מפתח הגשמים
מקור 1
אמר ר' יוחנן:
ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח ואלו הן:
מפתח של גשמים ומפתח של חיה ומפתח של תחיית המתים.
ַאר ְצָך בְ עִ תוֹ.
מפתח של גשמים  -דכתיב (דברים כח,יב) יִ פְ ַּתח ה' לְ ָך אֶ ת אוֹצָ ר ֹו הַּ ּטוֹב אֶ ת הַּ ָשמַּ יִ ם ל ֵָתת ְמטַּ ר ְ
ֹלהים וַּ יִ פְ ַּתח אֶ ת ַּר ְחמָ ּה.
ֹלהים אֶ ת ָרחֵ ל וַּ יִ ְשמַּ ע ֵאלֶיהָ אֱ ִ
מפתח של חיה מנין? דכתיב (בראשית ל,כב) וַּ יִ זְ כֹר אֱ ִ
ידעְ ֶתם כִ י אֲ נִי ה' בְ פִ ְת ִחי אֶ ת ִקבְ רוֹתֵ יכֶם ּובְ הַּ עֲלו ִֹתי אֶ ְתכֶ ם
מפתח של תחיית המתים מנין? דכתיב (יחזקאל לז,יג) וִ ַּ
ִמ ִקבְ רוֹתֵ יכֶם עַּ ִמי.
במערבא אמרי [בארץ ישראל היו אומרים] :אף מפתח של פרנסה ,דכתיב (תהילים קמה,טז) "ּפוֹתֵ חַּ אֶ ת י ֶָדָך
ּומַּ ְשבִ יעַּ לְ כָל חַּ י ָרצוֹן" .
ורבי יוחנן מאי טעמא לא קא חשיב להא [מה טעם לא החשיב זאת]? אמר לך :גשמים היינו פרנסה.
תלמוד בבלי ,מסכת תענית דף ב ,עמוד א-ב

מקור 2
ָארץ אֲ שֶ ר אַּ ָתה בָ א ָשמָ ה לְ ִר ְש ָתּה ֹלא כְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַּריִ ם ִהוא אֲ שֶ ר יְ צָ אתֶ ם ִמ ָשם אֲ ֶשר ִתזְ ַּרע אֶ ת זַּ ְרעֲָך וְ ִה ְש ִקיתָ
י) כִ י הָ ֶ
בְ ַּרגְ לְ ָך כְ גַּן הַּ י ָָרק:
ָארץ אֲ שֶ ר אַּ ֶתם עֹבְ ִרים שָ מָ ה לְ ִר ְש ָתּה אֶ ֶרץ הָ ִרים ּובְ ָקעֹת לִ ְמטַּ ר הַּ ָשמַּ יִ ם ִת ְש ֶתה מָ יִ ם:
(יא) וְ הָ ֶ
(יב) אֶ ֶרץ אֲ שֶ ר ה' אֱ ֹלהֶ יָך ד ֵֹרש אֹתָ ּה ָת ִמיד עֵ ינֵי ה' אֱ ֹלהֶ יָך בָ ּה מֵ ֵר ִשית הַּ ָשנָה וְ עַּ ד ַאחֲ ִרית ָשנָה:
(יג) וְ הָ יָה ִאם שָ מֹעַּ ִת ְש ְמעּו אֶ ל ִמ ְצוֹתַּ י אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ְמצַּ ּוֶ ה אֶ ְתכֶם הַּ יוֹם לְ ַאהֲ בָ ה אֶ ת ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם ּולְ עָ בְ ד ֹו בְ כָ ל לְ בַּ בְ כֶ ם
ּובְ כָל נַּפְ ְש ֶכם:
ירשָך וְ יִ ְצהָ ֶרָך(:טו) וְ נָתַּ ִתי עֵ ֶשב בְ ָש ְדָך לִ בְ הֶ ְמ ֶתָך וְ ָאכַּלְ ָת
ַאר ְצכֶם בְ עִ ת ֹו יו ֶֹרה ּומַּ לְ קוֹש וְ ָאסַּ פְ ָת ְד ָגנֶָך וְ ִת ְ
(יד) וְ ָנ תַּ ִתי ְמטַּ ר ְ
וְ שָ בָ עְ ָת:
ֹלהים אֲ חֵ ִרים וְ ִה ְש ַּתחֲ וִ יתֶ ם לָהֶ ם:
(טז) ִהשָ ְמרּו ָלכֶם ּפֶ ן יִ פְ ֶתה לְ בַּ בְ כֶם וְ סַּ ְר ֶתם וַּ עֲבַּ ְד ֶתם אֱ ִ
ָארץ
(יז) וְ חָ ָרה ַאף ה' בָ כֶם וְ עָ צַּ ר אֶ ת הַּ שָ מַּ יִ ם וְ ֹלא יִ ְהיֶה מָ טָ ר וְ הָ אֲ ָדמָ ה ֹלא ִת ֵתן אֶ ת יְ בּולָּה וַּ אֲ בַּ ְד ֶתם ְמהֵ ָרה מֵ עַּ ל הָ ֶ
הַּ ּטֹבָ ה אֲ שֶ ר ה' נֹתֵ ן ָלכֶם:
ּוקשַּ ְר ֶתם אֹתָ ם לְ אוֹת עַּ ל י ְֶדכֶם וְ הָ יּו לְ טוֹטָ פֹת בֵ ין עֵ ינֵיכֶ ם:
(יח) וְ שַּ ְמ ֶתם אֶ ת ְדבָ ַּרי אֵ לֶה עַּ ל לְ בַּ בְ ֶכ ם וְ עַּ ל נַּפְ ְשכֶם ְ
קּומָך:
(יט) וְ לִ מַּ ְד ֶתם אֹתָ ם אֶ ת בְ נֵיכֶ ם לְ ַּדבֵ ר בָ ם בְ ִשבְ ְתָך בְ בֵ יתֶ ָך ּובְ לֶכְ ְתָך בַּ ֶד ֶרְך ּובְ ָשכְ בְ ָך ּובְ ֶ
(כ) ּוכְ תַּ בְ ָתם עַּ ל ְמזּוזוֹת בֵ יתֶ ָך ּובִ ְשעָ ֶריָך:
ָארץ:
ימי הַּ ָשמַּ יִ ם עַּ ל הָ ֶ
(כא) לְ מַּ עַּ ן יִ ְרבּו יְ מֵ יכֶם וִ ימֵ י בְ נֵיכֶם עַּ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ שֶ ר נ ְִשבַּ ע ה' לַּאֲ בֹתֵ יכֶם לָתֵ ת לָהֶ ם כִ ֵ
דברים ,פרק י"א פסוקים י'-כ"א
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עַּ ל כָל צָ ָרה ֶשלא ָתבא עַּ ל הַּ ִצבּור ,מַּ ְת ִריעִ ין עָ לֶיהָ ; חּוץ מֵ רֹב גְ שָ ִמים.
ָאמרּו ל ֹו לְ ח ֹונִי הַּ ְמעַּ גֵלִ :ה ְתּפַּ לֵל שֶ י ְֵרדּו גְ שָ ִמים.
מַּ עֲשֶ ה שֶ ְ
ּנּורי פְ סָ ִחים ,בִ ְשבִ יל ֶשלא יִ מוֹקּו.
ָאמַּ ר לָהֶ םְ :צאּו וְ הַּ כְ נִ יסּו ַּת ֵ
ִה ְתּפַּ לֵל ,וְ לא י ְָרדּו גְ ָש ִמים.
מֶ ה עָ שָ ה? עָ ג עּוגָה וְ עָ מַּ ד בְ ת ֹוכָּה,
ו ְָאמַ ר לְפָ נָיוִ :רּבֹונֹו שֶׁ ל עֹו ָלםָּ ,בנֶׁיָך שָ מּו פְ נֵיהֶׁ ם עָ לַי ,שֶׁ אֲ נִי ְכבֶׁן ַּבי ִת לְפָ נֶׁיָך.
נִ ְשבָ ע אֲ נִ י בְ ִש ְמָך הַּ גָדוֹל ,שֶ אֵ ינִ י זָ ז ִמכָאן ,עַּ ד שֶ ְת ַּרחֵ ם עַּ ל בָ נֶיָך.

ִה ְת ִחילּו גְ שָ ִמים ְמנ ְַּּטפִ ין.
ּומעָ רוֹת.
יחין ְ
ָאמַּ ר :לא כְָך שָ ַאלְ ִתי ,אֶ לָא גִ ְשמֵ י בוֹרוֹת ִש ִ
ֵירד בְ זַּ עַּ ף.
ִה ְת ִחילּו ל ֵ
ָאמַּ ר :לא כְָך שָ ַאלְ ִתי ,אֶ לָא גִ ְשמֵ י ָרצוֹן ,בְ ָרכָ ה ּונ ְָדבָ ה.
ירּושלַּיִ ם לְ הַּ ר הַּ בַּ יִ ת ִמּפְ נֵי הַּ גְ שָ ִמים.
י ְָרדּו כְ ִת ְקנָן ,עַּ ד שֶ י ְָצאּו יִ ְש ָראֵ ל ִמ ָ
ָאמרּו ל ֹו :כְ שֵ ם שֶ ִה ְתּפַּ לַּלְ ָת ֲעלֵיהֶ ם שֶ י ְֵרדּו ,כְָך ִה ְתּפַּ לֵל שֶ יֵלְ כּו לָהֶ ן.
בָ אּו וְ ְ
ָאמַּ ר לָהֶ ןְ :צאּו ְּוראּו ִאם ִנ ְמחֵ ית אֶ בֶ ן הַּ ּטוֹעִ ים…
משנה ,מסכת תענית פרק ג' ,משנה ח
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(ד) ִהגִ יעַּ ִשבְ עָ ה עָ שָ ר בְ מַּ ְרחֶ ְשוָ ן וְ ֹלא י ְָרדּו גְ שָ ִמיםִ ,ה ְת ִחילּו הַּ יְ ִח ִידים ִמ ְתעַּ ִּנין ָשלש ַּת ֲע ִניוֹת .אוֹכְ לִ ין וְ שו ִֹתין ִמ ֶשחָ ֵשכָה,
ּומֻ ָת ִרין בִ ְמלָאכָ ה ּובִ ְר ִחיצָ ה ּובְ ִסיכָה ּובִ ְנעִ ילַּת הַּ סַּ נ ְָדל ּובְ תַּ ְש ִמיש הַּ ִמּטָ ה:
(ה) ִהגִ יעַּ רֹאש ֹח ֶדש כִ ְסלֵו וְ ֹלא י ְָרדּו גְ שָ ִמים ,בֵ ית ִדין גוֹזְ ִרין שָ לש ַּת ֲע ִניוֹת עַּ ל הַּ ִצבּור .אוֹכְ לִ ין וְ שו ִֹתין ִמ ֶשחָ ֵשכָ ה,
ּומֻ ָת ִרין בִ ְמלָאכָ ה ּובִ ְר ִחיצָ ה ּובְ ִסיכָה ּובִ ְנעִ ילַּת הַּ סַּ נ ְָדל ּובְ תַּ ְש ִמיש הַּ ִמּטָ ה:
[ ...ולאחר כמה חודשים ותעניות] :
ָאדם לַּחֲ בֵ רוֹ,
ִשּואין ּובִ ְשאֵ לַּת ָשלוֹם בֵ ין ָ
ּובנ ִ
רּוסין ְ
(ז) עָ בְ רּו אֵ לּו וְ ֹלא ַּנעֲנּוְ ,ממַּ ע ֲִטין בְ מַּ שָ א ּומַּ ָתן ,בְ בִ ְניָן ּובִ נ ְִטיעָ ה ,בְ אֵ ִ
ּומ ְתעַּ ּנִ ים עַּ ד שֶ יֵצֵ א נִיסָ ן.
ָאדם הַּ ּנְזּופִ ין לַּמָ קוֹם .הַּ יְ ִח ִידים חוֹזְ ִרים ִ
כִ בְ נֵי ָ
משנה ,מסכת תענית ,פרק א ,משניות ד ,ה ,ז
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א .סידור התפילה ,תפילת עמידה

ֹלקינּו,
בָ ֵרְך עָ לֵינּו ,ה' אֱ ֵ
אֶ ת הַּ שָ נָה הַּ זֹאת וְ אֶ ת כָל ִמינֵי ְתבּוָאתָ ּה לְ טוֹבָ ה.
וְ תֵ ן [בקיץ בְּ ָרכָה]

בחורף ַטל ּומָ ָטר לִ ְּב ָרכָ ה

עַּ ל ּפְ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה ,וְ שַּ בְ עֵ נּו ִמּטּובָ ּה ּובָ ֵרְך ְשנָתֵ נּו
כַּשָ נִים הַּ ּטוֹבוֹת :בָ רּוְך אַּ ָתה ה'ְ ,מבָ ֵרְך הַּ ָשנִ ים:
ב .תפילת הכהן הגדול בפיוט "אתה כוננת".
יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתהא שנה זו הבאה עלינו ועל כל עמך ישראל בכל מקום
שהם ,אם שחונה תהא גשומה .ואל תכנס לפניך תפילת עוברי דרכים לענין הגשם בעת שהעולם צריך
לו….
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