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זה מדרש קצת קשה, אבל אתם תצליחו: 

איך האדמה היתה מקבלת מים בהתחלה, לפני שהאלוהים חזר בו? ◆
יש ארבע סיבות במדרש להחלטה של אלוהים להתחיל להוריד גשם מהשמים. ◆

1. מפני בעלי זרוע – בעל זרוע הוא כינוי לאדם חזק. למה גשם מלמעלה עוזר מול אנשים חזקים?
2. להדיח טללים הרעים – טללים הם טל, טיפות טל. איך גשם מלמעלה יכול "להדיח" גשם רע? מה זה 

בכלל, לפי דעתכם?
3. שיהא הגבוה שותה כנמוך – מי הוא "גבוה" ומי הוא "נמוך", ואיך הגשם מלמעלה עוזר פה? 
4. שיהיו הכל תולין עיניהם כלפי מעלה – על מה הגשם שיורד מלמעלה גורם לנו להסתכל? 

מה הסיבות האלו מספרות לנו על הגשם? איזו תכונה חשובה יש לו?  ◆
לפני הסיבה הרביעית מופיעה המילה "ועוד", מה שונה בסיבה הזו מהסיבות האחרות?  ◆
מה קורה לנו, כשאנחנו "תולים את העיניים כלפי מעלה"? בעצם, מה קורה כשמרימים מבט לשמים?  ◆

אפשר לצאת רגע החוצה, למרפסת, לחלון, לחצר, להרים את העיניים למעלה, לשמיים. מה את.ה רואה? יש  ◆
שם אוצר? מה את.ה מרגיש כשאת.ה רואה ככה את השמים?

לסיום:

התחלנו עם דמיון של עולם בלי גשם. חשבנו שעולם בלי גשם אין בו צמחים ואין בו חיות. כמו שהאדמה והאדם 
חשובים כדי שיהיה חיים, ככה גם הגשם.

אחר כך ראינו עם הפסוקים והמדרשים, שגשם מביא גם עוד דברים איתו: הגשם הוא אוצר טוב, הוא מזכיר לנו 
לרקוד, הוא יוצר סיבה לחגיגה בין כל בני האדם, הוא מתחלק בצורה שווה והוא מזכיר לנו להסתכל מידי פעם אל 

השמים ולזכור שגם אנחנו כמו הדשא, יכולים להתחדש, "בעולם יפה רחוץ".

שיהיה חורף גשום וטוב!

ה, )=מתוך האדמה( ִחּלָ ְוָכְך ָהְיָתה ָהָאֶרץ ׁשֹוָתה ִמּתְ

א  ֵהא ָהָאֶרץ ׁשֹוָתה ֶאּלָ לֹא ּתְ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְוָחַזר ּבֹו ַהּקָ

ִמְלַמְעָלן. 

ֵני  ר ַנְחָמן ָאַמר: ִמּפְ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ ם ַרּבִ ׁשֵ ִצּפֹוִרי ּבְ י ָחָנן ּדְ ַרּבִ

ֵהא  לֹא ּתְ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָבִרים ָחַזר ּבֹו ַהּקָ ָעה ּדְ ַאְרּבָ

ַמְעָלן,  א ִמּלְ ָהָאֶרץ ׁשֹוָתה ֶאּלָ

ֲעֵלי ְזרֹוַע,  ֵני ּבַ 1. ִמּפְ

ִביל ְלָהִדיַח ְטָלִלים ָהָרִעים,  2. ּוִבׁשְ

מּוְך,  ּנָ בֹוּהַ ׁשֹוֶתה ּכַ ְיֵהא ַהּגָ 3. ְוׁשֶ

י ַמְעָלה, ַלּפֵ ְהיּו ַהּכֹל ּתֹוִלין ֵעיֵניֶהם ּכְ ּיִ 4. ְועֹוד ׁשֶ

)בראשית רבה י"ג, ט'(

מילון:

מלמעלן – מלמעלה

תהא – תהיה

 ◆   ◆    ◆

למה הגשם יורד משמים?


