, שהרי כל מי 
 שיש לו קרקע שותף עמו בטובה זו.
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משיצא חתן  - פי'ביאור הדעות בסיכום ו
 לקראת כלה

יש , טרש"י בזה לעיל מש"כשהבאנו את אחר 
כ"פ הרא"ש, הראשון ב' מורו, כפי' זה לציין ש
, ורי"ו, והר"ן )ב. ד"ה אמר ר' אבהו( יוהמאירי
, וס' , ותלמיד הרמב"ן בפ"אוריבב"ן ,יאבפי' ב'

ולפי' זה חתן וכלה הם שני . המכתם בפ"א
 .יבהטיפות העליונה והתחתונה

בפי' ג' והעלינו לשונו ]ערוך וכפי' השני כ"כ ה
, והביאוהו כמה ראשונים, וכ"כ בפירוש [להלן
וס'  ,)המיוחס לר"א בן ר"מ משפירא( אהר"

   .וס' המכתם בפ"ב הפרדס,

אמנם הרמב"ם פי' )ברכות פ"י ה"ו( מאימתי 
מברכין על הגשמים משירבה המים על הארץ 
ויעלו אבעבועות מן המטר על פני המים וילכו 

וחתן וכלה הם ות זה לקראת זה. ע"כ. האבעבוע
שלולית ההולכים זה לקראת האבעבועות שב

  .זה

                                      
וכ"מ בל' רש"י שעל הרי"ף: שהמים של שביל אחד  ט

ים של שביל אחר ]וכעי"ז הל' בס' הפרדס[ פוגעין במ
לישנא אחרינא שיש כל כך מים על פני הקרקע 
שכשטיפה אחת יורדת ונופלת מדלגת טיפה כנגדה מעל 
פני הקרקע וכו'. ולשונו בגמרא בברכות: משיצא חתן 

שהמים קבוצין על הארץ, וכשהטפה  -לקראת כלה 
נופלת עליהן טפה תחתונה בולטת לקראתה. ונראה 

 דהיינו הך. ע"כ.

מבעבעים ר"ל שכשיורדת טיפת גשמים ומש"כ שכ':  י
ע"כ,  שהטפה יורדת לשם ובולטת אחרת כנגדה המים

ר"ל שבשטיפת המים יורדת נופלת על וכעי"ז בברכות: 
. ע"כ. ל"ד הוא, רק לצורך הסבר המים ומבעבעתה

 קפיצת הטיפה מהקרקע.

רי' שכ' בזה"ל: ואחרים פירשו משיצאו המים הנג יא
ארצה לקראת הגשם, ע"כ. וכ"כ במאמ"ר בפשיטות 

 בהבנת האחרים.

אמנם יש לספק אם החתן היא הטיפה העליונה  יב
והכלה התחתונה או להיפך, ומרש"י בברכות שהבאנו 

 לעיל יש לדקדק כצד ב', וכ"כ להדיא בריבב"ן.

"כ בס' הבתים )שער י"ב ס"ה( כ הרמב"םפי' וכ
משמו, והסמ"ג )עשין כ"ז(, וכן הסכים 
הריטב"א, והר"ן שם )בפי' א' והובא בב"י(, 

ב' הערוך וס"ה, ואו"ח הל'  יגוהנימו"י, והגמ"י
דרך )מ"ר כ"ג פכ"ח(, ברכות, וכל בו, וצידה ל

בשיטה לבעל הצרורות )המיוחס לר"ח ב"ש 
תלמיד הר"פ והרשב"א( ודחה לפי' רב האיי 

  .גאון, ותלמיד הרמב"ן בפ"ב, וכ"פ הש"ע

למדנו שג' ביאורים יש, וכן מוכח עד כאן 
 שהבין בב"י, וכ"כ באורך המאמ"ר סק"ב. 

חתן( כ' ג' פירושים והנה בערוך גופיה )ערך 
וז"ל: פי' כשתרד טיפה על ש"י מלבד פיר

הקרקע שכבר ירד בו מטר מעלת כמין 
אבעבועות לפי ירידת הגשמים, שהגשמים 

. פ"א משיצא ידנקראין חתן והאבעבועות כלה
חתן אבעבוע ממבוי זה ואבעבוע ממבוי זה 
ויפגעו זה בזה אלו ב' אבעבועין נקראין חתן 

מים ושופכין  מלאיןשהשווקים וכלה. פ"א 
כמו שיצא  ופוגעין זה לזה ,לשוק זהמשוק זה 

ולפי' הג' המים עצמם חתן לקראת כלה. עכ"ל. 
 . טוהם החתן והכלה ,בלא אבעבועות

ז"ל: ]גאון[ ובחידושי הריטב"א כ' ב' רב האיי 
הא דאיתמר מברכין על הגשמים משיצא חתן 
לקראת כלה. מהו חתן ומהו כלה וכו', ועד כאן 

ת בארץ וכו', ראינו קדמונינו כשרואין לחלוחי

                                      
וז"ל: שם ]אות ד'[ משיצא חתן לקראת כלה וכן פירש  יג

רש"י פירש כשתפול הטפה יהיו בערוך וכן ס"ה, אבל 
גשמים קופצים ובולטים למעלה עוד פירש בערוך פ"א 
שהשווקים נמלאו מים ושופכין משוק זה לשוק זה 

 ופוגעין זה לזה. ע"כ.

וכפי' זה נראה בכוונת פסקי הרי"ד ]וכעי"ז בפסקי  יד
ריא"ז נכדו[ שכ': פי' שירבו גשמים כל כך עד שיעשו על 

ן של גשמים יורדין על הארץ אבעבועות והטיפי
 האבעבועות.

וכן לפ"ב ברש"י, והיינו שני הקילוחים הבאים זל"ז,  טו
ופי' השני הוא כחיבור של הפי' הג' עם פי' שכ' הרמב"ם. 
]אגב מה ששינה הל' מפי' ב' לפי' ג' בזה מבוי ובזה 

 שווקים, נראה דל"ד הוא, אלא אורחא דמילתא נקט[. 
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י"מ כי בלחלוחית הארץ בגשמים שנבלעו בו 
אין הטיפות שאחרי כן נבלעים לאלתר, וכשיורד 
טיף טיף כנגד טיף טיף נוצצות אבעבועות כלפי 
למעלה כנגד טיפה העליונה, והבאה מן השמים 
היא הכלה, והיוצאת מן הארץ לקראתה הוא 

ומדברים אלו משמע שהטיפה . טזוכו'החתן, 
והאבעבוע שלקראתה הוא החתן.  ,ההיא הכל

 .היפך מפי' ב' בערוך הוא זהופי' 

ועי' באבודרהם )ברכת הראייה, השבח 
וזה  ,: כתב הרי"ף בתשובת שאלהיזוההודאה(

לפי  ,וששאלתם מהו חתן לקראת כלה ,לשונו
שנקראת ירידת גשמים רביעה כדאמרינן )שם( 

 ,מאי רביעה א"ר אבהו דבר הרובע את הארץ
דה דאמר מטרא בעלה דארעא שנא' כדר' יהו

וכשרואין  .)ישעיה נד, י( והולידה והצמיחה
לחלוחית הגשמים יורדין על אותה לחלוחית 

אומ' זו היא יציאת חתן לקראת  ,ומתפצע' אות'
ישי הוא, שומברכין. עכ"ל. נראה שפי'  ,כלה

החתן הם והנ"ל דהיינו  בדבריו,אלא שצ"ב 
ע, ונהיה החור שנעשה במים שבקרקהגשמים ו

  ., היא הכלהכמו עיגולים סביב כניסת הטיפה

ובס' מצוות זמניות )לר"י בר"י תלמיד הרא"ש( 
, וזה כינוי משיצא חתן לקראת כלהכ' ז"ל: 

 ,לנטיפת המטר כאילו רץ קצתו לקראת קצתו
ע"כ. ומשמע מדבריו  .וקורין לזה ההמון חתונות

שפי' שביעי הוא שלא מיירי באבעבוע שבארץ 
שהם נראות כאילו אלא על עצם הטיפות  ,כלל

רצות אחת כלפי חברתה ושני הטיפין הוי כחתן 
ומה שסיים וקורין לזה יש להוסיף  וכלה.

                                      
בעלה דארעא  ואע"פ שלמעלה מזה אמר מטרא טז

והקרקע הוא הנמשל לאשה והמטר לבעל, זהו בדמיון 
הכללי בין המטר והארץ להוליד הצמחים, שלכך נקראת 
רביעה, אבל בגוף המטר עצמו בתחלת בואו קודם 
שיוליד בנים, יש שם בטיפות הגשם דמיון החתן והכלה 

 על הדרך שהזכרנו, ושני ענינים הם עכ"ל.

 והרמב"ם.והביא גם את פי' הרא"ש  יז

ה בעוהרי לנו ש שכעי"ז כ' הרי"ף הנז' בתשו'.
 . יחפירושים

 

תנאי ראיה או  - משיצא חתן לקראת כלה
 שיעור זמן גרידא

 ,יה עצמהאלחקור אם כ"ז נאמר כתנאי לרויש 
לומר שאם אינו רואה כן אינו יכול לברך, או ו

שמא אינו אלא שיעור מאימתי ניתן לברך על 
ינה אלא אך עיקר הברכה א ,אותו ריבוי הגשמים

אף על פי שלא על כשרואה הגשמים בעצמם 
, ונ"מ , רק יודעויראה את אותו השיעור

במודיעים אותו שכבר היה אותו השיעור. 
                                      

ודבר תימה ראיתי בשו"ת הלכות קטנות )חלק א  יח
סימן קצא( שפי' מדנפשיה פי' מחודש, שכשירדו בעומק 
טפח היינו חתן לקראת כלה. ע"כ. ]והיינו שהטיפה היינו 

 חתן, והקרקע עצמה הכלה[.

ואין כן משמעות הראשונים ז"ל, ועוד שהדברים קשים 
וכל הגמ' לכתוב להולמן בדברי הגמ' א. וכי לא תטובא 

כן להדיא ]וכמו שכ' גבי רביעה ראשונה כן[, ומדוע 
תרמז לנו במשל של חתן וכלה. ב. מזה גופא מוכח שתרי 
שיעורי נינהו של רביעה ראשונה ושל חתן היוצא וכו'. 
ועוד דבגמ' )תענית ו.( פריך: בשלמא רביעה ראשונה 
לשאול שלישית להתענות שניה למאי וכו' ויפלא 

הול"ל לשאול ולברך. ועוד שהרי כ' הר"ן  שלדבריו
והביאו בית יוסף: ואע"פ שלא ירדו עדיין כדי רביעה 
מברכין עליהם. ובפשטות היינו אף כדי רביעה ראשונה, 

 רא דחתן היוצא ודאי קדים במציאות. ה.שהרי שיעו
שהרי נתבאר שיעור כעי"ז בגמרא לענין הפסקת התענית 

י יהו הגשמים יורדין תנו רבנן עד מת (:כה:)עי' שם 
בחרבה טפח בבינונית  וכו'והצבור פוסקין מתעניתם 

טפחיים בעבודה שלשה טפחים תניא רבי שמעון בן 
אלעזר אומר אין לך טפח מלמעלה שאין תהום יוצא 
לקראתו שלשה טפחים והא תניא טפחיים לא קשיא 

או"ח סי' ) , וכ"פ בש"עכאן בעבודה כאן בשאינה עבודה
היו מתענים על הגשמים ונענו, כמה  (:יא"ה ס"תקע

ירדו ויהיו פוסקין מן התענית, משיכנסו בעומק הארץ 
ובעבודה, שלשה  ,ובבינונית, שני טפחים ,החרבה טפח

)ושיעור כמה צריכין לירד  . ע"כ. והגיה הרמ"א:טפחים
ובע"כ הדבר ע"כ. לברך עליהם עיין לעיל סימן רכ"א(. 

וצע"ג, עד ורי נינהו, פשוט וברור וא"צ לפנים שתרי שיע
אח"כ  שתמיהני אם יצאו הדברים מהרב בעל הלק"ט.

מצאתי שכבר השיגו בס' פרי האדמה על הרמב"ם רפ"א 
ועי' בבן יהוידע מש"כ בזה ע"ד הדרש דתעניות יעו"ש. 

 והסוד, וכן בס' הקנה.



 ה

 

נראה שאין כאן ומסתימת דברי רוב הפוס' 
, מאימתי מברכין וכו' פשטות ל' הגמ'ן וכ ,תנאי

משמע קצת  ,אמנם מל' הרי"ף בתשובה הנז'
 . וצ"ע. יטשהוא כתנאי

והנה לצד א' היה לומר שלא נחלקו רק לענין 
, ולמר כדאית ביאור המשל לחתן לקראת כלה

אך  ,וכמשנ"ת לעיל ליה ולמר כדאית ליה
בעצם הזמן של  רושיםאין נ"מ בין הפי למעשה

דאידי ואידי חד הראוי אז לברך, השיעור 
  שיעורא הוא. 

חלוקים הם  באמתאכן כשנדקדק בדברים י"ל ש
הסמ"ז הנ"ל דברי בגם בזמני השיעור, דהנה 

כיון דמיירי  לכל הפי' שיעורונראה שיוקדם 
הרי"ף , ומל' בגשמים עצמם אף בלא שלולית
וכפי שביארנו שכ' ל' לחלוחית שמתפצע 

נראה שיקדם זה ממש"כ רש"י וש"ר, וכן בריו, ד
 ,מש"כ רש"י בפ"א שהוא טיפה כנגד טיפה

נראה שיקדם זה במציאות ממש"כ הטור שתצא 
האבעבוע כנגד הטיפה, וכן דברי הטור נראה 
שיוקדם למש"כ הרמב"ם, שילכו האבעבועות 

שכל אלו יקדמו לפי'  כן נראהזה לקראת זה, ו
שני בצומת  ותהאבעבוע יפגעוש הב'הערוך 
במציאות האחרון י"ל ש, וכן זה בזה מבואות
 וצ"ע.. כמים ששווקים מקלחיםהג'  יהיה פי'

 

 להלכה הפוסקים דברי

                                      
עוד יש לעי' בדברי הרי"ף במש"כ אומרים זו היא וכו'  יט

נאמרו הדברים עדיין אינו  ומברכין, משמע שכל עוד לא
מספיק אף שהוא כבר כחתן היוצא, והטעם יראה 
שצריך ברכה כזו שיראוה הכל ואם אין מדברים מזה 
כנראה לא ירד די, כדי שיתפרסם זה, וממילא אכתי לא 

 הוי ברכה מרובה. 

ונ"ל דבשני פי' אלו לא נקט רק המצוי אצלם ובזמנם,  כ
כגון בשני כבישים או ובזמנינו ג"כ שייך שיעורים אלו 

רחובות או אפילו שבילים גדולים וכן מוכח משינוי 
הלשון ברש"י שעל הרי"ף שהבאנו לעיל. וכן מבואר בס' 

 המכתם בפ"ב שכ' רק ל' דרך. 

מברכין על הגשמים  (סימן רכא)טור וכ' ה
משירדו כ"כ עד שירבו על הארץ ומתקבצים 
במקום אחד וכשתרד בהם הטפה תראה בהם 

לו ומה הוא מברך אם אין  כאכמו אבעבועות
שדה או' מודים אנחנו לך על כל טפה וטפה 
שהורדת לנו ואילו פינו מלא שירה כים ולשוננו 
רנה כהמון גליו וכו' עד הן הם יודו ויברכו את 

וחותם בא"י רוב ההודאות ואל  ,שמך מלכנו
ההודאות ואם יש לו שדה בשותפות עם אחר 
מברך הטוב והמטיב ואם אין לו שותף בשדהו 

 והרמב"ם ז"ל ,"כ רב אלפסמברך שהחיינו כ
  .כב(הל' ברכות פ"י, ה"ה)

אלא אם  ,ז"ל לא כתב כן]הרא"ש[ ואדוני אבי 
יש לו שדה אפילו אין לו בה שותף מברך הטוב 

ואם אין לו שדה אומר מודים אנחנו  ,והמטיב
 .כג. עכ"ללך

                                      
כעי"ז ל' מנוה"מ לר"י אלנקווה, ובל' זה יש לספק  כא

אם כוונתו כרש"י או כרמב"ם או כעין הרי"ף, וצ"ע. 
בואר שהבין דברי הטור ומדברי הד"מ הארוך מ

בפשיטות כד' הרמב"ם, וכ"כ הב"ח. ונראה טעמם 
מדקדוק ל' אבעבועות שכ' כל' הרמב"ם, אך לכאורה 
אינו מוכרח. וראיתי בר"י מלוניל שכ' כעין ל' זה 
ומלשונו יש לדקדק כדבריהם ]דז"ל: כשתרד הטפה מן 
הגג על הקרקע ]כ"ה לפי המוגה שם, אך לע"ד נראה 

אי איריא גג ולא הגשמים עצמם, ובעיני שג"ז ט"ס דמ
בלי ספק היה כאן שליחות יד בהעתקה שהיה כ' ג' או 
גש' ור"ל גשמים, ומאן דהו תיקנו בשיבוש לגג[ נעשה 
בקרקע כמין אבעבועות ונקראין ע"ש חתן וכלה לפי 
שנקראת גשמים רביעה וכו'[. אח"כ ראיתי במאמ"ר 

טור בזה, ועל סק"ב שג"כ העיר באורך בטוטו"ד על ל' ה
דברי הד"מ והב"ח וצידד שדעתו כד' אחרים שכ' הר"ן 
 דהיינו כפירש"י, ונסתייע מזה שהרא"ש אביו נמי פי' כן.

ירדו גשמים רבים, אם יש לו שדה מברך ז"ל שם:  כב
שהחיינו, ואם היתה שלו ושל אחרים מברך הטוב 
והמטיב, ואם אין לו שדה מברך מודים אנחנו לך יי' 

כל טפה וטפה שהורדת לנו ואילו פינו מלא אלהינו על 
כו' עד הן הם יודו וישבחו ויברכו את שמך מלכנו ברוך 

ע"כ. וכ"פ הרע"ב  אתה יי' אל רוב ההודאות והתשבחות.
והסמ"ג עשין והר"ן, ונימו"י, והריטב"א, במשנה שם, 

, ולפ"ז מש"כ וש"רוריבב"ן, ותלמיד הרמב"ן,  כ"ז,
    .בשעה"צ אות ב' צ"ע

 הרשב"א, )ד"ה הכי גרסינן, הו"ד לעיל( רש"יכ"ד ו כג
   ז.וחי' הרא"ה, ופסקי ריא" ,)בחי' ד"ה והא(



 ו

 

, כדברי הרי"ף (ב-אסי' רכא, ס")שו"ע וכ"פ ה
מים אם היו בצער מחמת עצירת גש :והרמב"ם

וירדו גשמים, מברכים עליהם אף ע"פ שלא 
ירדו עדיין כדי רביעה, משירדו כ"כ שרבו על 

אבעבועות מן המטר וילכו  )עליהם(הארץ שיעלו 
הגה: ומה שאין אנו נוהגים בזמן הזה זה לקראת זה. 

בברכת הגשמים, משום דמדינות אלו תדירים בגשמים 
 ואינן נעצרין כל כך )סמ"ג ואגור וכל בו(. 

ומה מברך, אם אין לו שדה אומר: מודים אנחנו 
 ,לך ה' אלהינו על כל טפה וטפה שהורדת לנו

ואלו פינו מלא שירה כים וכו' עד הן הם יודו 
בא"י אל רוב  ,ויברכו את שמך מלכנו, וחותם

ואם יש לו שדה בשותפות עם אחר,  .ההודאות
ואם אין לו שותף בשדה,  ,מברך הטוב והמטיב

הגה: י"א דהשומע שירדו גשמים מברך . מברך שהחיינו

 .כדהטוב והמטיב )רשב"א(

 

 הברכהגוף נוסח 

גוף הברכה מורכב , לעיל בגמראמשנ"ת וכ
שזה מימרא דרב יהודה,  ,משני חלקים הפתיחה

מודים אנחנו לך על כל טפה וטפה  -והיא
 ,וההמשך שזה ד' רבי יוחנן .כהשהורדת לנו

נו מלא אילו פיו -להוסיף קטע כמו בנשמת מ
שירה כים וכו' אין אנו מספיקין להודות לך ה' 

 . אלהינו עד תשתחוה

שמפסיק לכאורה מהגמ' ברכות מבואר הנה ו
בגמ' בתענית הגי' 'עד אל אך  במילת תשתחוה.

 יעזבונו רחמיך ה' אלהינו ולא עזבונו'.
, טוש"ערא"ש, והורמב"ם, הרי"ף, ה) בפוסקיםו

, המאורותהבתים, ובס' בסידור רש"י, וה וכ"
( הגי' עד הן הם יודו ויברכו את שמך ועוד

                                      
ודע שאלו ההגהות השמיטם רבינו השתילי זיתים,  כד

 בס"ד.עוד  תיובמק"א הארכ

 יש לציין שבסמ"ג וכן בס' הקנה, נוסף 'מן השמים'. כה

ונראה לכאורה שכך היתה גירסתם  .כומלכנו
הוא, כדמוכח צ"ל בהכרח של"ד מ"מ ובגמרא, 

משינויי הגי' בגמרות, ועוד שהסיום הנז' 'ולא 
, וכן יש עוד שינויי עניןעזבונו' ודאי אינו סיום 

 .כזגי' בראשונים בזה

שו"ת הלכות בז מהר"י חאגיוכבר עמד בזה 
שאלת עוד כיצד  ז"ל:ו ,(א סימן קצב"ח)קטנות 

יתנהגו בברכת ההודאה: תשובה מ"ש ר' יוחנן 
)תענית ו':( עד ויברכו את שמך לאו דוקא שאם 
רוצה להשלים עד ומעולם ועד עולם אתה אל 
ואח"כ יסיים ברוב ההודאות. וכן אני נוהג 
ומתחיל מנשמת כל חי ואומר מזמור ס"ה לך 

יה תהלה והללויה כי טוב זמרה ובשוב ה' דומ
 ,את שיבת ציון וקדיש בקהל רב. אמר המני"ח

וכן ( בעל לקט הקמ"ח )הוא בנו מהר"ם חאגיז
היה נוהג מרי הרב מ"ז ז"ל )עי' פרי האדמה על 

עכ"ל. והביאו גם  (כחרמב"ם פ"א דתעניות
 מהרי"ץ בע"ח שם.

 

, אח"ז ח כדברי בעל הלק"טיוככאמור יש להו
 .כטתי להדיא בדברי הריטב"א כדבריומצא

                                      
 וכ"ג מהר"י צוביירי זצ"ל בסדור כנה"ג, והוסיף מילת כו

תמיד, שהיא כהמשך וסיום המשפט. ]ויש לציין שברי"ף 
. ומאידך בברכות וכו'בתענית הוסיף אחר מילת מלכינו 

קיצר בברכה וסיים 'כדכתבנוה במסכת תענית'[. וכן 
ברמב"ם נקט כגירסתו שמך ה' אלהינו. ]וכ"ה בחידושי 
הרא"ה ויש שם גי' אחרות בנוסח נשמת יעו"ש[, וכ"ג 

 התכאליל וע"ח. 

עי' ברי"ו )תואו"ח נ"יג ח"ב ק"ד, ג'( שכ' עד עד הן הם  כז
וכ"ה בכל בו סי' פ"ז, ובס' מצוות זמניות כ' יודו ויברכו. 

עם אבותינו  -ובמאירי בברכות עד כל עצמותי תאמרנה.
 ועמנו.

שהביא ד' הלק"ט. ושם פתח לר"ת מ"ז, מר זקני,  כח
ולפ"ז היינו הרב המג"ן הוא רבי משה גלאנטי שהיה 

מצד אמו של המני"ח. אך לכאורה יש א"כ כפל  סבו
לשון במש"כ פעמיים מרי, מרי הרב מרי זקיני ז"ל. 

 .ז"ל ויתכן שכוונתו למהר"מ זכות הוא הרמ"ז

 :הריטב"א אמנם חילק במנהג בין יחיד לרבים, וז"ל כט
ובישיבות נהגו להוסיף בה מפני הצבור להשלים בסדר 



 ז

 

 

 נוסח חתימת הברכה

 בגמרא,וכ"ה ]וכ"ד רוה"פ כמשנ"ת בטור הנה 
וטור, ורי"ו,  וברא"ש,ובה"ג,  רי"ף,וב ותוס', ורש"י,

וחידושי  ושיטה לבעל הצרורות, והראבי"ה בברכות,
והאגודה, וס' הפרדס )ש"ח(, הרא"ה, וס' המאורות, 

בא"י רוב  יא:הגי' בחתימת הברכה ה [ועוד
צ"ב ל"ל  ולכאורה ,ההודאות ואל ההודאות

, ועוד שמאחר שדחאה רבא מדוע הכפילות
 .לקובעה

פי' בעל המאור שם  למחמת זאתגם באמת שו
התרווייהו קאי על דברי , שבאופן אחר בסוגיא

יוצא שהגי' ו, ואחר דברי רבא ור"י רב יהודה
בחתימה רק 'אל ההודאות'. וכבר דחו דבריו 

ן במלחמת ה', שע"פ הגי' בגמרא ר"י הרמב"
וכ"כ תלמידו, מסיים בה א"א לפרש כן יעו"ש, 

וכ"כ אחיינו  והריטב"א בתענית, והרשב"א בברכות,
של בעה"מ בשיטת ריב"ב שם, ובשימ"ק, וכיון 

 .לאוכן הסכמת כל הפוסקים לדבריהם הגבו"א.

                                                             
ושבחה הלל וזמרה, השבח, עד כי לך נאה ד' אלהינו שיר 

וחותם בא"י אל ההודאות רוב ההודאות, אבל היחיד 
אינו מאריך כ"כ אלא אומר ואילו פינו עד הם יודו 
ויברכו וישבחו את שמך מלכנו, וחותם בא"י אל 

וכו'. והיינו לענין המנהג אך  ההודאות רוב ההודאות,
  נראה שמעיקר הדין אין לחוש, וכדברי הרב הלק"ט.

ו ע"ד הרי"ף לא ביאר כוונתו, רק כ' 'ואין הנה בהשגת ל
כן ]עי' ר"י מלוניל, ושנת' בראשונים לזה טעם', והעיקר 

הוא מחמת ששניהם במרדכי הוב"ד להלן[, בשימ"ק ו
סתראי נינהו, רוב משמעו לא כל, ואל משמעו לגמרי ולא 

 . להלן רוב, וכבר ביארו הראשונים ד' הרי"ף וכמשנ"ת

תמיהני סק"ב:  ר"אבר השיגו הומה שבלבוש כ' כן, כ לא
מה ראה לשנות הנוסחא מלשון השולחן ערוך אל רוב 
ההודאות, ובאמת שהר"ז הלוי הביאו הר"ן ריש תענית 
פסק הכי ופירש הש"ס לימרינהו לתרווייהו אמר ר' 
יהודא וא"ר יוחנן עיין שם, מיהו מדלא הביאו הבית 

ן יוסף ודאי דחויא הוא כמו שדחוהו הר"ן בשם הרמב"
שם, וכן הוא בש"ס דילן להדיא בדף נ"ט ובתענית דף ז', 
וכן מבואר מפירוש רש"י ותוס' שם, וכן ראיתי בבעל 
הלכות גדולות ורי"ף ורמב"ם והרא"ש ורשב"א 
ותוספות הרבינו יונה, והטעם דרוב זה הוא תואר כמו 
רב, ועוד שכל טיפה וטיפה צריך שבח צריך להזכיר 

 שיטה מקובצתב ,ראשוניםכמה ועמדו בדבר 
אות ריבוי ההודאות ורוב ההוד :כ' )נט, ב(

קאמר. וכעין זה אנו עושין שאומרים מהולל 
. ומכל מקום לבברוב התשבחות ואל ההודאות

תמיה היא שנזכיר רוב ההודאות כלל. ועוד כיון 
ליכא למימר הילכך נימרינהו  ,דרבא דחי לה

 . עכ"ל.וכו'

א"ר פפא  :כ' (אות תרטז -תענית )מרדכי בו
טעמא מאי כיון נימרינהו לתרוייהו לא ידע רבי 

דאמר אל ההודאות הרי משמע כל ההודאות 
דנמצאת  ,ולמה לי למימר רוב ההודאות תו

]ועוד תימה מאי  לגעכשיו סותר את דבריו
חתימה הוא מברך רוב ההודאות בשלמא אל 
ההודאות שפיר ברוך שמו של הקב"ה שהוא כל 
ההודאות אלא ברוך רוב ההודאות היכי הוי 

אמר ברוך ברוב  ואי הוה לדחתימה. מ"י[

                                                             
. עכ"ל. ולעד"ן שנפלה הפתיחהבחתימה לשון ריבוי מעין 

ט"ס בלבוש וצ"ל או כש"ע או כטור. ]ויש להביא 
ממשמעות ראשונים דס"ל כרז"ה,  ה"ה תש' הגאונים 
הנז', והמאירי הנז', והמנהיג )תפלה ע' מ"ו(, וס' 
האשכול, וכ"כ להדיא בר"י מלוניל[, ומצאתי גם שבס' 

 הקנה כ' כן.  

כות תענית סימן הל -ח"ג )ראבי"ה וכגי' זו כ"כ ה לב
בא"י מלך מהולל בתשבחות ברוב ההודאות  (תתמז

ועי' בשו"ת שלו סי' קס"ח. ובברכות  והאל ההודאות.
ח"א סי' קמ"ו גריס כש"ר. ובדומה לזה איפכא כ"ה בס' 

 הבתים בא"י מלך מהולל קל ההודאות רב ההודאות.  

אל כגי' הגמ' בתענית שמתחילה  מל' נראה דקאיהנה  לג
ואח"כ רוב ההודאות, ]וכ"ד הנימו"י אף על , ההודאות

, וכ"ה בריטב"א פי שיש לכאורה סתירה בזה בדבריו
[ אך ע"פ גי' הגמ' שכנראה ממנו מקור דברי הנימו"י

בברכות שהיא איפכא וכמש"כ לעיל כן הוא הסכמת 
אמנם יקשה דמאחר  הפוסקים והמפרשים, זה לק"מ.

 ב כלל.שכבר יאמר אל דהיינו הכל, תו א"צ לומר רו

כבר הערנו לעיל שאע"פ שבגמרא תענית כ' רק ברוך  לד
רוב וכו' אינו לאפוקי בא"י רוב, שהפשטות היא שאינו 

וכ"כ  אלא קיצור כמצוי בגמרות, ולפ"ז ג"ז לק"מ.
ו ורה דברים אלולכא בפשיטות יעו"ש.סק"ד במאמ"ר 

במרדכי צ"ע, ועי' הבנה דומה בדברי הרמב"ן בפרישה 
 אות ג' ודוק.  

בעיקר הענין מדוע אין בברכה זו פתיחה ושו"מ יש ו
 בזה"ל: (אופק סימן כח -תשובות החדשות בגאונים )
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וכמו כן אנו עושין  ,ההודאות הוה שפיר טפי
בא"י אל מלך גדול  ,שאנו אומרים בישתבח

 . עכ"ל.היינו רוב ההודאות ,בתשבחות

ברוך רוב שם: רבינו יונה על הרי"ף תלמידי וכ' 
ההודאות ואל ההודאות. נראה למורי שהטעם 
שהוצרכו שניהם מפני שאם היה אומר רוב 

מרובן אבל לא  םהיינו אומרי ,ההודאות בלבד
מכולן כדאמרי' )מגילה טז ע"ב( ורצוי לרוב 

לפיכך הוצרך לומר אל  ,אחיו ולא לכל אחיו
ואם היה  .ההודאות להורות שהוא על כולן

אומר אל ההודאות בלבד היה נראה אל מקצת 
ההודאות ויש זולתו למקצת האחרות לפיכך 

וב הוצרכו שתיהן רוב ההודאות להורות על הר
ואל ההודאות להורות על המיעוט הנשאר שלא 

 .לה. עכ"להיה מובן מהלשון הראשון

                                                             
ומצאנו ברכת הודאה אחרת שאין בה פתיחה ויש לה 
חתימה שוה עם ברכת אלהי נשמה שנתתה בי וכמוה 
והיא נאמרת על הגשמים מודים אנחנו לך יי' אלהינו על 

תימה ברוך אל כל טיפה שהורדת לנו, ויש לה ח
ההודאות ואין לה פתיחה מטעם שהיא הודאה ובהודאה 
 יש שימע ההזכרה והמלכות וכל דבר הצריך לברכה.

וכ"ה בשבה"ל )תפלה סי' ב'(, ובאבודרהם )סדר  עכ"ל.
ואע"פ שאינה  (:ב ,פסחים קיז)במאירי ר"ח(, וכעי"ז עי' 

סמוכה אינה פותחת בברוך שכך הוא דינה של ברכת 
שאמרו בגשמים מודים אנו על כל טיפה וכו' שבח וכמו 

 עד ברוך אל ההודאות וכן צרכי עמך ישראל מרובים
וכו'. ע"כ. וכ"כ ברמב"ן בתוה"א אות מ"ד, וכ"כ 
המאמ"ר בפשיטות סק"ד, ומהרי"ץ בע"ח הביא ג"כ פי' 
זה, אך העיר שלאו כללא הוא שהרי יש מהן פותחות 

ובלק"ט . בברוך, וציין לרמב"ם בפ"יא מברכות ה"א
כ' בזה 'שיש בה'. וכוונתו שכבר מזכירים  ח"א סי' קצ"ד

  שו"מ בנוסח הברכה, שו"ר שכ"כ לבארו בע"ח שם.

בכדי  ( ז"ל:א, בדף סג)שיטה מקובצת והביאו גם ב לה
שלא להוציא הנייר חלק אמרתי להעיר על מה שהקשה 
רבינו לעיל ]דף נ"ט עמוד ב' על הך דרוב ההודאות ואל 

מה נזכיר רוב ההודאות ועוד כיון דרבא ההודאות דל
דחי לה להך דרוב ההודאות למה נימרינהו. עיין תלמיד 
רבינו יונה שיישב הדבר בטוב טעם ודעת וז"ל, ברוך רוב 

מהלשון  וכו'ההודאות ואל ההודאות. נראה למורי 
הראשון. עד כאן לשון תלמיד רבינו יונה ז"ל. ונתישבו 

יי לרוב ההודאות אתא קושיות רבינו דרבא לאו לדחו
. אלא דלא סגי בזה לחודיה עד שיאמר גם אל ההודאות

וז"ל:  ע"כ. ועי' למהרש"א שג"כ יישב זה באופן אחר,
רוב ההודאות ואל כו'. עיין טעם לזה בתר"י בדחוקים 
ועוד נראה לדקדק למאי דפריך רוב ההודאות ולא כל 

ולכאורה אכתי צ"ב לשיטה זו מדוע צריך 
אל רוב  , ולא די בגי'ההודאותלכפול מילת 

, שלכאו' נראה מדבריהם שבדוקא ההודאות
 .לוהוא

ובתוספות היו  בזה"ל: ריטב"אומצאתי ב
ני פעמים אומרים שאין צריך לומר ההודאות ש

אלא שנאמר בא"י אל רוב ההודאות, דכיון 
שהוא מזכיר אל תו לא משמע אלא שהוא גדול 
ואל בריבוי ההודאות, ולשון הגון הוא, וכן 
בסידור הרמב"ם ז"ל, אלא שאין לנו בזה 
ובכיוצא בזה ]לזוז[ משיטת הגאונים ז"ל, כי 

והם קיבלו סדרי ברכות מישיבתם  ,מנהגם תורה
  עכ"ל. רב אשי.של רבינא ושל 

ובאגודה כ': בתוספות תמהו על לשון זה אם לא 
יאמר כמו שאנו חותמים ישתבח גדול 

 בתשבחות אל ההודאות. עכ"ל. 

ומבואר בדבריהם שד' התוס' לחתום כמו 
 בישתבח, והריטב"א חולק.

 וביאורה ש"עדעת הל החתימהגי' 

                                                             
ההודאות ומשני רבא אימא אל ההודאות לכאורה 

ריהטא ה"ל לשנויי טפי אלא אימא כל הודאות ולפום 
וע"כ נראה דודאי כבר הזכיר כל הודאות במה שאמר 
בתחלת הברכה אנחנו מודים לך על כל טפה וטפה כו'. 
אלא דהוה משמע על כל הודאה מברך ועל רוב הודאה 
לא היה מברך מש"ה קאמר דמסיים ברוך אל רוב 

ע בהיפך הודאות ופריך השתא אי מסיים בכך הוה משמ
דחזר מדבריו וה"ק רוב הודאות הם שאני מברך ולא כל 
הודאות כמו שאמרתי בתחלה על כל טפה כו' ומשני 
דאומר נמי בחתימה אל הודאות דמשמע רוב ומשמע 
נמי כל וקאמר הלכך נמרינהו לתרוייהו דאי לא הוה 
אמר רק רוב הוה ממעטינן כל וחוזר מדבריו הראשונים 

ל ההודאות לא הוה משמע דקאי ואי לא הוה אמר רק א
רק אכל הודאות שזכר בתחלת ברכה וע"כ מסיים נמי 
רוב הודאות שיהיה אל ההודאות כולל את רוב ואת כל 

 . עכ"ל.וק"ל

וע"פ דברי המהרש"א שהבאנו לעיל, אפשר שג"ז  לו
מיושב יעו"ש. ועי' במאמ"ר סק"ד, ובע"ח למהרי"ץ 

עי' גם להלן בפי' והבאנו דבריו להלן שג"כ כ' קושיא זו. ו
המאירי, ושיטה לבעל הצרורות, ופסקי הרי"ד, שע"פ 

 ביאורם א"ש דוק.
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הטעם שנטה הש"ע מלשון הטור בחתימת ו
  .לזרוב ההודאות בא"י אל לומר, הברכה

 לחוכתב הר"ן: בזה"ל כ'שבב"י מבואר הנה 
שם ד"ה אמר רב פפא( דרבי יוחנן בתענית )

מסיים רוב ההודאות ומשמע ליה לשון ריבוי 
ואקשינן דהא משמע נמי רוב ההודאות ולא 
כולן ומשום הכי תירץ רבא אימא אל ההודאות 
ואתא רב פפא ואמר דכיון דאמר אל ההודאות 

אין רוב זה אלא לשון סגיאות הרי פירש ש
ברוך אל רוב ולפיכך צריך לומר  ,לטוריבוי

או מלך רוב ההודאות ואל ההודאות  ההודאות
ושמא עשו רוב זה תואר כמו רב וכן מרוב אונים 
ואמיץ כח )ישעיה מ כו( הוא תואר על משקל 

והרמב"ם  ע"כ.ועוז פניו ישונא )קהלת ח א(. 
אתה ה' אל כתב בפרק י' )ה"ה( וחותם ברוך 

רוב ההודאות והתושבחות. ותוספת זה 
 עכ"ל.. דוהתושבחות לא ידעתי למה

                                      
 ובערוה"ש ס"ד כאן, יש ט"ס שכ' שגי' הש"ע כטור. לז

והוא ב' הרמב"ן )במלחמת בברכות שם(, וכעין דבריו  לח
 כ"כ גם בריטב"א יעו"ש.

חסר כאן בהעתקה מהר"ן, ונראה שצריך להגיה כאן  לט
ור הדברים בר"ן לפנינו, וכן ברמב"ן )כמו שהוא במק
על הרמב"ם שם, וידוע כסף משנה ב גופיה, וכ"כ מרן

שההעתקות חופפות הנה, ולפ"ז א"ש מה שהשיגו 
ומפני שכל טפה וטפה צריכה הפרישה אות ג'( וריבוי 

שבח והודאה צריך בחתימה לשון רבוי מעין פתיחה. 
, כ"ה ברמב"ן שם -]אלובמקצת הנוסחאות כתב ברוך 

וע"פ הגהת הב"ח בר"ן שם אות מ', }אבל בברכות צ"ע 
בהגהתו ע"ד הרמב"ן יעו"ש{, וכן הגיה המאמ"ר שם[ 

כ"ה ברמב"ן, וכ"ה  –]נכון, אבל רוב ההודאות והוא 
לשון הספרים כולם בהגהה בר"ן, וכ"ד המאמ"ר[ 

ולדברי הכל צריך תיקון שאמרו ברוך רוב ההודאות 
או מלך רוב ההודאות  כן ברוך אל רוב ההודאות לומר

וכו'. ]ולפ"ז גם מילות ולפיכך צריך  ושמא ואל ההודאות
לומר, הינם מאיזה מגיה[. ולפ"ז מילת מלך ל"ד היא וכ' 
המאמ"ר שמיותרת היא, ועיקר דברי הרמב"ן באו לומר 
שצ"ל או אל רוב ההודאות או רוב ההודאות ואל 

ע ההודאות. והנה מה שכ' הרמב"ן ושמא וכו' צ"ב מדו
כ' בסו"ד, דלכאו' היה צ"ל זה קודם חילוק הגירסאות 

 ומזה יש לדקדק שאינו אלא לגי' הב' וצ"ע.

הרי שע"פ דברי הר"ן אלו ב' הרמב"ן הסכים 
, אך שהעלהוכן ע"פ גי' הרמב"ם . מלגירסא זו
  .מאוהתושבחות ללא מילת

ולפי גי' זו ביאור חתימת הברכה ע"פ הנת' 
]ל' סגיאות רוב אל בא"י ברמב"ן הוא: 

  .מג, או ל' תואר כמו רב[מבוריבוי

 

 הביאורים לגי' האחרות

וכן י"מ אל  שם(: ברכות)המאירי עוד הביא 
ופירושו בחשיבות  ,ההודאות ברוב ההודאות

 .ההודאות כלומר בהודאות נכבדות ומשובחות
אל שהביא  ולכאורה כ"ז יבואר על נכון לגי'

אל לגי' , וכנראה ה"ה ההודאות ברוב ההודאות
בלא ב' והעיקר שרוב  ההודאותרוב ההודאות 

, רוב ההודאות ואל ההודאותבסוף, אבל לגי' 
, וע"כ בזה פי' הרמב"ן שהוא ל' הוא דוחק

  .תואר

                                      
וכן כ' תלמיד הרמב"ן שהוא הנכון ]וכל דבריו שם  מ

תואמים לרבו במלחמת[, וכן הביא בריטב"א, ובנימו"י 
 ב' סידור הרמב"ם, וכ"ה בסידור רש"י. 

 וכ"כ במאמ"ר שם. מא

"ן, וכ"כ בחידושי הרא"ה, וכדפירש"י, וריבב מב
והנימו"י, וכ"כ השימ"ק, והלק"ט ח"א סי' קצ"ד, 
והביאו מהרי"ץ בע"ח, וכ"כ ח"א כלל ס"ה ס"ז, 

 והמשנ"ב סק"ג, וש"פ.

ויש לפרש רוב כמו תאר על גזרת וכ"כ המאירי )שם(:  מג
ופי' נימרינהו לתרוייהו כלומר ולא כמו  ,לחם חום

אלא  ,ודאותשאתה מבין רוב ההודאות ולא כל הה
. עכ"ל. וכן מבואר בא"ר שהוא תואר כמו רוב ההודאות

שם, ובשת"ז סק"ג. ויש להעיר דלפי' הפרישה סק"ג בד' 
הרמב"ן אין לפי' זה מקום לגי' חתימה זו, ]וכדבריו כן 
יש לדקדק במה שכ' הרמב"ן ושמא וכו' צ"ב מדוע כ' 
בסו"ד, דלכאו' היה צ"ל זה קודם חילוק הגירסאות 

, ולפמש"כ להלן ראה שאינו אלא לגי' הב' וצ"עומזה נ
בדברי המאירי א"ש שלגי' ב' צ"ל כן מה שאין כן לגי' א' 
י"ל ל' ריבוי וא"צ לזה, אבל אה"נ שהוא אמת גם לגי' 

[. אך א', תדע שבישתבח אנו אומרים אל מלך גדול וכו'
עי' במאמ"ר שם שדחה בשתי ידים את ביאורו ויעו"ש 

 רי הרמב"ן, ואכמ"ל בזה. מש"כ באורך לבאר דב
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פי' וראיתי בשיטה לבעל הצרורות שפי' בזה 
שעדיין גם למסקנא הל' רוב הוא מחודש 

, ופי' הברכה שאנו ולא כל כפשוטו ל' רוב
אל  -רוב ההודאות כי אתה  -משבחין לך ב

ההודאות, כלו' וא"א לנו לשבח בכולם, וע"ד 
 שאמרו בברכת אבות רק האל הגדול והגיבור

ובדומה לזה כ"פ בפסקי הרי"ד וקצת  .מדוהנורא
, רוב ההודאות -משבחין לך ב הבריותשבשינוי 

, אל ההודאות -אתה  ולא בכולן, אבל באמת
  .מהשכל ההודאות יש בך

 

רי מהר"י דבו וביאורם. ,ברמב"ם שונותגי' 
  צאלח ומהר"י צוביירי זת"ל

לעיל מהב"י, שגי' הרמב"ם בחתימה כמובא 
 ברוך אתה ה' אל רוב ההודאות והתושבחות.

גי' הש"ע, רק ביאור ולפי גי' זו הביאור כעין 
 –תכאליל באכן בתוספת מילת והתשבחות. 

רמב"ם, בין בגוף הברכה גי' בכ עץ חייםוכ"ה ב
וב ההודאות ואל בא"י ר -כנ"ל, ובין בחתימה

ולפ"ז מוכרח לכאורה שיהיה  ושבחות.הת
כמו  כביאור השני של הרמב"ן שהוא ל' תואר

רב, ]ועי' בשינו"ס פרנקל שי"ג כן בדברי 
  .  [בלא ו' , 'רב'הרמב"ם

וכ' מהרי"ץ שם ז"ל: בגמרא רבי יוחנן מסיים 
רוב ההודיות אל ההודיות, ]לפנינו הגי' בא'[ 

הרמב"ם בדפוסים בא"י וכ"כ הרד"א ז"ל. וגי' 
והתושבחות. וכ' הב"י סי' רכ"א  ותיאל ההוד

, עכ"ל. ותוספת זה דוהתושבחות לא ידעתי למה
רוב ההודאות ואל  ובהרמב"ם כ"י גריס

                                      
עי' מגילה כה. וכ"ה בברכות לג:. ואגב יש שם ט"ס  מד

 אנו וכו'. איןדמוכח בדבריו, וצ"ל כי 

ולפי דבריהם ]וכן לפי' המאירי הנז'[ א"ש מה  מה
 שהבאנו לעיל שהקשו ל"ל ב"פ מילת הודאה ודו"ק.

ככתוב בפנים. וצ"ע במה שתמה  מוהתושבחות
רוב הב"י בזה דהא בגמ' קאמר רבי יוחנן 

, ואפשר דגי' רבינו ההודאות ואל ההודאות
היתה, והכי מסתברא דלמה ליה בגמרא כך 

 לאדכורי בחתימה שני פעמים ל' הודאה. עכ"ל. 

ובאמת שיש להפליא מאוד בקושיא זו של 
מהרי"ץ על הב"י, דהלא באותה שורה לעיל 

 -כ' הב"י את העתקת ל' הרמב"ם בנוסח ,מיניה
הקשה מה  . וע"זההודאות והתושבחות רובאל 

פא שהקשה, דמאחר שכבר מבוארים דברי רב פ
דנימרינהו לתרווייהו בזה שאומר אל רוב 
ההודאות, אין טעם לכאורה להוסיף מילת 

, והגם אם יהיה כזו גי' בגמרא היא והתושבחות
צריכה טעם וביאור, וע"כ דקדק הב"י וכ' 

' ולא כ' ולא ידעתי לא ידעתי למהבהקשותו '
 ,מנין לו וכדו' דז"פ שהיה לו מקור לדבר

כדמוכח בדברי הר"ן ו .וכנראה איזה גי' שונה
   ., שהיו בזה כמה גי'אלו גופא שהביאם

מהדפוסים בלא מילת מהרי"ץ והגי' שהביא 
איך נפרש ד מזגי' משבשתא היאלכאורה  ,רוב

ברוב הדפוסים הגי' בזה נימרינהו לתרוייהו, וגם 
כמש"כ הב"י, ושמא ט"ס יש בהעתקה כאן 
וחסרה מילת רוב בדברי מהרי"ץ, אבל לפ"ז 

שגריס עם  ה מאי קשיא ליה על הב"ייותר יקש
                                      

וי"מ וכ"ה באו"ח, וכל בו, ועוד. ועי' במאירי שכ':  מו
. ע"כ. תרוייהו רוב ההודאות ואל התשבחותנימרינהו ל

וכוונתו לד' הרמב"ם וסיעתו, אך לא ביאר די סיפוקינו 
 איך גרסי ואיך מפרשי בסוגית הגמ'.  

וגם בגי' זו לכאורה אין לנו טעם וכפי שהקשה הב"י.  מז
בלבד, שכידוע ור"א מלונדריש ]ואף על פי שכ"ה בסמ"ג 

ספרים אלו  מלבד מה שאיןמהרמב"ם הרבה,  יםמעתיק
מסתמא ט"ס נפלה שם מאחר שלא , תימןהיו מצויים ב

גי' זו, ואם ת"ל דס"ל כשיטת הרז"ה  בש"ר מצינו עוד
הרי כבר דחוהו הראשונים מההלכה[, מ"מ גם בקודם 
החתימה הגי' שם צ"ע, עי' בהג' מהרש"ל. ובאמת 
שישנם ברמב"ם גופיה הרבה גי' בכל חתימה זו, עי' 

' לעיל מש"כ ב' הריטב"א ונימו"י בשינו"ס פרנקל, ועי
שכש"ע כ"ג הרמב"ם בסידורו, ומ"מ לעיקר בפנים נקטו 

וכ"ה  , כמבואר שםות אל התושבחותירוב ההודשם כגי' 
דם בן נון הי"ו וכמו שהעיר ה' א בכתי"ק של מהרי"ץ,
 . בתכלאל המבואר שם
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או שמא כן היתה גירסתו ] .מילת רוב וכנ"ל
 .[בהעתק הב"י גופיה

ואם מגירסא שהביא מכת"י הקשה, זאת בודאי 
שכאמור כל קושית הב"י היא על אותה גי'  ,א"א

  .מחוא"כ דברי מהרי"ץ צ"עשהביא. 

מהר"י צוביירי לכנסת הגדולה בסידור  הראו
כמו אותם הגי'  תבכ (בע' תרס"ז)זצ"ל 

, בלא מילת רוב הדפוסים שהביא מהרי"ץ
 .מט, וצ"עותמיהה היא בעיני

 

                                      
   .             בזהלעיל  כ'ומה שכ' בסו"ד והכי מסתברא וכו' כבר  מח

פעמים רבות לבד ]דבר שבעצמו  ,כי היא גי' נדירה מט
, בסוגית הגמ' כמשנ"ת לעיל תמוההגם ו מורה על ט"ס[,

לומר רב וע"כ דוחק וגם עצם הברכה אינה כ"כ מצויה, 
אם היתה  מהותיגם על שינוי כזה שכך היה מנהגם. 
א לה ,מנהג אבות דור אחר דור בידובקבלה שנשתלשלה 

 .כדרכו בקדש ע"ד מהרי"ץ עירההיה צריך לכתוב ול
כמו שכוותיה דלכאו' ממ"נ והול"ל או כש"ע ועוד 

 כמו קצת עניינים. או כרמב"םהמנהג ברוב העניינים, 
וייתכן של"ד הוא, והוא רק העתק מהתכאליל שהרי גם 

ועי' בנוסח נשמת, , ]בדיוק קודם החתימה אינו כגירסתו
איזה  כמעט בטוחני שישנה כאןכנה"ג החדש[. וא"כ 

, והגי' טעות בהעתקה ]כנראה של חסרון מילת רוב[
היתה 'אל ההודאות ורוב התושבחות' וכמו שהוא בחלק 

במנוה"מ  מכתה"י ודפוסים כמובא שם בשינו"ס, וכ"ה
 וצ"ע.  או כש"ע אל רוב ההודאות, )לר"י אלנקאווה פ"ו(,


