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בואו נבין )פשט(:
לאלוהים יש אוצר )זה אומר מחסן, אבל איזו מילה יפה!(, אוצר טוב. איפה האוצר?  ◆
מה יש בו? ◆
עבור מה ה' פותח את האוצר הטוב שלו? ◆

ונוסיף מעצמנו:
מה הופך אוצר לאוצר טוב לפי דעתכם? ◆
המטר, הגשם, לא מופיע פה לבד. הוא מופיע עם החבר שלו מהמדרש למעלה, עם הארץ. המטר היה שייך  ◆

עד עכשיו דווקא לצד של השמים, לאלוהים. אז מה זה מטר- ארצך בעצם? למה הם מופיעים פה יחד לפי 
דעתכם?

בעקבות הפסוק הזה, עוד מישהו התרגש מהגשם:

רב יהודה נורא התרגש כשירד גשם, והוא בירך ברכה ארוכה ומעניינת. 

מה היה מדהים בעיניו? )רמז: תתחילו מהמשפט האחרון שלו( ◆
האם יש משהו מדהים בעיניכם בגשם? מה זה? ◆

תראו, גם הגשם יודע לשיר ולרקוד!

ה ָיֶדָך. ִעּתֹו ּוְלָבֵרְך ֵאת ּכל־ַמֲעׂשֵ ַמִים ָלֵתת ְמַטר־ַאְרְצָך ּבְ ָ ח ה׳ ְלָך ֶאת־אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ֶאת־ַהׁשּ ִיְפּתַ

)דברים כ"ח י"ב(

ר  ִמים, ַרב ְיהּוָדה ּבַ ׁשָ ה ָגדֹול ְיִריַדת ּגְ ּמָ ח ה' ְלָך: ְרֵאה ּכַ ִיְפּתַ

ְיֶחְזֵקאל –

ִמים יֹוְרִדים ָהָיה ְמָבֵרְך:  ׁשָ ָהָיה רֹוֶאה ֶאת ַהּגְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם,  ל ִמי ׁשֶ מֹו ׁשֶ ֵרְך ׁשְ ל ְוִיְתּבָ ּדֵ ֵאר ְוִיְתּגַ "ִיְתּפָ

ל  ל ַמְלָאִכים ַעל ּכָ י ְרָבבֹות ׁשֶ ה ֶאֶלף ֲאָלִפים ְוִרּבֵ הּוא ְמַמּנֶ ׁשֶ

ּיֹוֶרֶדת.  ה ׁשֶ ה ְוִטּפָ ִטּפָ

ָנה,  אן ְוַעד ָהָרִקיַע ַמֲהַלְך ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ה? ִמּכָ ָלּמָ

ּה" ֲחֶבְרּתָ ה ִמְתָעֶרֶבת ּבַ ִמים יֹוְרִדין ְוֵאין ִטּפָ ׁשָ ְוַהּגְ

)מדרש דברים רבה ז' ו'(

ַחּלֹוִני ם ְוִצְלֵצל ּבְ ׁשֶ א ַהּגֶ ּבָ

י ַגּנֵ ַרח ּבְ יז ַלּפֶ ר ִנּגּון ַעּלִ ׁשָ

ׂשֹון ְמָחה ּוְבׂשָ ׂשִ ִקיְנטֹון ּבְ ְוָעָנה ַהּיָ

ַחּלֹוִני. ר ִצְלֵצל ּבְ ָטר ֲאׁשֶ ַלּמָ

)לאה גולדברג, פזמון ליקינטון(

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆

עוד קצת על חגיגות של גשם ועל שמים:

הנה פסוק מהתנ"ך, הפעם מספר דברים, על גשם:


