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מעניין מה יהיה הדין השנה  -האם
צפוי חורף גשום או שחון?

ט"ו ְּב ִת ְׁש ֵרי – ֻסּכֹות
ְּב ַחג ֻסּכֹות נִ ּדֹונִ ין ַעל ַה ַּמיִ ם

מטרייה בשניים  /נעמי שמר
שנינו יחד תחת מטרייה אחת
שנינו מדלגים על כל השלוליות
עיר בגשם ׂשחה לנו ככה
החיים יפים ,כדאי לכם לחיות!

 .אאילו רגשות ומחשבות עולים בך עם בוא 
הגשם הראשון?
 .בנעמי שמר כותבת בשירה" :עיר בגשם
שֹחה (מספרת) לנו ככה ,החיים יפים כדאי
לכם לחיות" .עד כמה חוויית הגשם שלך
דומה לחווייתה?
 .גספרו לחבריכם על חוויה משמעותית
שחוויתם בגשם הראשון.
 .דחפשו מידע במקורות שונים וכתבו
הגדרות במחברת למושגים האלה :יורה,
מלקוש ,גשמי זעף ,רביבים.

קיומם של חיים בארץ ישראל תלוי בעיקר בכמות המשקעים היורדים בה מדי שנה .בעבר התלות
בגשם בארץ ישראל הייתה מוחלטת :המשמעות של שנה גשומה הייתה פרנסה ושובע ,ואילו
המשמעות של שנה שחונה (שאין בה גשם) ,ובעיקר של רצף שנים מעוטות משקעים ,הייתה רעב.
גם היום ,בעידן המודרני ,אנו נדרשים לזכור לחסוך במים ,כי אחרי כמה שנים שחונות ,המחסור
במים משפיע לא רק על החקלאות ועל הכנרת ,כי אם גם על הסביבה הטבעית (צמחייה ,בעלי
החיים והאדם).
הקשר בין מעשים טובים לירידת גשמים בא לידי ביטוי בתורה:
ה את יְ הוָ ֱ
עּו אל ִמ ְצו ַֹת ֲ
ֹלהיכֶ ם ּולְ ָע ְבדֹו
ה א ֵ
ֶה א ְתכֶ ם ַהּיֹום לְ ַא ֲה ָב ֶ
ר אנֹכִ י ְמ ַצּו ֶ
י א ֶׁש ָ
ה אם ָׁשמ ַֹע ִּת ְׁש ְמ ֶ
וְ ָהיָ ִ
יֹורה ַּומלְ קֹוׁש [ִ ]...ה ָּשׁ ְמרּו לָ כֶ ם ֶּפן יִ ְפ ֶּתה
ר א ְר ְצכֶ ם ְּב ִעּתֹו ֶ
ְּבכָ ל לְ ַב ְבכֶ ם ְּובכָ ל נַ ְפ ְׁשכֶ ם .וְ נָ ַת ִּתי ְמ ַט ַ
ֹלה ֲ
לְ ַב ְבכֶ ם וְ ַס ְר ֶּתם וַ ֲע ַב ְד ֶּת ֱ
ר את ַה ָּשׁ ַמיִ ם
ה אף יְ הוָ ה ָּבכֶ ם וְ ָע ַצ ֶ
ים א ֵח ִרים וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוִ ֶיתם לָ ֶהם .וְ ָח ָר ַ
ם א ִ
ן את יְ בּולָ ּה  (דברים יא יג–יז)
ֹלא ת ֵּת ֶ
ִ
וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה ָמ ָטר וְ ָה ֲא ָד ָמה

חכמים שחיו לפני כ 1,800-שנה חיברו אף הם בין מעשים טובים לירידת גשמים ,וזיהו את חג
הסוכות כזמן הדין על המים" :ובחג נידונין על המים" (מסכת ראש השנה ,פרק א ,משנה ב).
לעניין זה נרתמו גם יהודים שחיו לפני כ 500-שנה בצפת ,הם ראו ביום זה סיום גזר הדין של
יום כיפור.
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מתי ועל מה נידון העולם?
בארבעה פרקים (תקו
פות) העולם נידון (נשפט).
בפסח – על התבואה.
בעצרת (
שבועות) – על פירות האילן.
בראש השנה – כל באי
העולם עוברין לפניו כבני
מרון (כעדר כבשים או
כחיילים) ,שנאמר (תהלים
לג ,לו)ַ :
"הּי ֵֹצר יַ ַחד לִ ָּב
ם ַה ֵּמ ִבין ֶ אל ּכָ ל ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם".
ובחג (סוכות) – ני
דונין על המים (הגשמים).

ַח ְברּו ָתא

(מסכת ר

אש השנה ,פרק א ,משנה ב)

ְׁש ֵאלֹות לְ ִדּיּון ּולְ ַמ ְח ָׁש ָבה

 .אעל מה נגזר דינו של העולם בכל חג?
 .באיזה חג יוצא דופן? במה הוא יוצא דופן?
 .גה
אם ניתן למצוא מכנה משותף בין שאר החגים?
 .דהמשנה שלפנינו קובעת כי כמו
יות הגשמים נקבעות כגזר דינו של העולם בחג
הסוכות .הביעו עמדתכם בשאלות האלה:
•האם החכמים רואים ב"עולם"
ובטבע את האחראים לירידת גשמים? נמקו.
•כיצד יכול האדם להשפיע
לטובה על גזר הדין הקובע את כמות הגשם?
מדרש אגדה
מפני מה אמרה
ת
ור
ה
נ
ס
כו
מי
ם
ב
חג
(בסוכות)?
אמר הקדוש בר
וך
הו
א:
נ
ס
כו
ל
פנַ
י
מי
ם
ב
חג כדי שיתברכו לכם ג
(תלמ
וד בבלי ,מסכת ראש

שמי ברכה

השנה ,דף טז ,עמוד א)

ְׁש ֵאלֹות לְ ִדּיּון ּולְ ַמ ְח ָׁש ָבה

המים בישראל היא צעד ראשון לפתרון הבעיה.
 .איש הטוענים כי המודעות לבעיית
ניסוך המים שבמדרש? הסבירו ונמקו( .הסבר
כתבו כיצד טענה זו מסבירה את
על ניסוך המים מופיע בעמוד )20
במעשיו להשפיע על כמות הגשמים? נמקו  .
 .בהאם לדעתכם יכול אדם
על הורדת גשמים בתשובתכם לשאלה ב' לבין
 .גמה ההבדל בין השפעת האדם
הורדת גשמים במדרש? ממה נובע הבדל זה?
השפעת האדם על
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כדי להבטיח עונה גשומה נהגו לערוך בימי בית שני טקס בבית
המקדש שנקרא "ניסוך המים".
כל שבעת ימי החג מנסכין את המים על גבי המזבח ,ודבר זה הלכה
ַּת ֲחנַ ת ֵמ ָידע
למשה מסיני []...
כיצד היו עושין :צלוחית של זהב מחזקת שלשה לוגין היה ממלא אותה מן השילוח,
הגיעו לשער המים תקעו והריעו ותקעו ,עלה לכבש ופנה לשמאלו ונותן המים
מן הצלוחית לתוך הספל שהיה שם ,ושני ספלים של כסף היו שם ,מערבי היה בו
המים ,ומזרחי היה בו היין של נסך ,והיו מנוקבין כמין שני חוטמין דקין ,ושל מים היה
נקב שלו דק משל יין כדי שיכלה המים עם היין כאחד.
(רמב"ם ,משנה תורה ,הלכות תמידין ומוספין פרק י)

נהגו בכל יום לנסוך יין על המזבח ,ובסוכות נהגו לנסוך גם מים כמעין תפילה על
הגשמים .עולי רגל היו מתאספים בירושלים בלילה השני של החג .מנורות של זהב
האירו את המקדש ואת הרחובות בירושלים .הלוויים עמדו וניגנו על  15מדרגות,
והאנשים החשובים היו מרקדים עם נרות .לפנות בוקר היו הולכים בתהלוכה לשאוב
מים מן המעיין .בצלחות זהב הביאו את המים לבית המקדש .הכוהן הגדול נסך את
המים טיפין-טיפין על המזבח ,כדי שהשנה החדשה תהיה מבורכת בגשמים .טקס
זה מוכר בשם "שמחת בית השואבה" ,ועליו נאמר במשנה "כל מי שלא ראה שמחת
בית השואבה ,לא ראה שמחה מימיו" (מסכת סוכה ,פרק ה ,משנה א).

קראו את המשניות האלה:
ֹלא ר ָאה ִש ְׂמ ָחה ִמיָ ָּמיו.
ּא ר ָאה ִש ְׂמ ַחת ֵּבית ַהּש ֵֹׁוא ָבהָ ,
שֹל ָ
משנה אָ :א ְמרּוּ ,כָ ל ִמי ֶ ׁ
מֹוצ ֵאי יֹום טֹוב ָה ִראׁשֹון ֶשׁל ָחג ,יָ ְרדּו לְ ֶעזְ ַרת נָ ִשׁיםְּ ,ומ ַת ְּקנִ ין ָשׁם ִּתּקּון ּגָ דֹול.
משנה בְּ :ב ָ
אש ֶׁיהן וְ ַא ְר ָּב ָעה ֻסּלָ מֹות לְ כָ ל
ְּומנֹורֹות ֶשׁל זָ ָהב ָהיּו ָשׁם ,וְ ַא ְר ָּב ָעה ְס ָפלִ ים ֶשׁל זָ ָהב ְּב ָר ֵ
ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ,וְ ַא ְר ָּב ָעה יְ לָ ִדים ִמ ִּפ ְר ֵחי ּכְ ֻהּנָ ה ִּוב ֵיד ֶיהם ּכַ ִדּים ֶשׁל ֶש ֶׁמן ֶשׁל ֵמ ָאה וְ ֶע ְש ִׂרים
ֹלגֶ ,ש ֵׁהן ַמ ִּטילִ ין לְ כָ ל ֵס ֶפל וְ ֵס ֶפל.
ירּושׁלַ יִ ם ֶש ֵׁאינָ ּה ְמ ִא ָירה ֵמאֹור ֵּבית ַהּש ֵֹׁוא ָבה.
ֹלא היְ ָתה ָח ֵצר ִּב ָ
משנה ג :וְ ָ
משנה דֲ :ח ִס ִידים וְ ַאנְ ֵשׁי ַמ ֲע ֶשׂה ָהיּו ְמ ַר ְּק ִדים לִ ְפנֵ ֶיהם ַּב ֲאבּוקֹות ֶשׁל אֹור ֶש ִּׁב ֵיד ֶיהן,
אֹומ ִרים לִ ְפנֵ ֶיהן ִּד ְב ֵרי ִשׁירֹות וְ ִת ְש ָּׁבחֹות .וְ ַהלְ וִ יִ ּם ְּבכִ ּנֹורֹות ִּובנְ ָבלִ ים ִּוב ְמ ִצלְ ַּתיִ ם
וְ ְ
ּיֹורדֹות ֵמ ֶעזְ ַרת יִ ְש ָׂר ֵאל
ֹלא מ ְס ָּפרַ ,על ָח ֵמׁש ֶע ְש ֵׂרה ַמ ֲעלֹות ַה ְ
ַּוב ֲחצ ְֹצרֹות ִּובכְ לֵ י ִשׁיר ְּב ִ
עֹומ ִדין ִּבכְ לֵ י
לְ ֶעזְ ַרת נָ ִשׁיםּ ,כְ נֶ גֶ ד ֲח ִמ ָּשׁה ָע ָשׂר ִשׁיר ַה ַּמ ֲעלֹות ֶש ִּׁב ְת ִהּלִ יםֶ ,ש ֲׁעלֵ ֶיהן לְ וִ יִ ּים ְ
אֹומ ִרים ִש ָׁירה.
ִשׁיר וְ ְ
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צֹוצרֹות
ּוש ֵּׁתי ֲח ְ
ּׁיֹורד ֵמ ֶעזְ ַרת יִ ְש ָׂר ֵאל לְ ֶעזְ ַרת נָ ִשׁיםְ ,
וְ ָע ְמדּו ְשׁנֵ י כ ֲֹהנִ ים ַּב ַּש ַׁער ָה ֶעלְ יֹון ֶש ֵ
א הגֶ ֶּבר ָּ ,ת ְקעּו וְ ֵה ִריעּו וְ ָת ְקעּוִ .הגִ ּיעּו לְ ַמ ֲעלָ ה ֲע ִש ִׂירית ָּ ,ת ְקעּו וְ ֵה ִריעּו וְ ָת ְקעּו.
ִּב ֵיד ֶיהןָ .ק ָר ַ
א מזְ ָרח.
ּיֹוצ ִ
ּתֹוק ִעין וְ הֹולְ כִ יןַ ,עד ֶש ַּׁמּגִ ִיעין לְ ַש ַׁער ַה ֵ
ִהּגִ יעּו לָ ֲעזָ ָרהָּ ,ת ְקעּו וְ ֵה ִריעּו וְ ָת ְקעּוָ .היּו ְ
א מ ִּמזְ ָרחָ ,ה ְפכּו ְפנֵ ֶיהן לַ ַּמ ֲע ָרב ,וְ ָא ְמ ֲ
בֹותינּו ֶש ָׁהיּו ַּב ָמּקֹום ַהזֶ ּה
רּו ,א ֵ
ּיֹוצ ִ
ִהּגִ יעּו לְ ַש ַׁער ַה ֵ
ם אל ֵהיכַ ל ה' ְּופנֵ ֶיהם ֵק ְד ָמה ,וְ ֵה ָּמה ִמ ְש ַּׁת ֲחוִ ים ֵק ְד ָמה לַ ֶּש ֶׁמׁש ,וְ ָאנּו לְ יָ ּה ֵעינֵ ינּו.
חֹור ֶיה ֶ
ֲא ֵ
ין ,אנּו לְ יָ ּהּ ,ולְ יָ ּה ֵעינֵ ינּו.
אֹומ ִר ָ
ה אֹומרָ ,היּו ׁשֹונִ ין וְ ְ
ֵ
הּוד
ַר ִּבי יְ ָ
(מסכת סוכה פרק ה ,משנה א–ד)

ְׁש ֵאלֹות לְ ִדּיּון ּולְ ַמ ְח ָׁש ָבה
 .אמדוע הטקס המ
תואר מעורר שמחה? במשנה שקראנו כתוב" :בחג נידונין על
ה
מים" ,האם יום הדין כרוך בשמחה? הסבירו את תשובותיכם.
 .באיך אתם מרגי
שים בימים הנוראים שלקראת יום הדין ,וכיצד את מרגישים ביום
הכיפורים עצמו?
האם אתם חשים שמחה ,יראה ,עצבות? האם רגשות אלו
יכולים להופיע זה בצד זה?
 .גהמחיזו
 את טקס "שמחת בית השואבה" כפי שהוא מתואר במשנה.

ְ
יֹוצ ִאים לַ ֶּד ֶרְך

למדו מה הם מקורות ה
מים של ישראל והכינו מצגת בנושא.
הציעו עשרה דיברות לחיסכון במים.
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