
  
 

 תנחומא והגשמים ירב

ֹּל ְוַרֲחָמיו ַעל ָכל ַמֲעָשיו   ... )תהילים קמ"ה, ט( טֹוב ה' ַלכ

וִּי ָאַמר ם ַרבִּי לֵׁ ְכנִּין ְבשֵׁ ַע ְדסִּ י יְהֹושֻׁ ּיֹוָתיו.  :ַרבִּ ְברִּ ן לִּ ַרֲחָמיו הּוא נֹותֵׁ ֹּל, ּומֵׁ  טֹוב ה' ַלכ

ם ין ְבשֵׁ י ַתנְחּוָמא ְוַרבִּי ַאָבא ַבר ָאבִּ יֶהן  :ַרב ַאָחא ַרבִּ ְתַמּלֵׁא ֲעלֵׁ ּלּו, ְוַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא מִּ ּלּו ַעל אֵׁ ין אֵׁ ּיֹות ְמַרֲחמִּ ֶֹּרת ָבָאה ְוַהְברִּ ְלָמָחר ְשנַת ַבצ

ים.   ַרֲחמִּ

ל ְלַתֲענִּית, ימיו של ב יכִּין יְִּשָראֵׁ  ַרבִּי ַתנְחּוָמא ָהיּו ְצרִּ

 , יתר ַתֲענִּ וי ְגזַרבִּ באו אליו ואמרו לו: 

 בא גשם. יֹום ב' יֹום ג' ְוָלא ראשון, יֹום  ָגזַר ַתֲענִּית

  להם. ְוָדַרש נכנס 

ים.  להם:ֲאַמר  ְתַמּלֵׁא ֲעלֵׁיֶכם ַרֲחמִּ ּלּו ְוַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא מִּ ּלּו ַעל אֵׁ ים אֵׁ ְתַמְּלאּו ַרֲחמִּ  ָבנַי הִּ

ין ְצָדָקה ַלֲענִּּיֵׁיֶהם ָראּו ָאדָ  ן ְמַחְּלקִּ ן ָמעֹות לִּגְרּוָשתֹו, ַעד ֶשהֵׁ  ם ֶאָחד נֹותֵׁ

  אנחנו יושבים כאן ועבירה כאן?ַרבִּי ָמה  לו:ַוֲאַמרּו  באו לפניו

יֶתם ן ָמעֹות לִּגְרּוָשתֹו,  ?ֲאַמר ָלֶהן ָמה ְראִּ ינּו ָאָדם ְפלֹונִּי נֹותֵׁ  ָאְמרּו לֹו ָראִּ

  אחריהם והביאם לתוך הציבור. ַלח ש

  ?וָמה הִּיא ָלְך ז לו:ָאַמר 

יא.  :ָאַמר לֹו י הִּ  ְגרּוָשתִּ

ְפנֵׁי ָמה נַָתָת ָלּה ָמעֹות :ָאַמר לֹו   ?מִּ

ים.  :ָאַמר לֹו י ָעֶליָה ַרֲחמִּ ְתַמּלֵׁאתִּ י אֹוָתּה ְבָצָרה ְוהִּ יתִּ  ַרבִּי ָראִּ

י ַמְעָלה ְוָאַמר גְבִּיַּה ַרבִּי ַתנְחּוָמא ָפנָיו ְכַלפֵׁ  :ְבאֹוָתּה ָשָעה הִּ

בֹון כָ   ים, רִּ ין ָלּה ָעָליו ְמזֹונֹות ָרָאה אֹוָתּה ְבָצָרה ְונְִּתַמּלֵׁא ָעֶליָה ַרֲחמִּ ם זֶה ֶשאֵׁ ים ָמה אִּ  ל ָהעֹוָלמִּ

ֹּב ַעל ַאַחת ַכָמה ְוַכמָ  )תהילים קמ"ה, ח( ַאָתה ֶשָכתּוב ְבָך יֶדיָך ְבנֵׁי ַאְבָרָהם יְִּצָחק ְויֲַעק ים, ַחּנּון ְוַרחּום, ְוָאנּו ְבנֵׁי יְדִּ ְתַמּלֵׁא ָעלֵׁינּו ַרֲחמִּ  ה ֶשתִּ

ים ְונְִּתַרָּוה ָהעֹוָלם ּיָד יְָרדּו ְגָשמִּ  )בראשית רבה פרשה לג, ג( .מִּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 שאלות לעיון ודיון:
 ?"ָהיּו ְצִריִכין ִיְשָרֵאל ְלַתֲעִנית מה משמעות הביטוי "א. 

 (?בלבד הסיפור בסוף אלא) מתפלל אינו ועצמ הוא מדוע, תענית בעצמו יוזם אינו תנחומא' ר מדועב. 

 ?מתענה שהציבור לאחר יורד הגשם אין מדועג. 

 מה דורש רבי תנחומא לפני אנשי עירו?ד. 

 מה הם עושים בעקבות דבריו? האם לכך רבי תנחומא התכוון, לדעתך?ה. 

 "?לגרושתו מעות נותן פלוני" בה בסיטואציה הפרשנות ומהי העובדות מהןו. 

 את איתם לברר ראוי לא האם, הציבור כל בפני אותם ומציב, ולגרושה לגרוש לקרוא שולח תנחומא' ר מדועז. 
 ? עיניים בשש העניין

 ?הגזירה של לביטולה גרמה אחד איש של אחת מצווה כיצדח. 

 

 י-ה, נח שעיהי

ֹ  ֲהָלכֹף ?נְַפׁשֹו ָאָדם ַעּנֹות יֹום ,ֶאְבָחֵרהּו צֹום יְִהיֶה ֲהָכֶזה   ?'ַלה ָרצֹון וְיֹום צֹום ִתְקָרא ֲהָלֶזה ,יִַציעַ  וֵָאֶפר וְַשק רֹאׁשֹו ןְכַאְגמ

 :ֶאְבָחֵרהּו צֹום ֶזה ֲהלֹוא

  ְתנֵַתקּו מֹוָטה וְָכל ָחְפִׁשים ְרצּוִצים וְַׁשַלח מֹוָטה ֲאֻגּדֹות ַהֵתר ֶרַׁשע ַחְרֻצּבֹות ַפֵתחַ 

  ִתְתַעָלם ֹלא ּוִמְּבָשְרָך וְִכִסיתֹו ָערֹם ִתְרֶאה ִכי ָביִת ָתִביא ְמרּוִדים וֲַענִיִים ַלְחֶמָך ָלָרֵעב ָפרֹס ֲהלֹוא

  יַַאְסֶפָך' ה ְכבֹוד ִצְדֶקָך ְלָפנֶיָך וְָהַלְך ִתְצָמח ְמֵהָרה וֲַאֻרָכְתָך אֹוֶרָך ַכַשַחר יִָּבַקע ָאז

 ָאוֶן וְַדֶּבר ֶאְצַּבע ְׁשַלח מֹוָטה ִמתֹוְכָך ָתִסיר םאִ  ִהּנֵנִי וְיֹאַמר ְתַׁשּוַע יֲַענֶה' וַה ִתְקָרא ָאז

 .ַכָצֳהָריִם וֲַאֵפָלְתָך אֹוֶרָך ַּבחֶֹׁשְך וְָזַרח ַתְשִּביעַ  נֲַענָה וְנֶֶפׁש נְַפֶׁשָך ָלָרֵעב וְָתֵפק

 

 

 א משנה ב פרק תענית משנה

 וַיְַרא' ֶאָלא, ַתֲענִיָתם וְֶאת ַשָקם ֶאת ָהֱאֹלִהים וַיְַרא, נִינְוֵה ְּבַאנְֵׁשי נֱֶאַמר ֹלא, ֵחינּוַא: ִכּבּוִׁשין ִּדְבֵרי ִלְפנֵיֶהן אֹוֵמר ֶׁשָּבֶהן ַהָזֵקן

 (.יג, ב יואל' )ִּבְגֵדיֶכם וְַאל ְלַבְבֶכם וְִקְרעּו: 'אֹוֵמר הּוא ּוַבַקָּבָלה(. י, ג יונה' )ָהָרָעה ְמַּדְרָכם ָׁשבּו ִכי, ַמֲעֵשֶהם ֶאת ָהֱאֹלִהים

 

  א עמוד טז דף תענית בבלי תלמוד

 אומר - לאו ואם, חכם אומר - לאו ואם, חכם והוא זקן אומר - חכם והוא זקן יש אם[: אמר כך] קאמר הכי: אביי אמר 

 נאמר שלא נינוה באנשי מצינו שכן. גורמים טובים ומעשים תשובה אלא גורמים ותענית שק לא, אחינו: צורה של אדם

 ".הרעה מדרכם שבו כי מעשיהם את האלהים וירא" אלא, תעניתם ואת שקם את האלהים וירא בהם

 

 

 

 

 

 


