
The holidays of Tishrei precede the fall months when fields need 
rainfall. Nonetheless, our Sages delayed the prayer for rain until the 
last traveling pilgrims would arrive home safely. But why does one 
Jew’s comfort override the critical need for rainfall?

A powerful lesson in the importance of Ahavat Yisrael, and how 
deeply it can impact a person. 

Dry Jew or Rainfall?
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ּיעַ הַָאחֲרֹון  ִ ּג ַ י אֵלָה ט"ו יָמִים ַאחַר הֶחַג, כְּדֵי שֶׁ ״ׁאִחֲרּו הַשְּׁ
הּוא מְקֹום יִּׁשּוב  עָלָה לָרֶגֶל לְבֵיתֹו לִנְהַר פְּרָת, שֶׁ בְּיִשְׂרָאֵל שֶׁ שֶׁ

לַיִם״  הַּיֹותֵר רָחֹוק מִירּושָׁ

)שולחן ערוך הרב, סימן קי״ז, ס״א(

וכולם צריכים גשמים בשביל היבול  לאחר חגי תשרי מתחיל הסתיו, 
בשדות. אך חכמינו החליטו לדחות את התפילה לגשמים בשבועיים, 
כדי לאפשר לאחרון העולים לרגל לחזור הביתה בלי להירטב. לכאורה, 
״בקשת  של  עשה  מצוות  דוחים  ואיך  ביותר,  חיוני  משאב  הם  גשמים 

צרכיו״ בגלל הדאגה ליהודי שני?

דיון מאלף שמגדיר עד כמה עמוקה אמורה להיות אהבת ישראל, ואיך 
צרכיו  של  העדיפות  סולם  את  ומשנה  האדם  על  משפיעה  זו  אהבה 

הבסיסיים ביותר.

כיצד דוחים את המצוה של ׳בקשת צרכיו׳, ואת האיסור לצער 
את הגוף בשביל אהבת ישראל?

...בנוגע לאיחור דשאלת הגשמים חמשה עשר ימים אחר החג מפני הדאגה לטובתו של 
"אחרון שבישראל" – מתעוררת שאלה פשוטה: 

ישנה הלכה פסוקה שהחיוב דשאלת צרכיו הוא ִמְצַות -ַעֵשה מן התורה – מצות התפלה, 
"חיוב מצוה זו . . שיהא אדם . . שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובְתִחנה"4. ומכיון 
)"לפי שהיא ארץ הרים  שכן, הרי בני ארץ ישראל שצריכים לגשמים מיד אחר החג 
וצריכה לגשמים מיד אחר החג"( – חייבים על פי הלכה לשאול גשמים מיד לאחרי החג. 
וכמו כן ישנה ִמְצַות -ַעֵשה מן התורה "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"5 , ולא רק בענינים 
הנוגעים לפיקוח נפש ממש, אלא יתירה מזה: אפילו בנוגע לענין של צער בלבד, ובזה 
גופא, לא צער הנשמה )שהיא העיקר(, כי אם צער הגוף הגשמי והחומרי – "אין לאדם 
רשות על גופו כלל . . לצערו בשום צער, אפילו במניעת איזה מאכל ומשקה"6 ... וטעם 

הדבר – כמבואר בפוסקים7 ש"אין נפשו של אדם קנינו אלא קנין הקב"ה"!

ה',  יהודי על הגוף הגשמי אינה אלא כדי שישתמש בו לעבודת  כלומר: בעלותו של 

4. רמב״ם ריש הל׳ תפלה.
5. ואתחנן ד, טו. וראה ברכות לב, סע״ב ובחדא״ג מהרש״א. 

6. הל׳ נזקי גוף ונפש ס״ד.

7. רדב״ז הל׳ סנהדרין ספי״ח.

הדאגה שיהודי שני לא יירטב בגשם, 
חשובה יותר מהגשם עצמו
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"בשום  הגוף,  לצער את  אבל  ה':  עבודת  לצורך  העולם  עניני  כשם שמשתמש בשאר 
צער, אפילו במניעת איזה מאכל ומשקה" – הרי זה דבר המושלל לגמרי, וזאת – לא רק 
גיבור שבגיבורים, שמניעת איזה  ואחד, אפילו  כי אם אצל כל אחד  אצל אדם חלש, 

מאכל ומשקה בודאי לא תזיק לבריאות הגוף !

...ומכיון שכן, נשאלת שאלה פשוטה: כיצד יתכן שבגלל אהבת ישראל )הדאגה לטובתו 
הִמְצַות-ַעֵשה לבקש צרכיו שצריך להם למשך  )א( את  ידחו  של "אחרון שבישראל"( 
חמשה עשר יום. )ב( וגם את האיסור לַצֵער את הגוף, שכן, עיכוב של חמשה עשר יום 

בשאלת )וירידת( גשמים )שעל ידם נעשה מאכל ומשקה לגוף( גורם צער לגוף?!

יהודי לא מרגיש צורך בגשם, כשיודע שיהודי שני יצטער מזה
...ויש לומר הביאור בזה: כאשר יהודי ַחדּור ברגש של אהבת ישראל ואחדות ישראל 
כדרוש – הרי בידעו שקיימת אפשרות )אפילו על הספק בלבד( ש"אחרון שבישראל" 
שנמצא עדיין בדרך ולא הגיע לביתו בנהר פרת, יצטער על הגשם שירטיבנו בששה 
גשמים  בירידת  צורך  שירגיש  יתכן  לא   – בדרך  להליכתו  האחרון  יום  במר-חשון, 
להשקות את שדותיו, ולא יתכן שיהנה מירידת הגשמים שיצמיחו את שדותיו, כאשר 

יש מקום לחשש שהדבר יגרום צער ל"אחרון שבישראל"!

ועל פי זה מובן כיצד ניתן לדחות את שאלת הגשמים על פי הלכה – למרות הִמְצַוֿת-
ַעֵשה דבקשת צרכיו:

המצות-עשה דבקשת צרכיו היא – כאשר יהודי מרגיש את הצורך בדבר. וענין זה – אם 
להרגיש את הצורך אם לאו – ניתן לבעלותו של יהודי, ובנדון דידן, בהיותו חדור ברגש 
של אהבת ישראל, הרי בידעו שעד ליל ז' מר-חשון יתכן ש"אחרון שבישראל" יצטער 
על הגשם, אינו מרגיש צורך בירידת גשמים, ומכיון שכן, הרי במצב כזה אין כל ציווי 

לבקש על ירידת גשמים, שהרי אין לו צורך בדבר!

וכמו כן מובן גם בנוגע לאיסור דצער הגוף: בפועל ממש – אין כאן דבר המַצֵער את הגוף. 
)שיצמח  הלחם  את  הגוף  יקבל  לא  במר-חשון,  בששה  גשמים  ישאל  כאשר  גם  שכן, 
כתוצאה מירידת גשמים שביקש עליהם( בו ביום, כי אם לאחרי כמה וכמה חודשים, 
ובמילא, כאשר אינו שואל גשמים בששה במר-חשון, אין כאן צער גופני בפועל ממש.

שצמיחת  עתה  )שיודע  הלב  ורגש  במוח  והסברה  לשכל  בנוגע  הוא  הצער  מאי,  אלא 
התבואה תתעכב משך זמן בגלל העיכוב בשאלת וירידת הגשמים(, ובכן, בידעו שירידת 
גשמים בששה במר - חשון עלולה לגרום צער גופני ל"אחרון שבישראל" – אזי מתבטל 
אצלו כל הרצון לירידת גשמים בשדהו )לפני ז' מר-חשון(, ובמילא אין לו שום צער )גם 
ז' מר-חשון –  בשכל ורגש( מזה שאינו שואל גשמים, ואדרבה, אם ירדו גשמים לפני 

יצטער על צערו של "אחרון שבישראל" שמתעכב בדרך.
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ראיה מהלכות שבת 
וגדולה מזו מצינו – בנוגע לצער גופני ממש )מניעת מאכל ומשקה בפועל ממש(: "אין 
לאדם רשות על גופו . . לצערו בשום צער אפילו במניעת איזה מאכל או משתה, אלא 
אם כן עושה בדרך תשובה, שצער זה טובה היא לו". ולא עוד, אלא שצער הגוף במניעת 

מאכל ומשקה יכול להתהפך ולהיות דבר הגורם לידי תענוג:

מצינו בהלכות שבת – ש"מותר להתענות תענית חלום בשבת, לפי שאין כאן ביטול עונג 
שבת לגמרי . . התענית הזה תענוג הוא לו"12, ולא עוד, אלא "שיש לו עונג מהתענית 

יותר ממה שיהיה לו כשיאכל וישתה13!"

כלומר: אף על פי שבדרך כלל יש תענוג לאדם באכילה ושתיה, ומטבעו מתאווה לכך... 
אף על פי כן, הרצון בענין התענית, מהפך את העונג באכילה שיהיה לו עונג מהתענית.

ומזה מובן גם בענינינו – שמצד רצונו בטובתו של "אחרון שבישראל", מתבטל אצלו 
רגש הרצון והצורך בירידת גשמים בשדהו, ולא זו בלבד שאינו מצטער על כך שאינו 
היה  - חשון,  מר  ז'  לפני  גשמים  יורדים  היו  אילו  אדרבה,  אלא  גשמים,  לבקש  יכול 

מצטער בגלל צערו של "אחרון שבישראל".

נמצינו למדים עד כמה גדולה הדגשת הענין דאהבת ישראל ואחדות ישראל שבדבר – 
שלא זו בלבד שבגלל טובתו של "אחרון שבישראל" מוכן לוותר על הצרכים שלו, אף 
על פי שוויתור כזה גורם לו צער, אלא אדרבה: בהיותו חדור ברגש של אהבת ישראל 
ואחדות ישראל, אינו מרגיש צורך בירידת גשמים לפני ז' מר - חשון, ולא עוד, אלא 
שירידת גשמים לפני ז' מר - חשון ְתַצֵער אותו, בידעו שקיימת אפשרות )אפילו על 

הספק בלבד( שגשמים אלו יגרמו אי - נעימות ל"אחרון שבישראל".

 משיחת ליל ז' מר-חשון, ה׳תשמ״ֿו
 )תורת מנחם ה'תשמ"ו ח"א ע' 504(

12. שו״ע אדה״ז הל׳ שבת סרפ״ח ס״ג. 
13. שם ס״ז.
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העשרה:

את אותה נקודה הרבי מוצא בשני מקומות נוספים בתורה. 

א. בני ישראל יכלו לטעום במן כל טעם שהם העלו על דעתם, מלבד: אבטיחים, חציר, 
בצלים ושום. מה רע בטעמים אלו? מסביר רש״י, שזהו משום שמאכלים אלו אינם 
משום  רק  אלו,  טעמים  ישראל  בני  מכל  למנוע  מדוע  אך  מיניקות.  לנשים  בריאים 
יוכלו  נס, שרק נשים מיניקות לא  יעשה  שזה מפריע לנשים המיניקות? שהבורא 

לטעום את זה במן?

כשיכנסו  ביכורים  להביא  ישראל  את  מצווה  הוא  ברוך  הקדוש  תבא  כי  בפרשת  ב. 
לארץ, בתור תודה על הארץ שקיבלו. אך שיביאו את זה רק לאחר 14 שנים, כשכל 
השאלה:  נשאלת  החדש.  בביתם  ולהתיישב  חלקם  את  לכבוש  יסיימו  השבטים 
מדוע לחכות לכולם? למה למנוע מהשבט שכבר הספיק להתיישב במקומו להביא 

ביכורים?

על  משפיעה  עמוקה  ישראל  אהבת  גישה.   באותה  עונה  הרבי  השאלות  שתי  את 
יהודי להרגיש את הצורך של השני עוד יותר מהצורך שלו עצמו. ולכן בכדי למנוע 
את  הורידו  אלו,  מאכלים  טועמות  שלא  היחידות  שהן  הרגשה  המיניקות  מהנשים 
גם  ביתו,  את  לבנות  הספיק  לא  עדיין  השכן  שהשבט  ובגלל  מהתפריט.  לכולם  זה 
יכול עדיין לומר  השבט שהספיק לעשות זאת לא מרגיש שמחה שלימה, ולכן לא 

תודה מושלמת.

מדוע כל עם ישראל צריך לסבול בגלל מספר מועט של נשים 
מניקות?

״זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשואים ואת האבטחים ואת החציר 
ואת הבצלים ואת השומים1״, ובפרש״י - על התיבות ״את הקשואים״2 - מביא )מספרי3( 
״אמר רבי שמעון מפני מה המן משתנה לכל דבר חוץ מאלו מפני שהן קשים למניקות, 

אומרים לאשה אל תאכלי שום ובצל מפני התינוק, משל למלך כו׳ כדאיתא בספרי״.

באמת  למה   - ״ממולח״(  לתלמיד  )עכ״פ  לשאלה  מקום  יש  זה  כל  שלאחרי  אלא   …
עשה ה׳ ככה, למנוע מכל ישראל טעמם של מינים אלו בגלל המניקות שהם מיעוטא 

דמיעוטא של כל ישראל31?

1. פרשתנו יא, ה.
2. ראה לקמן הערה 13.

3. עה״פ. - וראה יומא )עה, א( ב׳ דיעות: אם לא נשתנה כלל למינים 

אלו, או שנשתנה רק טעמן ולא ממשו. וראה מפרשי הספרי, שזוהי גם 
פלוגתת ר״ש וחכמים בספרי שם. ואכ״מ.

31. ראה גם הרי״ף לע״י יומא שם. ספרי דבי רב לספרי כאן.
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יתכן  שפעמים  לשיטתו,  דאזיל   - שמעון  ר׳   - המאמר  בעל  שם  רש״י  העתיק  ולכן 
שהמיעוט מכריע את הרוב46.

וכפי שמצינו בהדגשה אצל ר״ש, שאמר47 ״יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין 
מיום שנבראתי עד עתה, ואילמלי אלעזר בני עמי, מיום שנברא העולם ועד עכשיו, 
שהם  דאף-על-פי  סופו״.  ועד  העולם  שנברא  מיום  עמנו  עוזיהו  בן  יותם  ואילמלי 
והיינו משום שרבי  יחידים ממש, מכל מקום ביכולתם להכריע את כל העולם כולו. 
שמעון בר יוחאי ״רואה״ את כל ישראל, ושל כל הדורות כולם, שהם מציאות אחת 

ממש, ולכן מעשה כל יחיד ופרט שבישראל נוגע להכלל כולו.

את  להזיק  שיכול  דבר  ישנו  דכאשר  להיפך,  שמעון  לרבי  ליה  סבירא  זה  דרך  ועל 
יהי׳ שום חשש או חשש דחשש  זה גם מהרוב, כדי שלא  המיעוט, כדאי למנוע ענין 

שיגיע רעה זו להמיעוט.

נהנים ממאכלים טובים אלו  ישימו לב שכל ישראל  ובפשטות48: כדי שהמניקות לא 
ויתאוו להם וכו׳, כדאי למנוע מאכלים אלו מרוב בני ישראל.

ומזה הוראה עד כמה צריך להיות ההשתדלות בטובת איש פרטי, ועוד זאת - אפילו 
כאשר מדובר בתינוק בישראל, וכבנדון דידן, שהקב״ה מנע מאכלים טובים אלה מכל 
בנ״י כדי שלא יהי׳ חשש של היזק ליונקי שדים - ועאכו״כ שצ״ל השתדלות עד כדי 
מסירת נפש בטובתם הרוחנית של קטנים וקטנות מישראל, לדאוג להם ובפרט שכאו״א 

מהם יקבל חינוך על טהרת הקודש, באופן ״גם כי יזקין לא יסור ממנה״49.

 משיחות ש״פ בהעלותך וש״פ שלח תשכ״ז
 )לקוטי שיחות חל״ג ע׳ 71(

מדוע מאחרים אמירת תודה בארבעה עשר שנים?
בה״,  וישבת  וירשתה  תבא...1  כי  ״והיה  המלים  את  רש״י  מצטט  הפרשה  בתחילת 

ומפרש: ״מגיד שלא נתחייבו בביכורים עד שכבשו את הארץ וחלקוה״2.

...אך עדיין יש להבין: הבאת ביכורים מביעה, כדלעיל בסעיף ג', הודיה לקדוש־ברוך־
ועל ההנאה מפירותיה, עד אשר, כדברי רש״י17, היא  הוא על הכניסה לארץ ישראל 
מבטאת את ההיפך מכפיות טובה. ואין מובן כלל: כיון שאף לפני כיבוש וחלוקת כל 
ארץ ישראל, כבר התבצעה אצל יחידים מבני ישראל הירושה והישיבה, ויחידים אלו 
כבר זכו, לכאורה, אז בטובה ובהנאה המושלמת של ארץ ישראל. מדוע אין הם חייבים 
להביא ביכורים ולהודות לקדוש־ברוך־הוא על הטוב אשר נתן להם, ובמיוחד כאשר 

אי־הבאת ביכורים היא כפיות טובה?

46. ולהעיר, שלחד תירוץ ביבמות )סז, ריש ע״ב( ס״ל לר״ש 
דחיישינן למיעוטא.

47. סוכה מה, ב.
48. ראה גם הרי״ף לע״י יומא שם.

49. משלי נב, ו.

1. בכמה דפוסים אין תיבת ״וגו'״. אבל כ״ה ברוב הדפוסים. וראה 
לקמן הערה 16.

2. והוא מקידושין לז, ב. ומש״כ בספרי עה״פ )כו, יו״ד( ועתה 
מיד - פי' בזית רענן )על היל״ש( - מיד כשנגמר הפרי )וצע״ג 

שהרי מביאין מעצרת עד החג - ביכורים פ״א מ״י. וראה עוד פי' 
בצפע״נ ובפי' המלבי״ם )כו, א((.

17. כו, ג.

6
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הודאה על שלימות הטוב אפשרית רק כשטוב לכולם

לפי ״יינה של תורה״ שבפירוש רש״י, ההסבר לכך הוא:

כל ישראל קשורים ביניהם. וכל עוד נותר יהודי אחד, יהיה מי שיהיה, אשר לא קיבל 
חלק מוגדר בארץ*17, עדיין פגומה הטובה וההנאה של כל שאר ישראל - אין שמחתם 

והנאתם שלימה.

מביאים  לכן  אשר  הטוב,  שלימות  על  דוקא  היא  הביכורים  בהבאת  שההודיה  וכיון 
ביכורים רק מהמינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל18, ובמיוחד ״מקרא ביכורים״, הנאמר 
רק ״בזמן שמחה״19 מתוך הנאה ושמחת הלב, ולפיכך הוא נאמר ״פעם אחת בשנה ולא 

שתי פעמים״20, כי דבר שנשנה פעמיים באותה שנה אינו מתוך שמחה מושלמת21,

כל  והטובה של  כי השמחה  וחלקוה״,  ״עד שכבשו את הארץ  היא אפשרית  אין  לכן 
הירושה  התקיימה  לא  עדיין  אחד  יהודי  אצל  כאשר  מושלמת  אינה  עדיין  ישראל 

והישיבה, כדלעיל.

 משיחת שבת פרשת תבא תשכ״ה ותשכ״ז
 )לקוטי שיחות חלק ט׳ ע׳ 152(

*17. ובני ראובן כו׳ - הרי כבר ״לקחו נחלתם מעבר לירדן״ )מסעי 
לד, טו(. וראה ביכורים )פ״א מ״י ובכ״מ( האם מביאים ביכורים 

מעבר הירדן ואם החיוב מדאורייתא.
18. רש״י כו, ב.

19. רש״י כו, יא.
20. רש״י כו, ג.

21. ובדוגמת ברכת שהחיינו על פרי חדש, שהוא דוקא בפרי 
המתחדש  משנה לשנה )או״ח סרכ״ה ס״ג. ס״ו. וראה רמ״א 

שם. ואכ״מ(.
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"The Sages delayed the request for 15 days, so that the 
last of the Jews who made their way up to Jerusalem 
for the pilgrimage could return to their homes on the 
Euphrates River — then the most distant settlement from 
Jerusalem."

)Shulchan Aruch Harav, chapter 117 p. 1(

The holidays of Tishrei precede the fall months when fields 
need rainfall. Nonetheless, our Sages delayed the prayer for 
rain until the last traveling pilgrims would arrive home 
safely. But why does one Jew’s comfort override the critical 
need for rainfall?

A powerful lesson in the importance of Ahavat Yisrael, and 
how deeply it can impact a person. 

Delay the Prayer
Rabbi Shneur Zalman of Liadi, the Alter Rebbe, writes in the Code of Jewish Law: 
“We begin to pray [for rain] in the Land of Israel on the eve of 7 Mar-Cheshvan, 
because it is a mountainous land and needs rain immediately following the 
holiday. It would be appropriate to pray for rain immediately after the holiday, 
but our Sages delayed the prayer for fifteen days to allow the last remaining 
Jewish pilgrims to arrive home at the Euphrates River, the farthest [Jewish] 
settlement from Jerusalem, without rain impeding their travels1.”

Are We Permitted To Delay?
A simple question arises:

According to Jewish law, a person is commanded by the Torah to pray for his 
personal needs. This constitutes the Mitzvah of prayer. “This Mitzvah entails 

1. Laws of Prayer, Chapter 117, based on Talmud, Tractate Taanis 10a.

Dry Jew or Rainfall?



9

the obligation…to request one’s needs in prayer and supplication 2.” In that light, 
if the land-owners in the Land of Israel need rain immediately after Sukkot, 
“because it is a mountainous land,” Jewish law obligates them to pray for rain 
immediately. 

Likewise, there is another Mitzvah in the Torah, “You shall safeguard your 
souls3.” This applies not only to matters of life and death, but even to matters of 
discomfort. And not even spiritual discomfort (which is of primary importance) 
but even in cases of material discomfort: “A person is not permitted to cause 
distress to his body, even by desisting from food and drink 4.” The reason is, 
as Halachic authorities explain, “A person doesn’t own his body; it belongs to 
Hashem 5.”

In other words, a person is granted use of his body only in his service of 
Hashem, just as he is granted the use of other physical items for that same 
purpose. But causing pain to his body, “even by desisting from food and drink,” 
is unacceptable; not just for weak individuals, but for any individual, even the 
most healthy and powerful to whom a minor lack of food and drink would not 
cause any harm.

So the question arises: How can the concerns of Ahavat Yisrael (our concern for 
the last traveling Jew) override the commandment to pray for our needs during 
those fifteen days, as well as override the prohibition to cause oneself pain, 
for the lack of rain during those fifteen days will cause a reduction of food and 
drink, which may ultimately result in personal discomfort? 

What Is Our True Need?
We can propose the following explanation: 

If a Jew is permeated with the love of his fellow Jew, he will remember that the 
“last Jew” of the pilgrimage is still in midst of his travels (or may just possibly 
be) and has not yet arrived to his home at the Euphrates. He will recognize 
that a rainfall, even on the sixth of Cheshvan, the last day of this Jew’s travels, 
will cause discomfort. Therefore, he doesn’t feel the need for a rainfall for his 
fields, and he won’t derive any pleasure from such an occurrence, because it 

2.Rambam, beginning of Laws of Prayer. 

3. Devarim 4:15. See Berachot 32b and Maharsha.

  4. Hilchos Nizkei Guf Vinefesh, Halacha 4.

  5. Radvaz, Hilchos Sanhedrin chapter 18.
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may cause pain to this “last Jew” traveling home. 

This explains how one is permitted to delay his prayers despite Torah’s command:

Torah’s command applies when you feel a certain need. But the power to feel 
or not to feel a certain need is granted to the individual. In our case, being 
permeated with love for his fellow Jew, the knowledge that a rainfall before 7 
Cheshvan may cause distress for the “last Jew” will eliminate his desire for this 
rainfall, and therefore, he will no longer be obligated to pray for it!

The prohibition to cause oneself distress is also irrelevant, because he won’t 
feel immediate pain. Even if he would pray for rain on 6 Cheshvan, he would not 
receive the resulting bread (which will grow as a result of that rain) that very day, 
rather, many months later. Therefore, when he withholds from praying for rain 
on 6 Cheshvan, there is no practical physical pain.

He might feel intellectual or emotional distress (knowing that the growth of 
his produce will be delayed for lack of rainfall). However, knowing that rainfall 
on 6 Cheshvan will cause physical pain to the last Jew traveling, his desire for 
rainfall in his field will disappear, and his emotional or intellectual distress will 
evaporate as well. To the contrary: he will be distressed if rain will fall before 7 
Cheshvan, in empathy for the “last Jew” still on the road. 

Transforming Pain to Pleasure
We find a similar concept regarding actual physical pain – regarding fasting. 
Jewish law rules, “A person does not have permission to cause himself pain, 
even by desisting from food or drink, unless he does so as a form of penitence, 
because that suffering is good for him.” 

Yet more: The physical pain of fasting is able to bring him pleasure:

We find in the Laws of Shabbat, “it is permitted to observe a Taanis Chalom [a 
‘dream-fast,’ customarily observed after experiencing a dream with bad omens], 
because it doesn’t negate the rule of enjoying pleasure on Shabbat, for this fast 
is pleasurable to him6.” Moreover: “He derives more pleasure from fasting than 
from eating and drinking7!”

In other words: 

Even though a person normally enjoys partaking of food and drink and is naturally 
inclined to do so, nonetheless, his desire to fast transforms this inclination to 

6. Shulchan Aruch Admur Hazaken Laws of Shabbos chap. 288 se’if 3. 

7. Ibid. Se’if 7.
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derive pleasure from fasting.

The same can be applied to our discussion: 

As a result of a Jew’s care and concern for the “last Jew,” he loses interest and 
desire for rainfall in his fields. Not only is he not distressed by the lack of rainfall, 
moreover, if rain would fall before 7 Cheshvan, he would be able to feel empathy 
for that “last Jew” and be pained for him.

The Lesson
This law emphasizes the importance of love and care for a fellow Jew. Not only 
is a Jew willing to forgo his own pleasures for the sake of the “last Jew,” but 
moreover, being permeated with a feeling of love and connection with his fellow, 
he does not feel the need for rainfall before 7 Cheshvan at all, and furthermore, 
such a rainfall would cause him distress, knowing that there might be a Jew out 
there who is uncomfortable.

7 Cheshvan 5746   
(Toras Menachem – Hisvaaduyos 5746 vol. 1 pg 504)
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:Sourcesמקורות:

מקור 1
שולחן ערוך אדה״ז, אורח חיים, הלכות 

תפילה סימן קיז סעיף א

בארץ  לשאול  ומתחילין 
במרחשון,  ז'  מליל  ישראל 
לפי שהיא ארץ הרים וצריכה 
לגשמים מיד אחר החג. והיה 
אחר  מיד  בה  לשאול  ראוי 
השאלה  שאיחרו  אלא  החג, 
כדי  החג,  אחר  ימים  ט"ו 
שבישראל  האחרון  שיגיע 
לנהר  לביתו  לרגל  שעלה 
ישוב  מקום  שהוא  פרת, 
היותר רחוק מירושלים, ולא 

יעצרנו הגשם. 

מקור 2
רמב״ם הלכות תפילה, פרק א הלכה ב

הוא:  כך  זו  חיוב מצוה  אלא 
ומתפלל  מתחנן  אדם  שיהא 
של  שבחו  ומגיד  יום,  בכל 
הקדוש ברוך הוא, ואחר כך 
צריך  שהוא  צרכיו  שואל 
להם בבקשה ובתחנה, ואחר 
כך נותן שבח והודיה לה' על 
הטובה שהשפיע לו, כל אחד 

לפי כחו.

מקור 3
 שולחן ערוך אדה״ז, חושן משפט, הלכות

 נזקי גוף ונפש, סעיף ד׳

גופו  על  רשות  לאדם  ...אין 
לביישו   ולא  להכותו  כלל 
צער,   בשום  לצערו  ולא 
מאכל  איזה  במניעת  אפילו 

Source 1
Shulchan Aruch Harav, Orach Chaim, 
Laws of Prayer chapter 117 p. 1

We begin to pray for rain in the Land of Israel from 
the eve of 7 Cheshvan, because it is a mountainous 
region and needs rain immediately following the 
holiday. However, they delayed the prayer for fifteen 
days after the holiday, so that the last Jew who made 
the pilgrimage to the Temple could reach his home 
at the Euphrates – which is the farthest settlement 
from Jerusalem – without being hindered by rain.

 Source 2 
Rambam, Laws of Prayer, chapter 1 paragraph 2

This commandment obligates each person to offer 
supplication and prayer every day and utter praises 
of the Holy One, blessed be He; then petition for 
all his needs with requests and supplications; and 
finally, give praise and thanks to Hashem for the 
goodness that He has bestowed upon him; each 

one according to his own ability.

Source 3
Shulchan Aruch Harav, Choshen Mishpat, 
Hilchos Nizkei Guf ViNefesh, seif. 4

A person is not permitted to strike or shame and 
cause distress to his body in any way. He may 
not even desist from food and drink. However, it 
is permitted to do so as a form of penitence, for 
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או משתה, אלא אם כן עושה 
זה  שצער  תשובה,  בדרך 
נפשו  להציל  לו  היא  טובה 
משחת, ולכן מותר להתענות 

לתשובה. 

מקור 4
 שולחן ערוך אורח חיים סימן רפ״ח, סעיף ה׳

קדמונים  בספרים  שנמצא 
חלומות  שלשה  שעל 
הן:  ואלו  בשבת  מתענים 
שנשרף,  תורה  ספר  הרואה 
בשעת  הכפורים  יום  או 
או  ביתו  קורות  או  נעילה*, 

שיניו שנפלו. 

מקור 5
 שולחן ערוך אדה״ז, אורח חיים, הלכות שבת

סימן רפ״ח סעיף ג׳

אבל מותר להתענות תענית 
בו  כשחלם  בשבת  חלום 
לחלום  תענית  שיפה  ביום, 
לבטל הגזר דין כאש לנעורת 
אם מתענה בו ביום, והתירו 
שיקרע  בשביל  חכמים  לו 
גזר דינו. ועוד, לפי שאין כאן 
ביטול עונג שבת לגמרי, כיון 
בשביל  עליו  עגומה  שנפשו 
ואם  יתענה,  לא  אם  חלומו 
שיקרע  הוא  בטוח  יתענה 
התענית  הרי  א"כ  דינו,  גזר 

הזה תענוג הוא לו.

then the suffering allows him to save his soul from 
damnation. Therefore, one is permitted to fast for 
penitence.

Source 4
 Shulchan Aruch, Orach Chaim, chapter 288 p. 5

It's found in ancient books that on three dreams 
we fast on Shabbat: one who sees a Sefer 
Torah burnt, or on Yom Kippur at neilah, or 
the beams of one's house, or his teeth that fall.

Source 5
 Shulchan Aruch Harav, Orach Chaim,
 Laws of Shabbat chapter 288 p. 3

It is permitted to observe a Taanis Chalom [a ‘dream-
fast,’ customarily observed after experiencing a 
dream with bad omens], if the dream came to him 
that day, because a fast is advantageous to abolish 
an evil decree if it is observed on the day of the 
dream. Moreover, it doesn’t entirely take away 
one’s pleasure on Shabbat, because his spirits will 
be low if he cannot fast, and if he will fast, surely 
the evil decree will be abolished. Therefore, 
this fast is pleasurable to him.then the suffering 
allows him to save his soul from damnation. 
Therefore, one is permitted to fast for penitence.

*הרב סופר מפרש בספרו 'כף החיים':
טעם לרואה ספר תורה שנשרף: שמראים לו כאילו עבר בכל התורה או 

היה סיבת שריפה התורה. ויום הכפורים בעת נעילה: הראו לו שצריך 
כפרה. קורות ביתו: ראוי למות, דהקורות סימן לסתירה והבית סמוכה 

עליו כמו קירות. ונפילת שיניים: כאילו לא יאכל עוד.
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Sources:(In-depht)מקורות: )העשרה(

מקור 5
במדבר, פרק י״א פסוק ה׳

ר־נֹאַכל  ֲאשֶׁ ָגה  ֶאת־ַהדָּ ָזַכְרנּו 
ִאים  שֻּׁ ַהקִּ ֵאת  ם  ִחנָּ ִמְצַרִים  בְּ
ְוֶאת־ֶהָחִציר  ִחים  ָהֲאַבטִּ ְוֵאת 
ּוִמים׃  ָצִלים ְוֶאת־ַהשּׁ ְוֶאת־ַהבְּ

מקור 6
רש״י על הפסוק

רבי  אמר  הקשאים:  את 
המן  מה  מפני  שמעון: 
משתנה לכל דבר חוץ מאלו? 
למניקות.  קשים  שהן  מפני 
תאכלי  אל  לאשה  אומרים 
התינוק,  מפני  ובצל  שום 
כדאיתא  כו׳  למלך  משל 

בספרי.

Source 5
Bamidbar, Chapter 11, Vers 5

We remember the fish that we used to eat free in 
Egypt, the cucumbers, the melons, the leeks, the 
onions, and the garlic.

Source 6
Rashi on the verse

The Cucumbers: Rabbi Shimon said, “Why did 
the manna change into everything except these? 
Because they are harmful for nursing mothers. We 
tell a [nursing] woman, “Do not eat any garlic or 
onion, for the baby’s sake. This can be compared to 
a king… as it is written in the Sifrei.

מקור 7
ספרי על הפסוק

מה  מפני  אומר:  שמעון  ר' 
דבר  לכל  להם  משתנה  המן 
מחמשת  חוץ  רוצים  שהיו 
למלך  משל  הללו?  המינים 
בשר ודם שמסר בנו לפדגוג, 
והיה יושב ומפקדו ואומר לו: 
הנראה שלא יאכל מאכל רע, 
ובכל  ולא ישתה משקה רע! 
מתרעם  ההוא  הבן  היה  כך 
מפני  לא  לומר:  אביו,  על 
אפשר  שאי  אלא  שאוהבני, 

לו שאוכל.

Source 7
Sifrei on the verse

Rabbi Shimon said, “Why did the manna taste 
like anything they desired except these? This can 
be compared to a king who gave his son over to 
a teacher. He would sit and order, “See to it that 
he does not eat any harmful food and does not 
drink any harmful drink. To the extent that the 
son complained about his father, saying, “It is not 
because he loves me, but because he does not want 
me to eat.”

15
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מקור 8
 דברים, פרק כ״ו, פסוקים א-ג

ֶאל־ָהָאֶרץ  י־ָתבוֹא  כִּ ְוָהָיה  א. 
ְלָך  נֵֹתן  ֱאלֶֹהיָך  ְיהָוה  ר  ֲאשֶׁ

ּה׃ ְבתָּ בָּ ּה ְוָישַׁ תָּ ַנֲחָלה ִויִרשְׁ

ִרי  ל־פְּ כָּ ית  ֵמֵראשִׁ ְוָלַקְחתָּ  ב. 
ֵמַאְרְצָך  ִביא  תָּ ר  ֲאשֶׁ ָהֲאָדָמה 
ָלְך  נֵֹתן  ֱאלֶֹהיָך  ְיהָוה  ר  ֲאשֶׁ
ֶאל־ ְוָהַלְכתָּ  ֶנא  ַבטֶּ ְושְַׂמתָּ 
ְיהָוה  ִיְבַחר  ר  ֲאשֶׁ קוֹם  ַהמָּ

ם׃ מוֹ שָׁ ן שְׁ כֵּ ֱאלֶֹהיָך ְלשַׁ

ר ִיְהֶיה  ֵהן ֲאשֶׁ ג. ּוָבאָת ֶאל־ַהכֹּ
ֵאָליו  ְוָאַמְרתָּ  ָהֵהם  ִמים  יָּ בַּ
ֱאלֶֹהיָך  ַליהָוה  ַהּיוֹם  י  ְדתִּ ִהגַּ
ר  ֲאשֶׁ ֶאל־ָהָאֶרץ  י־ָבאִתי  כִּ
ָלֶתת  ַלֲאבֵֹתינּו  ְיהָוה  ע  בַּ ִנשְׁ

ָלנּו׃

מקור 9
 רש״י על פסוק א׳

וירשתה   … תבוא  כי  והיה 
א  לֹּ שֶׁ יד  ַמגִּ בה:  וישבת 
ְבׁשּו  כָּ ִבּכּוִרים ַעד שֶׁ בּו בְּ ִנְתַחיְּ

קּוָה. ֶאת ָהָאֶרץ ְוִחלְּ

מקור 10
 רש״י על פסוק ג׳

פּוי  כְּ ֵאיְנָך  שֶׁ אליו:  ואמרת 
טוָֹבה:

 Source 8
Devarim, Chapter 26, Verses 1-3

1. And it will be, when you come into the land which 
the L-rd, your G-d, gives you for an inheritance, and 
you possess it and settle in it.

2. That you shall take of the first of all the fruit of the 
ground, which you will bring from your land, which 
the L-rd, your G-d, is giving you. And you shall put 
[them] into a basket and go to the place which the 
L-rd, your G-d, will choose to have His Name dwell 
there.

3.And you shall come to the kohen who will be 
[serving] in those days, and say to him, "I declare 
this day to the L-rd, your G-d, that I have come to 
the land which the L-rd swore to our forefathers to 
give us."

Source 9
 Rashi on verse 1

And it will be, when you come… and you 
possess it and settle in it: This [verse, which 
is immediately followed by the commandment 
of bringing the first fruits,] teaches us that 
they were not obligated [to bring] “first fruits” 
until they conquered the Land and divided it.

Source 5
 Rashi on verse 3

And say to him: that you are not ungrateful 
[for all that God has done for you].

פרוייקט של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו
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