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 בקשת הגשמים -ז' בחשון

 מה מיוחד בארץ ישראל?א. 

 שבו מתחילים להתפלל על הגשם. הוא הזמןז' מר חשון א
 האם ידעתם שיש ארצות שלא מתפללים על גשמים?                                                          

 לא רק שהם לא מתפללים, הם אפילו לא צריכים ומסתדרים היטב בלי הגשמים!

 :להעל מקומות כא מספרת להיות? מה הם המקומות? התורהאיך זה יכול 

ָשם  וא ֲאֶשר ְיָצאֶתם מִּ ם הִּ ְצַריִּ ְשָתּה לֹא ְכֶאֶרץ מִּ י ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה ָבא ָשָמה ְלרִּ "כִּ

יָת ְבַרְגְלָך ְכַגן ַהָיָרק. ְשקִּ ְזַרע ֶאת ַזְרֲעָך ְוהִּ ים ָשָמה  ְוָהָאֶרץ  ֲאֶשר תִּ ֲאֶשר ַאֶתם ֹעְברִּ

ם... ְשֶתה ָמיִּ ם תִּ ְמַטר ַהָשַמיִּ ים ּוְבָקֹעת לִּ ְשָתּה ֶאֶרץ ָהרִּ  יב( -)דברים יא, י   ְלרִּ

 בין שתי ארצות. יש כאן השוואה

 _____________  .2___________    .1  שתי הארצות הן:

אם היו נותנים לך לבחור בין שתי ארצות או בין שתי שדות. אחת שיש לידה נהר 

 גדול שמשקה אותה בכל שנה, 

שדה שנייה שאין לה נהר או מקורות מים אחרים, שהיא מקבלת מים רק 

 ?תמהגשמים. איזו שדה היית בוחר

 .תיגול את השדה שהיית בוחרבע יפילפניך תמונות של שתי השדות, הק ●

 בשדה הנכון. Vאיזו שדה ה' נתן לעם ישראל?  סמן   ●

 

 

 הארץ שה' בוחר דומה יותר לשדה השני, מדוע ה' בוחר דווקא בכזו ארץ?

 

 

 

 
  



 שר לה'ב. הק

 מתוך הסיפור שלפנינו: זאת ןננסה להבי

למלך פרדיננד היו שני שרים בכירים וחשובים, אבל באופי ובמידות שלהם הם היו 

ממש הפוכים. שר הצבא היה אדם גאה ומתנשא, מדבר בצורה פוגעת לאנשים ולא 

מתחשב בכלל באחרים. שר האוצר לעומתו היה עניו ונחמד לכל אחד, אנשים 

לשניהם מתנה על  עזר תכף ומיד. המלך רצה להעניק רבים פנו אליו, ולכולם הוא

 המדינה. כל מה שעשו למען

קרא המלך לשר המלחמה ונתן לו ארמון ענק ואחוזה גדולה, נתן לו סוסים 

ומשרתים וכמה תיבות מלאות באלפי זהובים. שר האוצר קיבל תיבה קטנה וגם 

היו רק מאה מעטפה חתומה. הוא מאוד התאכזב וגם קצת לא האמין שבקופסא 

דינרים... הוא פתח את המעטפה ומה הוא ראה? הייתה בה הזמנה לבוא אל המלך 

 בכל עת שירצה ובכל שעה. 

שר האוצר המאוכזב את המלך שאל, למה לשר המלחמה שלא מתנהג יפה הוא נתן 

 כזאת מתנה גדולה והוא שמשקיע ואהוב פי כמה קיבל מתנה כל כך קטנה? 

בדיוק התשובה. את השר השני אני רוצה להרחיק מארמוני, ענה לו המלך "זאת 

אני ממש לא נהנה שהוא כאן לידי, את ההתנהגות שלו אתה הרי מכיר סובלים 

ממנה כל אנשי העיר. כך הוא יהיה רחוק, לא אשמע אותו ולא אראה אותו במשך 

 כמה שנים, יהיה לי שקט ממנו והרבה יותר נעים.

הב, אוהב מאוד מכל הלב. אני רוצה אותך קרוב אותך לעומת זאת אני ממש או

אלי, שתהיה הרבה איתי, לכן דאגתי שתישאר לידי. בכל פעם תבוא לבקר, תשב 

 איתי ונדבר. לכן בכל פעם אתן לך מעט דינרים, כדי שתחזור אלי הרבה פעמים!

לפי הסיפור הזה למה ה' נתן לנו את ארץ ישראל ולא את ארץ מצריים שיש בה 

 ?הרבה מים

___________________________________________________________ 

 ג. התנאי לירידת הגשמים

ב לְ אנו  ינּו ָלִשים לֵּ ְגָשִמים. אּוָלם ָעלֵּ ת הַּ ל ְיִרידַּ נּו עַּ ְלִלים ְבָכל ִלבֵּ ָקָב"הִמְתפַּ הַּ  ָכְך שֶׁ
ם: שֶׁ גֶׁ ה לַּ ד ִנְזכֶׁ יצַּ ם כֵּ ר ָלנּו גַּ  אֹומֵּ

ל-"ְוָהָיה ִאם ר ָא ִמְצֹו-ָשֹמעַּ ִתְשְמעּו אֶׁ י ֲאשֶׁ ּיֹוםתַּ ם הַּ ְתכֶׁ ה אֶׁ ּוֶׁ  ...ֹנִכי ְמצַּ
י ְמַטר תֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹושַאְרצְ -ְוָנַתתִּ ָך ֶכם ְבעִּ ְפָת ְדָגנֶׁ ָךְוִתיֹרְשָך  ְוָאסַּ  "ְוִיְצָהרֶׁ

ם ָלהֶׁ  ֲחִויתֶׁ ִרים ְוִהְשתַּ ם ֱאֹלִהים ֲאחֵּ ְדתֶׁ ֲעבַּ ם וַּ ְרתֶׁ ם ְוסַּ ְבכֶׁ ה ְלבַּ ן ִיְפתֶׁ ם פֶׁ  ם ִהָשְמרּו ָלכֶׁ
ף ם -ְוָחָרה אַּ ם ְולֹא-ְוָעַצר ֶאתה' ָבכֶׁ ְהֶיה ָמָטר-ַהָשַמיִּ תְוָהֲאָדמָ  יִּ ן אֶׁ  ְיבּוָלּה... -ה לֹא ִתתֵּ

 

ים ֵאּלּו?  י ְפסּוקִּ ים ַעל פִּ יַדת ַהְגָשמִּ ַבֶמה ְתלּוָיה ְירִּ
_________________________________________________________  


