
  
 

  מפתח הגשמים

 1מקור 
 אמר ר' יוחנן: 

 ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח ואלו הן: 
 ח של תחיית המתים. מפתח של גשמים ומפתח של חיה ומפת

ר ַאְרְצָך ְבִעתֹו.  -מפתח של גשמים  ִים ָלֵתת ְמטַּ ָשמַּ ּטֹוב ֶאת הַּ ח ה' ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו הַּ  דכתיב )דברים כח,יב( ִיְפתַּ
ח ֶאת  ִיְפתַּ ע ֵאֶליָה ֱאֹלִהים וַּ ִיְשמַּ ִיְזֹכר ֱאֹלִהים ֶאת ָרֵחל וַּ ְחָמּה. מפתח של חיה מנין? דכתיב )בראשית ל,כב( וַּ  רַּ

ֲעלֹוִתי ֶאְתֶכם  ְעֶתם ִכי ֲאִני ה' ְבִפְתִחי ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ּוְבהַּ מפתח של תחיית המתים מנין? דכתיב )יחזקאל לז,יג( ִוידַּ
ִמי.   ִמִקְברֹוֵתיֶכם עַּ

ָך במערבא אמרי ]בארץ ישראל היו אומרים[: אף מפתח של פרנסה, דכתיב )תהילים קמה,טז( "ּפֹוֵתחַּ ֶאת ָיֶד 
י ָרצֹון" . ְשִביעַּ ְלָכל חַּ  ּומַּ

 ורבי יוחנן מאי טעמא לא קא חשיב להא ]מה טעם לא החשיב זאת[? אמר לך: גשמים היינו פרנסה. 
 ב-תלמוד בבלי, מסכת תענית דף ב, עמוד א
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ִים ִהוא ֲאשֶ  ָתה ָבא ָשָמה ְלִרְשָתּה ֹלא ְכֶאֶרץ ִמְצרַּ ְרֲעָך ְוִהְשִקיָת י( ִכי ָהָאֶרץ ֲאֶשר אַּ ע ֶאת זַּ ר ְיָצאֶתם ִמָשם ֲאֶשר ִתְזרַּ
ָיָרק: ן הַּ ְגְלָך ְכגַּ  ְברַּ

ִים ִתְשֶתה ָמִים: ָשמַּ ר הַּ ֶתם ֹעְבִרים ָשָמה ְלִרְשָתּה ֶאֶרץ ָהִרים ּוְבָקֹעת ִלְמטַּ  )יא( ְוָהָאֶרץ ֲאֶשר אַּ
ד ַאֲחִרית ָשָנה: )יב( ֶאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹדֵרש ֹאָתּה ָשָנה ְועַּ    ָתִמיד ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶהיָך ָבּה ֵמֵרִשית הַּ

יֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאֹלֵהיֶכם ּוְלעָ  ֶּוה ֶאְתֶכם הַּ י ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמצַּ ְבֶכם )יג( ְוָהָיה ִאם ָשֹמעַּ ִתְשְמעּו ֶאל ִמְצֹותַּ ְבדֹו ְבָכל ְלבַּ
ְפְשֶכם:  ּוְבָכל נַּ

ִתי ֵעֶשב ְבשָ )יד( ְונָ  ְפָת ְדָגֶנָך ְוִתירְשָך ְוִיְצָהֶרָך:)טו( ְוָנתַּ ְלקֹוש ְוָאסַּ ר ַאְרְצֶכם ְבִעתֹו יֹוֶרה ּומַּ ִתי ְמטַּ ְלָת תַּ ְדָך ִלְבֶהְמֶתָך ְוָאכַּ
 ְוָשָבְעָת:

ְדֶתם ֱאֹלִהים ֲאחֵ  ֲעבַּ ְרֶתם וַּ ְבֶכם ְוסַּ ֲחִויֶתם ָלֶהם:)טז( ִהָשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶתה ְלבַּ  ִרים ְוִהְשתַּ
ְדֶתם ְמהֵ  ֲאבַּ ִים ְוֹלא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה ֹלא ִתֵתן ֶאת ְיבּוָלּה וַּ ָשמַּ ר ֶאת הַּ ל ָהָאֶרץ )יז( ְוָחָרה ַאף ה' ָבֶכם ְוָעצַּ ָרה ֵמעַּ

ֹּטָבה ֲאֶשר ה' ֹנֵתן ָלֶכם:  הַּ
ְבכֶ  ל ְלבַּ י ֵאֶלה עַּ ְמֶתם ֶאת ְדָברַּ ל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ֵבין ֵעיֵניֶכם:)יח( ְושַּ ְרֶתם ֹאָתם ְלאֹות עַּ ְפְשֶכם ּוְקשַּ ל נַּ  ם ְועַּ

ֶדֶרְך ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּומֶ  ֵבר ָבם ְבִשְבְתָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך בַּ ְדֶתם ֹאָתם ֶאת ְבֵניֶכם ְלדַּ  ָך:)יט( ְוִלמַּ
ל ְמזּוזֹות בֵ  ְבָתם עַּ  יֶתָך ּוִבְשָעֶריָך:)כ( ּוְכתַּ

ִים ָשמַּ ֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ִכיֵמי הַּ ע ה' לַּ ל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ִנְשבַּ ן ִיְרבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם עַּ עַּ ל ָהָאֶרץ:  )כא( ְלמַּ  עַּ
 כ"א-דברים, פרק י"א פסוקים י'
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ל ל ָתבא ֶשלא ָצָרה ָכל עַּ ִצבּור עַּ ְתִריִעין, הַּ  .ְגָשִמים ֵמֹרב חּוץ; ָעֶליהָ  מַּ

ֲעֶשה ֵגל ְלחֹוִני לוֹ  ֶשָאְמרּו מַּ ְמעַּ ֵלל: הַּ  .ְגָשִמים ֶשֵיְרדּו ִהְתּפַּ

ר ְכִניסּו ְצאּו: ָלֶהם ָאמַּ ּנּוֵרי ְוהַּ  .ִימֹוקּו ֶשלא ִבְשִביל, ְפָסִחים תַּ

ֵלל  .ְגָשִמים ָיְרדּו ְולא, ִהְתּפַּ

דוְ  עּוָגה ָעג? ָעָשה ֶמה  ,ְבתֹוָכּה ָעמַּ

ן ַּביִת ְלָפנֶׁיָך. ֲאנִי ְכבֶׁ ם ָעַלי, שֶׁ ל עֹוָלם, ָּבנֶׁיָך ָשמּו ְפנֵיהֶׁ  וְָאַמר ְלָפנָיו: ִרּבֹונֹו שֶׁ

ָגדֹול ְבִשְמָך ֲאִני ִנְשָבע ד, ִמָכאן ָזז ֶשֵאיִני, הַּ ֵחם עַּ ל ֶשְתרַּ  .ָבֶניָך עַּ



  
 

ְּטִפין ְגָשִמים ִהְתִחילּו  .ְמנַּ

ר  .ּוְמָערֹות ִשיִחין בֹורֹות ִגְשֵמי ֶאָלא, ָשַאְלִתי ָכְך לא: ָאמַּ

ף ֵליֵרד ִהְתִחילּו עַּ  .ְבזַּ

ר  .ּוְנָדָבה ְבָרָכה, ָרצֹון ִגְשֵמי ֶאָלא, ָשַאְלִתי ָכְך לא: ָאמַּ

ד, ְכִתְקָנן ָיְרדּו ִים ִיְשָרֵאל ֶשָיְצאּו עַּ ר ִמירּוָשלַּ ִית ְלהַּ בַּ ְגָשִמים ְּפֵניִמ  הַּ  .הַּ

ְלָת  ְכֵשם: לוֹ  ְוָאְמרּו ָבאּו לַּ ֵלל ָכְך, ֶשֵיְרדּו ֲעֵליֶהם ֶשִהְתּפַּ  .ָלֶהן ֶשֵיְלכּו ִהְתּפַּ

ר ּטֹוִעים ֶאֶבן ִנְמֵחית ִאם ּוְראּו ְצאּו: ָלֶהן ָאמַּ  …הַּ

 משנה,  מסכת תענית פרק ג', משנה ח
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ֲעִניֹות. אֹוְכִלין ְושֹוִתין ִמשֶ )ד( ִהִגיעַּ ִשְבָעה ָעשָ  ִּנין ָשלש תַּ ְיִחיִדים ִמְתעַּ ְרֶחְשָון ְוֹלא ָיְרדּו ְגָשִמים, ִהְתִחילּו הַּ ָחֵשָכה, ר ְבמַּ
ִמָּטה: ְשִמיש הַּ ְנָדל ּוְבתַּ סַּ  ּוֻמָתִרין ִבְמָלאָכה ּוִבְרִחיָצה ּוְבִסיָכה ּוִבְנִעילַּת הַּ

ִצבּור. אֹוְכִלין ְושֹוִתין ִמֶשחָ )ה( ִהִגיעַּ ֹראש חֹ  ל הַּ ֲעִניֹות עַּ ֵשָכה, ֶדש ִכְסֵלו ְוֹלא ָיְרדּו ְגָשִמים, ֵבית ִדין גֹוְזִרין ָשלש תַּ
ִמָּטה: ְשִמיש הַּ ְנָדל ּוְבתַּ סַּ     ּוֻמָתִרין ִבְמָלאָכה ּוִבְרִחיָצה ּוְבִסיָכה ּוִבְנִעילַּת הַּ

 
 שים ותעניות: [ ]... ולאחר כמה חוד

ָתן, ְבִבְנָין ּוִבְנִטיָעה, ְבֵארּוִסין ּוְבִנשּוִאין ּוִבְש  ָשא ּומַּ ֲעִטין ְבמַּ ֲענּו, ְממַּ ֲחֵברֹו, )ז( ָעְברּו ֵאלּו ְוֹלא נַּ ת ָשלֹום ֵבין ָאָדם לַּ ֵאלַּ
ִּנים עַּ  ְיִחיִדים חֹוְזִרים ּוִמְתעַּ ָמקֹום. הַּ ְּנזּוִפין לַּ   ד ֶשֵיֵצא ִניָסן.ִכְבֵני ָאָדם הַּ

 משנה, מסכת תענית, פרק א, משניות ד, ה, ז
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 סידור התפילה, תפילת עמידה .א

 ,ֱאֹלֵקינּו' ה, ָעֵלינּו ָבֵרְך
ָשָנה ֶאת ֹזאת הַּ  .ְלטֹוָבה ְתבּוָאָתּה ִמיֵני ָכל ְוֶאת הַּ

ָרָכה בקיץ] ְוֵתן ָרָכה רּוָמטָ  ַטל בחורף[                            בְּ  ִלבְּ

ל ְבֵענּו, ָהֲאָדָמה ְּפֵני עַּ  ְשָנֵתנּו ּוָבֵרְך  ִמּטּוָבּה  ְושַּ

ָשִנים ּטֹובֹות כַּ ָתה ָברּוְך: הַּ ָשִנים ְמָבֵרְך', ה אַּ  :הַּ

 תפילת הכהן הגדול בפיוט "אתה כוננת". .ב

 מקום בכל ישראל עמך כל ועל עלינו הבאה זו שנה שתהא אבותינו ואלקי אלקינו' ה מלפניך רצון יהי
 צריך שהעולם בעת הגשם לענין דרכים עוברי תפילת לפניך תכנס ואל.  גשומה תהא שחונה אם, שהם

 .…לו
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 נניםהע". עננים זריעת" ידי על מוגדלת הגשם כמות. מיוחדות בשיטות משתמשים, הגשם מענני גשם להוריד כדי

 מעל מפזרים)  זורעים לכן, כגשם לארץ יורדות הן גדולות המים טיפות כאשר רק, זעירות מים מטיפות מורכבים

 מים לטיפות הקטנות המים טיפות של התעבותן מזרז זה חומר". הכסף יודיד" הנקרא, מיוחד חומר( כזרעים העננים

 לאורך הניסויים ניתוחי, לוי ר"ד לדברי .מיוחדים וסיםמט בעזרת מפזרים החומר את. הגשם כמות מוגברת וכך גדולות

 מחקרים. הארץ ברחבי שנתי-רב בממוצע 13% -כ - משמעותי באופן הגשם כמות את מגבירה שהזריעה העלו שנים

 יון מטרים מעוקבים של מים לכנרת.מיל 60-כ שנה כל מתווספים כך שבעקבות, הוכיחו ותצפיות

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


