
 

 ן בחשו 'ו   בס"ד

  חשווןמרב' ז –כה תן טל ומטר לברו-למידים  רים ות בית מדרש מו

 ישראל כל חת עם להצל  -חיים בן מננה ז"ללעילוי נשמת אבי ומורי יוסף 

 מורידה גשמים חביבות -  לסיפור על חוני המעג1

יֵמי ם בִּ ירּוָשַליִּ י ְשמֹו. איש טֹוב לב, ָגדול ַבתֹורה ו ,ַבית ֵשני איש צדיק היה בִּ יֹות אוהב ֶאתחֹונִּ  .ַהְברִּ
מיוחד   י חביב בִּ יֹות אוהבות אותו. ְבֶקרב ַאנֵשי ָהעיר היה מקּוָבל ֶשחֹונִּ יֹות, הְברִּ ּומי שאוהב ֶאת ַהְברִּ

ירֹו  .גם על הָקדוש ָברּוך הוא, כאילו היה ְבנֹו ַיקִּ

  

ת הָשדֹות, הְכָרמים והבּוְסָתנים  ַבָימים ַהֵהם לא היו ַמְמֵטרֹות ולא הייתה ַהשָקיה ְמָלאכּותית. ְתנּובַ 
ְקוּו   ייה היו ֵמי גשמים ֶשנִּ הייתה ְתלּויה רק ַבְגשמים. גם ַמים זורמים לא היו ַבָבתים, ּוֵמי ַהשתִּ

ְקָווָתם ַהיחידה של יושֵבי ְכָפרים ְוָערים, ּוַבצֹוֶרת   שֵמי החורף היו ֵאפֹוא תִּ ירה מיוחדים. גִּ ְבבֹורֹות ֲאגִּ
 ָרָעב ְוָצָמא ָלאדם ְוַלְבֵהָמה. היה ֵפירּושה 

  

כך היה ַבשנה ההיא. רוב חוֶדש ֲאָדר כבר ָעבר והָשַמים נֹוְתרּו ְנעּולים. אף טיפת גשם אחת לא  
תַפללּו כולם ְלֶגשם, ולא ַנֲענּו. זֹו הסיבה שֶ  יְגרּוירדה. הִּ י ַהַצדיק. "אותָך   שִּ שַלחת ְבהּולה אל חֹונִּ מִּ

תפלל ְוֵירדו גשמים."אלוהים אוהב בִּ   מיוחד," אמרו לו, "הִּ

  

שֲארו ַבחוץ, כי ֵאֶלה עלולים   י: "קוֶדם ְלכּו וַהכניסּו ַלָבתים ֶאת ַתנוֵרי הֶפַסח שנִּ אמר להם חֹונִּ
י תפילה ַלֶגשם  ְדָבָריו. אז ָנשא חֹונִּ תַקלֵקל." עשּו כולם כִּ אך גשם לא ירד. ָתלּו בו   –ְלֵהיָרטב ּולהִּ

ינּו   האנשים ם אבִּ י, שתפעיל ֶאת ְקָשֶריָך המיוחדים עִּ גיע הזַמן, חֹונִּ ֶאת ֵעיֵניהם ְכאומרים: "הִּ
 ֶשַבָשַמים."

  

י? ְבַמְקלֹו על האדמה ועמד ְבתֹוכה. זֹו   ָעג עּוָגה ּוְכֶשְמַבקשים הרֵבה כל כך, קֶשה לָסֵרב. מה עָשה חֹונִּ
פנֹות אל אלוָהיו ְכֶשְתפִּ  י ַהְמַעֵגל'. הייתה ַדרכֹו לִּ י כֹול 'חֹונִּ כאן ָתבינו מדוע כּוָנה ְבפִּ ילּו. מִּ  ילות לא הֹועִּ

  

יבֹונֹו של עולם, ָבֶניָך ָפנּו אליי, כי הם   עמד ֵאפֹוא ְבֶמרַכז הַמעגל, נָשא ַמָבטו ַלָשַמים ואמר: "רִּ
פֹּה עד  י זז מִּ שבע שֵאינִּ  שְתַרֵחם על ָבֶניָך!"   יודעים שאני ְכֶבן ַבית ְלָפֶניָך. אני נִּ

  

תחילו יקים הִּ ְתַקְדרּו מעט ּוגשמים ַדקִּ . אמרו לו תלמידיו: "רבי, הֶגשם דק  ְלַנֵטף ואכן, הָשַמים הִּ
ְרוּו הָשדות   ֶגשם כזה לא יִּ יר ֶאת ְשבּוַעְתָך. מִּ דֶמה לנו שהוא יורד רק כדי ְלַהתִּ ַדי ּומּוָעט מדי. נִּ מִּ

 והְכָרמים, ולא יתמלאו הבֹורֹות." 
  

שֵמי בֹורֹו ית ֶאת ֵעיָניו ַלָמרֹום ואמר: "לא כך ביקשתי ֶאָלא גִּ י ֵשנִּ  ת, שיחים ּוְמָערֹות!" נָשא חֹונִּ

  

שֵמי ַזַעף, ַמבּול ממש. זֵקנים ֶשָהיו ָשם סיפרו ֶשכל טיפה   תחילו ָלֶרדת גִּ עוד תפילתו על ְלשֹונו, הִּ
יְימּו להטביע אדם ּוְבֵהמה. אמרו   יפו ֶאת הֲחֵצרות וֶאת הרחובות ואִּ ְמלֹוא חבית. המים ֵהצִּ הייתה כִּ

י: "הגשמים שֵהֵבאָת עומדי  ם להביא חּורָבן על העולם!" ְלחֹונִּ

  

י ֶאת ֵעיָניו ַלָמרֹום פעם נוֶספת ואמר: "  ָדבה."נָשא חֹונִּ ָרכה ּונְּ  לא כך ביקשתי, ֶאָלא ִגשֵמי רצון, בְּ

  



 

יָמֵלא   שֵמי ְבָרכה. ֵאָלא ֶשהם לא ָפסקו. הם ָירדו ְוָירדו ְוָירדו, ַותִּ ואכן, ֵמאותו ֶרגע ֵהֵחלו יורדים גִּ
ם יָמֵלט אלָהָאֶרץ ַמיִּ  . הר הַבית , עד שתֹוָשֵבי המקומות הְנמּוכים ֶנֶאְלצו להִּ

  

 

ְקָללה!"  י: "ַדי! הְבָרכה שֵהֵבאָת עֵלינו ֶנֶהְפכה לִּ  באו ְוָזעקּו אל חֹונִּ

  

ם,  ְצַריִּ מִּ יבֹונו של עולם, ְבֵני הָעם הזה שלָך, שהֹוֵצאָת מִּ י אל הָקדוש ָברּוך הוא ואמר: "רִּ ָפנה חֹונִּ
ְבַכַעְסָך ולא   ְמרּוצים אף פעם. הם ֵאינם יכולים ַלעמֹוד ְברֹוב טֹוָבה ולא ְברֹוב רעה, לא  ֵאינם

ְרָווחה."  ְנשום לִּ יָפְסקו הגשמים וכך יּוכל העולם לִּ ְלָפֶניָך שיִּ י ָרצון מִּ יבּוְתָך. ְיהִּ ְנדִּ  בִּ

  

תַפְזרו העננים והֶשמש ָזרחה. ְפֵני הַמים ָיר דו, והאנשים ָיצאו ַלָשדות ְלַלֵקט  מיד ָנשבה רּוח, הִּ
ן הַמעגל והלך ְלֵביתו.  י מִּ טריות. רק אז ָיצא חֹונִּ  פִּ

  

ְמעֹון ֶבן ָשַטח. הוא ָשלח,   יגה הרּוָחני ַבָימים הֵהם, שִּ ְשָרֵאל ּוַמְנהִּ יא יִּ גיעה אל ְנשִּ ַהְשמּועה על כך הִּ
י ּובה הדברים הֵאֶלה: "אִּ  יֶגרת אל חֹונִּ ילּו הייָת אדם אֵחר, היה ַמגיע לָך עוֶנש ָכֵבד על  ְבַיד ָשליח, אִּ

תפילה ּוְבַבקשה,  פנות אל אלֹוָהיו בִּ יָת. ַרַשאי אדם, אפילו הוא ַצדיק גדול, לִּ בֹוע  מה שָעשִּ אך לא ִלתְּ
ֵבירּור ֶשגם ַדַעת הָקדוש ָברוך הוא ָנאים. ַוֲהֵרי ֵמהָשַמים ִנרמז לָך בְּ  ִממנּו ָדבר או להעמיד לו תְּ

ָאב טוב ִבבנֹו ַיקירֹו: אתה   ָך כְּ ָבַרך נֹוֵהג בְּ ַעֵגל אתה, והֵאל ִיתְּ ֵאינה נֹוחה ִמַמעֶשיָך. אָבל חֹוִני המְּ
ַבֵקש  ַרֲחמים." –מְּ ֶחסד ּובְּ ָכְך, הוא ָנהג גם ָבנּו בְּ אּוִיים לְּ ָך, אף ִאם לא היינו רְּ כּותְּ  והוא ַנֲעֶנה. ִבזְּ

 תלמוד בבלי מסכת תענית דף כג עמוד א –תוך המקור  מ
 תנו רבנן: פעם אחת יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים. 

 שלחו לחוני המעגל: התפלל וירדו גשמים! התפלל ולא ירדו גשמים. 
וק הנביא, שנאמר "על משמרתי אעמדה ואתיצבה על  עג עוגה ועמד בתוכה, כדרך שעשה חבק

מצור" וגו'. אמר לפניו: רבונו של עולם! בניך שמו פניהם עלי, שאני כבן בית לפניך, נשבע אני  
 בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך. 

 התחילו גשמים מנטפין. 
 יורדין אלא להתיר שבועתך.  אמרו לו תלמידיו: רבי, ראינוך ולא נמות. כמדומין אנו שאין גשמים

אמר: לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות שיחין ומערות. ירדו בזעף, עד שכל טפה וטפה כמלא פי  
 חבית. ושיערו חכמים שאין טפה פחותה מלוג. 

 אמרו לו תלמידיו: רבי, ראינוך ולא נמות. כמדומין אנו שאין גשמים יורדין אלא לאבד העולם. 
אלא גשמי רצון ברכה ונדבה. ירדו כתיקנן, עד שעלו כל העם להר הבית    אמר לפניו: לא כך שאלתי,

 מפני הגשמים. 
 אמרו לו: רבי, כשם שהתפללת שירדו, כך התפלל וילכו להם.

אמר להם: כך מקובלני שאין מתפללין על רוב הטובה. אף על פי כן, הביאו לי פר הודאה. הביאו לו  
ו: רבונו של עולם! עמך ישראל שהוצאת ממצרים אינן  פר הודאה. סמך שתי ידיו עליו, ואמר לפני 

  -אינן יכולין לעמוד, השפעת עליהם טובה   -יכולין לא ברוב טובה ולא ברוב פורענות, כעסת עליהם 
 אינן יכולין לעמוד, יהי רצון מלפניך שיפסקו הגשמים ויהא ריוח בעולם.

 ה והביאו להם כמהין ופטריות. מיד נשבה הרוח ונתפזרו העבים, וזרחה החמה, ויצאו העם לשד
גוזרני עליך נידוי.... אבל מה אעשה לך שאתה   -שלח לו שמעון בן שטח: אלמלא חוני אתה 

מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך, כבן שמתחטא על אביו ועושה לו רצונו. ואומר לו: אבא,  
ונותן לו. ועליך   -ורמונים הוליכני לרחצני בחמין, שטפני בצונן, תן לי אגוזים, שקדים, אפרסקים, 

 הכתוב אומר ישמח אביך ואמך ותגל יולדתיך. 
 –  להתבוננות שאלות 

ין ן המקצוע של חוני לבהאם יש קשר בי  נו ?עלימעיד  שםגאו אי    םגשן של הסימהמה 
 ? מ"ילע  םוריד גשחות שלו לההשלי

 של הקב"ה עליו? ביחס  עליו חוני  מו שלמה מעיד ש?  'ןח'ש המילה פירוסבירו את ה

ר מתחברים?  אתם יות למי  בצורת?של השטח לחוני בהבנת המציאות ההבדל בין שמעון ציינו 
 .https://agadastories.org.il/kids/node/238-מקור 1  מה?ל



 

 

 ט"א ב שמואל אליהו שליהר – והגשםהתפילה ראשון אדם ה

אפשר שדבר זה קשור לתפילה הראשונה שהתפלל האדם הראשון, שהייתה תפילה  ם לת הגשתפי
יַח ַהָשֶדה  על גשמים, הגשם הראשון שבעולם. כך אומר הפסוק בתיאו ר בריאת העולם: "ְוכֹּל שִּ

ים ַעל ָהָאֶרץ". למה? כי "ָאָדם   יר ה' ֱאֹלקִּ ְמטִּ ֹּא הִּ י ל ְצָמח כִּ ְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכל ֵעֶשב ַהָשֶדה ֶטֶרם יִּ ֶטֶרם יִּ
ן ַלֲעבֹּד ֶאת ָהֲאָדָמה   ."ַאיִּ

טה של  מהי העבודה שאדם לא עבד בה את האדמה? אפשר לומר שמדובר בעבודת אדמה פשו 
חרישה וזריעה וכד', אבל היכן מצינו שאדמה לא מצמיחה אם לא עובדים אותה? הלוא כל העולם  

כולו מלא עצים וצמחים גם במקום שאין בו עבודת האדם. אלא ודאי עבודה זו היא תפילה. כל  
הצמחים שברא הקב"ה ביום השלישי חיכו לתפילת אדם הראשון שיתפלל על הגשמים. 

צמחו כולם לברכה )בראשית ב ה, וראה רש"י שם(. גם קריאת שמע   –גשמים  וכשהתפלל וירדו
שקוראים פעמיים בכל יום מסבירה לנו כי המפתח לירידת הגשמים ולכל הברכה שבאה  

 .זו תפילה –בעקבותיהם נתון בידי האדם ובהתנהגותו ובתפילתו. "ולעבדו בכל לבבכם" 

 בתפילה? רגיש שאתה צומח מ מתי אתהלהתפלל ? לך וב למה חשהראשון ? אדם מחכה לתפילה של מי 

 

 

 ומחשבות טובות על המים םשל מילי פעה חיוביתשם וכוח

 

 https://www.youtube.com/watch?v=SDNhH8deZPg 

                                                                       כיצד נוצרת במים צורת קריסטל יפה  בסרטון  לראות ניתן  
 הדומה למגן דוד כתוצאה מכך

 מחשבה טובה.   -שההורים והילדים שולחים מליבם הודיה וברכה למים

 

 מדוע לא מתחילים לבקש גשמים כבר בשמחת תורה ? "    בלי לפגוע באחרים שפע קשתב

כאשר בית המקדש היה קים , נהגו לעלות לרגל לירושלים בשלושת הרגלים : פסח , שבועות  
וסכות . לאחר כל חג היו עולי הרגל חוזרים לביתם , שלפעמים היה רחוק מאד מירושלים . כדי  

יתה , קבעו חכמינו להמתין עם בקשת הגשמים עד לאחר  להתחשב בעולי הרגל ובדרכם הארכה הב 
   . רר במקום המרחק ביותר , יגיע לביתוושאחרון עולי הרגל , המתג

או במעשים    לה שלך?ודת התפים בעבריח ה אכפתי כלפי אאתכמה ש הגדול של הקטע ? ודמה החי
   ביום יום

 

 לים. לעושים ? מתפ מה    רד גשם! יו

   המקובל הרב בצרי  -  רנסהסגולה לעשירות ופ

 לפי הזוהר זוהי שעת רחמים והישועה! 

 ממש עכשיו שפע וברכה יורדים לעולם 

ים ריבונֹו     ים "ָגדֹול יֹום ַהְגָשמִּ יס  שאפילּו ֶשל עֹוָלם, ֶנֱאַמר ָלנּו ַעל ְיֵדי ֲחָכֵמינּו ַהְקדֹושִּ  ְפרּוָטה ֶשַבכִּ
ְזכּות ֵעת ָהָרצֹון ַהּזֹו ֲאֶשר ַקֶיֶמת י, בִּ י ּוְבֵני ֵביתִּ ְתָבֶרֶכת" ּוָבֶזה ֲאַחֶלה ָפֶניָך ֶשֶאְזֶכה ֲאנִּ יַדת   מִּ ְבֵעת ְירִּ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון,   ַהָמָטר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה, ְלַפְרָנָסה ְבֶרַוח ְוַהְצָלָחה ְמֻרָבה ַכָכתּוב פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדיָך ּוַמְשבִּ
ֹּא   ְשָמתֹו, ַפְרָנָסה ֶשל י שֶֹּרש נִּ יַע לֹו ְלפִּ י ַהַמגִּ י ְרצֹונֹו ֶשל ָכל ָאָדם ּוְלפִּ ם ֶשַפע  ְכפִּ ָמה, עִּ ְהֶיה ָבּה בּוָשה ּוְכלִּ יִּ

ֹּאַמר ָאֵמן  י ָרצֹון ְונ י, ְוֵכן ְיהִּ ְבֵני ֵביתִּ י ְולִּ ֵסא ַהָכבֹוד לִּ ים, ַתַחת כִּ ְמקֹור ָהַרֲחמִּ  ְוַהְרָחַבת ַהַדַעת, מִּ

 

https://www.youtube.com/watch?v=SDNhH8deZPg


 

 

 

 יקלוט  יוסף מה מברכים על רעמים, ברקים וקשת?

 א. על ברקים מברכים ''עושה מעשה בראשית'',

 רעמים ''שכוחו וגבורתו מלא עולם''. ב . 

 ט פירו-מקה הע

יותר מפעם אחת ביום. אלא אם כן נתפזרו העננים לגמרי, וזרחה השמש, וחזרו ונתקשרו   ג. אין לברך
העבים, שאז יש לחזור ולברך על הרעמים. וכל שעבר הלילה אפילו לא נתפזרו העננים כלל, חוזר ומברך על  

 הרעמים. וכן עיקר. ]ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''ז וברכות עמוד תרכב[. 

יתֹו ְוַקָים ְבַמֲאָמרֹו". ופירוש הברכה:  ד.  ְברִּ ית ]ְו[ֶנֱאָמן בִּ שהרואה את הקשת, יברך: "ָברּוְך… זֹוֵכר ַהְברִּ
ו", שאף אם אילו לא כרת על שאינו מבטל את הברית אף שרבו הרשעים; "וקיים במאמר –"נאמן בבריתו" 

 .כך ברית, הריהו קיים במאמרו שאמר בתחילה, שלא יביא עוד מבול.

 

 צים לקבל מה' יר וחשבו על ברכות שהייתם רו האיזנו לש  -מהי האדפנטל ומטר על תן ו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה, כיום  על גדלותו של יום ירידת הגשמים, נאמר במסכת תענית:
שנבראו שמים וארץ, גדול יום הגשמים שאפילו ישועה פרה ורבה, אין גשמים יורדים אלא אם כן נמחלו 

הגשמים כיום קיבוץ  עוונותיהם של ישראל, גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו, גדול יום
 ."גלויות, גדול יום הגשמים שאפילו גייסות פוסקות בו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 - טיפות  ברכות ב

   -ה וברכהשוע צמו יפות לכתוב לע ה מקבל טיכל אחד בכית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הלל ' יתברך שנזכה תמיד להודות ול פני ה מלרצון   יהי - ליבי תפילה

ועות וברכות  וא מלא יששה  גשמיםה  רדתוהוה  ום בקשפלא הזה ין המו זמ פרט בב
 . ללכל בית ישרא

ם  עימושפ  דך ומאי .  עין טובהו  שפע ברכהב מלכנוכמצד אחד משפיעים נזכה להיות  
 סדו של ה' בכל עת חטובו ו מ

 .מוח וללבלבלצ  וןאשהכל כאדם הר על . נתפלל   טובמלאים בכרת ה

 שמח אותנו.וממחייה ,לכל מחסורנו אבא שבשמים דואג לנו ש נזכור תמידו

 .כ.י.ר א

  l.com@gmau316Kfir.דוד לביא פיר כ-ת"ח מ – ות לבקשות והאר
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