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   עיונים על הדף
  ?מפתח של גשמים נמסר לבני אדםהאם 

 זה מפתח , שאחד מן המפתחות שלא נמסרו לידי אדם,המסכת למדנובתחילת 
 שנמספר המפתח , שמבואר בסוגיא אצלנו)ה שלשה"ד(' שם תוסשאלו . ל גשמיםש

 כפי שבא אליו בטענה שמעון בן ,המבואר אף לחוני המעגלולפי . לאליהו הנביא
 שלא נמסרו ,י שם ביאר"ורש.  שלא נמסרו לצמיתות)שם(' תוסתירצו . שטח

  .שלשתן בבת אחת
של " מפתח", ל ואמרו"זלמה נקטו ח )' קמח' סי'חלק ט(ת שבט הלוי "שובכתב 
 .שהגשמים אין אדם יכול להביאן, ולא אמרו בפשטות ."נמסרו"ושלא  ,גשמים
, דושיםראים הקשאף אליהו ועמו התנאים והאמו, אדרבא ,כ להורות"אלא ע

ונראה אמנם כאילו ניתנו , וגם נענו בתפלתם, שאמנם זכו להתפלל על הגשמים
" מפתח"ב אשר "לא כבעה, כלומר ."נמסר"גם בידן לא  ,"מפתח" ה,מ"מ, בידן

 .כ כאן"משא, ובאיזה זמן שירצה, לפתוח ולנעול בו כרצונו, בידו" מסור"הבית 
להדיא ' וכדאי, ושולטים עליהם, שנמסרו לצדיקים לגמרי, לאפוקי שאר בקשות

   .ה מקיים"והקבצדיק גוזר , מי מושל בי צדיק ):'זק ט"מו(' בגמ
אם זכו צדיקים אלו , תמוה מאדש, חוני המעגלמלמדנו בבירור , ועיקר יסוד זה

עד שנרתעו . מיד למה לא ענו אותם עם גשמי ברכה,  עליהםלהתפלל וליענות
, "שאין גשמים יורדין אלא לאבד העולם"כמדומין אנו , ואמרו, תלמידי חוני
, שהשליטה על הגשמים, אלא על כרחך הוא הדבר .התפלל שיפסקווהוצרך שוב ל

לת בידו זו, כי לא נמסרו מפתחותיה, לא נמצאה בידי אדם מאז ימות עולם
 המעגל  דחוניהכעובד, בזמן שנגזר על עצירתן, ובפרט להורידן כראוי, ברךית
ש שאם כבר נענו והטריחו לפתוח ארובות "וכ, ופשיטא דאין קל להורידן, 'וכו

שאף  ,ואדרבא זה האות אשר שם האל להראות, לא במהרה יסגרו, השמים
מ אין לא "מ, וכשהתפללו על הגשמים נענו, ל שגבהו כארזים גובהם"בצדיקים כהנ

שקשה , ש אחר שירדו בזעף"וכ, בכדי להורידם בנחת, ונשלט בידם" נמסרו"
כך מקובלני שאין מתפללין , ואמרהמעגל וכמו שהתודה חוני , שבעתיים לעצרן

  .על רוב טובה

  ?אנו יודעים מהמעשה עם חוני המעגל איך
את שיבת ' בשוב ד"מה הכוונה  כל ימיו הצטער חוני המעגל להבין ,ח"רבי יומר א

 מי ,חוני המעגלהתפלא  ו. זמן של שבעים שנה נחשב כחלום,"ציון היינו כחולמים
אילן חרוב שמוציא פירות לשבעים  שנטע ראה אדםאחת עם  פ.ישן שבעים שנה

 אני , כשם שאבותי נטעו לי, אמר לו. שאלו מדוע נוטע הרי לא יהנה מזה,שנה
ד ולא "הלך לביהמ' וכו שקם .בצד הדרך ונרדם שבעים שנהח  נ.נוטע לבני
   .ביקש רחמים ונפטר' הכירוהו וכו

שישן שבעים המעגל חוני . חוני המעגל' מביא מהירושלמי שהיו ב ,ד כאן"רי' התוס
חוני קראו לו אף ונכדו א ונה השמהמוזכר באלא  .הוא המוזכר במשנהלא  ו.שנה

בדבריו שזה מחלוקת בבלי ונראה . ליו באו שיתפלל על הגשמיםהמעגל וא
   )א"כאן במהרש' ועי( .והירושלמי האם הכוונה לאותו חוני המעגל או שהיו שניים

. ולכן ביקש רחמים ונפטר , אף אחד לא הכיר את חוני המעגל,'לפי המבואר בגמ
  ?נטמן חוני המעגלוהיכן . כ מנין לחכמים את המעשה"א

י "גל יפטר מן העולם עעה שחוני המ" שכך היה רצונו של הקב,הבן יהוידעאומר 
 ,בהם ישן חוני המעגל  האם השנים,ד של מעלה"בביהסתפקו שיון  כ.תפילתו שלו

ישן לא  או שהזמן ש. וכבר הגיע זמנו.יכולים להצטרף לחיים שנגזרו עליו לחיות
 לא רצה , בריך הוא האמתשגלוי וידוע לפני קודשאאף  ו.נכלל בימי שנותיו

 ,אומר א"המהרש לםאו . וגלגל שיבקש חוני המעגל למות,ה להכריע בדבר"הקב
 ולכן אם ,שאותם שבעים שנה שישן אינם נחשבות לשנים שנקצבו לו מן השמיים

  . עדיין לא הגיע זמנו,לא היה מבקש למות
 , שאליהו הנביא סיפר לחכמים באותו הדור שזהו חוני המעגל,ואומר הבן יהוידע

  הראוישיקברוהו בכבוד כדי ,להם קודם שקברוהוסיפר  ו.ואת כל סיפור הדברים
  . שנפטרה שלא יספר אליהו הנביא לחכמים קודם"היה רצון הקבכך  ו.לו

בכל ו .רחוק מן העיר בתוך מערה ,מקום קבורתו ידוע בעיר הקודש צפת, וכתב
 כיום ,מעשה ל.היו הולכים למערתו ומתפללים שםזמן שהייתה עצירת גשמים 

שם תו של חוני המעגל נמצא בכביש העולה מתוך חצור הגלילית רומקום קב
אבא חלקיה וחנן נטמנו נכדיו המוזכרים אצלנו בסוגיא  )מימין הדרך' מערה א(

 הביא בספר קברי ,זמן עליה לקברו( .מקום קבורתו שלחוני המעגלבהמשך  ו.חבאהנ
  ).אייר' ג, י"צדיקים בא

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  סיכום הדף
  

  

 נושא היום: גשמים בעיתם. כח התפילה.

  

 .ב .שמועילת ניונישיורד בצורה בגשם  .א ,הכוונה ,"תי גשמיכם בעתםתונ"
 . ובליל רביעי.ט" בליל שבת ויווזה .המשובח שאנשים לא יוצאים לדרךזמן ב

בזמן שמעון  .:)'בפסחים קיב' פ הגמ"י ע"רש(שאין יוצאים לדרך מחמת המזיקים 
 בא וראה כמה ,ואמרו . והתברכו הפירות,ל"ירדו גשמים בזמנים הנבן שטח 

 ולמחר . ירד גשם בלילה,בית המקדשבנין ימי ב .החטא גורם אם לא יורד כך
   . וידעו שמלאכת שמים בידיהם.' ויצאו העם למלאכת ד,זרחה השמש

, רבה התפלל על כמות ,ירדו מעט בתחילה . גזר שירדו גשמים,המעגלחוני 
 כל ,ח"רבי יומר א . פר הודאה והתפלל שיעצרו הגשמיםהביאו .ירדו גשמי זעף

 זמן ,"את שיבת ציון היינו כחולמים' בשוב ד"מה הכוונה ימיו הצטער חוני המעגל להבין 
 . מי ישן שבעים שנה,חוני המעגל התפלאו .נחשב כחלום )גלות בבל(של שבעים שנה 

 מדוע נוטע , שאלו.שנטע אילן חרוב שמוציא פירות לשבעים שנה ראה אדםאחת עם פ
 ונרדם ,בצד הדרךח נ . אני נוטע לבני, כשם שאבותי נטעו לי, אמר לו.הרי לא יהנה מזה

 .נכדו של הנוטעזה כבר היה  ו, ראה את האילן שיצאו ממנו חרובים, שקם.שבעים שנה
בנו של חוני המעגל כבר  ש, ואמרו לו,הלך לביתו .נעשה עדרים של וולדות ,ולחמורו
 או ,שאמר רבאזה ו . ונפטר, ביקש רחמים.' ולא הכירוהו וכו,ד"הלך לביהמ .נפטר

   .חברותא או מיתותא
 כאשר באו . שנעניתתו היה מפורסם בתפיל, נכדו של חוני המעגלאבא חלקיהאף 

 שהיה שכיר כיון ,לא ענה להם כיאות לשלום ו,ו בשדההמצא ,החכמים לבקש שיתפלל
 רק נעלייםלבש  .עליו את הענפים שקטףהניח לא  ולכן ,בחלוק שאולהיה לבוש . יום

ל קהרים את בגדו שלא יתקל ,לקוצים שהגיע .נחש כדי שלא יזיקו , בתוך המיםשהלך
 כדי שלא יתן , יצא לקראתו מקושטתושתא . כיון שלגוף יש תקנה ולבגד לא,מהקוצים

 כיון שלא ידע ,כ החכמים" ואח,כ הוא" ואח,אשתו קודם לביתכנסה נ .עיניו באחרת
נתן  . כיון שלא היה לו מספיק,לחכמים להשתתף בסעודההציע א ל .בכשרות החכמים

 . כיון שלא אכל כל היום מחמת שהיה בבית המדרש, כפול בכמות האוכללבנו הקטן
יא  ה.א כיון ,עו עננים קודם מהצד של אשתו הגי,על הגשםיחד עם אשתו בתפילתו 

 . והוא נותן כסף,לעניים היא נותנת אוכלנותנת ש .ב .יותרנמצאת בבית ונותנת לעניים 
   .חזרו ו. והיא התפללה שיחזרו בתשובה. הוא התפלל שימותו,ריוניםם בתודרים בשכנהיו  .ג

 ,כדו של חוני נ).בתפילתוחבא ת ה.ב .בבית הכסאנוע  צ.אמשום ( "הנחבאחנן "אף 
 ,ה"והתפלל להקב . וביקשו ממנו גשם,םקות של בית רבוהיו שולחים לו תינ

 , שאינם מבחינים בין אבא שיכול לתת גשםםעשה עבור תינוקות של בין רב
   .למי שאינו יכול

 ,בעצירת גשמים לבבב .א .י יותר מחכמי בבל" של אהחכמיםמעלות 
ביתו תנו לי שק   אמר רבי יונה לבני,י"אב .'התאספו לקבוע יום תפילה וכו

 ,חזר לביתו . וירד גשם,ל התפל, בדרך לבש את השק.ואלך לקנות תבואה
הצטער של רבי יונה נו  ב.ב . נמתין שמחיר התבואה ירד,יורד גשם ,ואמר

 ,שעברו שם אנשי בית הנשיא . על קבר אביווהתפלל ,מאנשי בית הנשיא
רבי מר א .ג . שקיבלו על עצמם לא להטרידודע ,נדבקו הסוסים ולא יכלו לזוז
 אמר שיהיו , העשירם בבית חמיוו שמצערים אות,מני לרבי יצחק בן אלישיב

 ואמר שיהיו , שהם מצערים אותו מחמת שהם עניים,כ אמר לו"אח .עניים
 .פהי שתתיו ובירכ,אמר לו שאשתו אינה מקובלת עליו ,עודו . וכך הוי,עשירים

אליו באו  . לשחרוריתה שתחזורו ובירכ, שהיא מתגאה עליו,כ אמר לו"אח
 אמר להם שעזב אותו כוחו , שיתפלל עליהם שיהיו חכמיםהתלמידים
     ) עליהםח את טעם הדבר שלא רצה להתפלל"בב' עי( .בתפילה

 


