
  בס"ד

 

יוחנן שלושה מפתחות בידיו של הקב"ה, שלא אמר ר' 

נמסרו לשליח, ואלו הן: מפתח של גשמים, מפתח של חיה 

 )יולדת(, ומפתח של תחיית המתים.

מה הכוונה "שלושה מפתחות בידיו של .1

_______________________  הקב"ה"?

_______________________________ 

 

___ __מהם שלושת המפתחות? ______.2

______________________________ 

. כאשר האב נותן מתנות קטנות לבניו, ביד מי 3

 ______________________הוא נותן אותן? __

. כאשר האב נותן מתנה מרובה לבניו, ביד מי 4

מהי ההזדמנות באותה השעה? נותן? 

_____________________________________

_____________________________________ 

מפתח של גשמים דכתיב: "יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את 

 השמים לתת מטר ארצך בעתו" )תענית ב(

 משל, למה הדבר דומה?

לאב ששולח מתנות לבניו. כל זמן שהמתנות מועטות והוא 

מה שאמר לו האב לתת לבניו הוא נותן,  –שולחן ביד שליח 

 –ומה שלא אמר לו, אינו נותן. בא לתת להם מתנה מרובה 

איננה שולחה ביד שליח אלא נותנה לבדו. מה הוא עושה? 

קורא לבניו ופותח להם אוצרו לתת לכל אחד את מתנתו. 

כיוון שהאוצר פתוח הם רואים כל יקר וחמדה שגנוזים שם 

וחומדים אותם. באותה שעה הפיקחים שבהם מבקשים עילה 

והוא נותן להם. למה?  –לשאול מאביהם כל חמדת לבם 

 שעת רצון. –תוח והשעה שהאוצר פ

 

כך, כל חסדי ה' וגבורותיו שהוא עושה עם בריותיו, ע"י "

מלאכיו הוא עושה שעושים את שליחותו ואינם 

מוסיפים ולא גורעים ואילו חסד הגשמים אינו מאמין 

ביד שליחו אולי לא ישא לפשעי בריותיו ולא יתן 

גשמיהם ונמצא העולם שמם, לכן מפתח הגשמים ביד  

"ה שהוא מרבה להיטיב. וכשהוא נותן גשמים הקב

רק מתוך אוצרו הטוב הוא נותן... בחסד שהוא  -לעולמו

אך טוב. כיוון שאוצר זה נפתח, אוצר של חסדים טובים 

אהוביו  ועת רצון היא לישראל בני –ורחמים מרובים 

שיבקשו כל טוב שנפשם חומדת. אין הם צריכים אלא 

שבשמים שיתן תורה לכוון לבם ולבקש מלפני אביהם 

בלבם כבשעה שעמדו רגלי אבותיהם על הר סיני, והוא 

נותן... שיושעו תשועת עולמים, שיימחלו להם 

עוונותיהם, שתתברך להם הפרוטה שבכיס... עת רצון 

היא לכל החסדים הטובים האלה, למה? שכולם גנוזים 

באוצר הטוב הזה שהקב"ה פותחו בשעת ירידת 

 תודעה(גשמים.." )מתוך ספר ה

. מדוע מפתח הגשמים הוא בידי ה' עצמו ולא 5

__________________________  בידי שליח?

____________________________________ 

 

' המתגלה בשעת ירידת . מהי המידה של ה6

 _____________________________ גשמים?

 

. מהי ההזדמנות הטמונה בידי ישראל בשעה 7

_____________________  הסבירי מדוע? זו?

 ____________________________________

  ____________________________________

____________________________________ 

 

 במר חשון ז' – מפתח של גשמים


