Source Sheet: Praying for Rain
(Based on Shemini Atzeres Shiur, “Rain as a Blessing in Our Prayers and Actions”)
2:5 בראשית
כי לא המטיר ה' אלהים על הארץ
Bereishis 2:5: Now no tree of the field was yet on the earth, neither did any herb of the field yet grow,
because the Lord God had not brought rain upon the earth, and there was no man to work the soil.
בראשית רבה (וילנא) פרשה יג
 א"ר חלפאי כשם שהוא מזכיר שם מלא על עולם מלא, מזכיר שם מלא על עולם מלא,ג כי לא המטיר ה' אלהים על הארץ
 א"ר לוי בר חייא, ואלו הן ארץ ואדם ומטר, אר"ש בן יוחאי ג' דברים שקולין זה כזה,כך הוא מזכיר שם מלא בירידת גשמים
. ואם אין שניהם אין אדם, ללמדך שאם אין ארץ אין מטר ואם אין מטר אין ארץ,ושלשתן מג' אותיות
Midrash Bereishis Raba 13:3-4: “For the Lord God had not yet caused it to rain on the earth” (Genesis
2:4): Scripture makes mention of the entire name of God [“the Lord God”] when speaking of the entire
world. It likewise makes mention of the full name of God in connection with rainfall.
Said R. Shimon bar Yohai, ‘Three things are of equal weight with one another, and these are they: the
earth, man, and rain.” Said R. Levi bar Hiyyatah, ‘And each of the three of them is written with three
consonants, to teach you that if there is no earth, there can be no rain, and if there is no rain, there can be
no earth, and if the two of them are not, then there can be no man.
Said R. Hoshaiah, ‘The power involved in making rain is as formidable as that of all of the works of
creation.”
תלמוד בבלי מסכת תענית דף ח עמוד ב
 ואין, שובה ה' את שביתנו כאפיקים בנגב+תהלים קכ"ו+  שנאמר, גדול יום הגשמים כיום קבוץ גליות:אמר רבי יוחנן
 ויראו אפקי ים+שמואל ב' כ"ב+  שנאמר,אפיקים אלא מטר
Babylonian Talmud, Ta’anis 8b: "The day when rain falls is as great as the day on which the exiles are
gathered in, as the verse in Psalms says…”
בראשית פרק ז פסוק יב
:ֶשׁם עַל הָאָרֶץ אַ ְר ָבּעִים יוֹם וְאַ ְר ָבּעִים ָליְלָה
ֶ וַיְהִי ַהגּ
Bereshis 7:12: And the rain was upon the earth for forty days and forty nights.

רש"י בראשית פרק ז פסוק יב
(יב) ויהי הגשם על הארץ  -ולהלן הוא אומר (פסוק יז) ויהי המבול ,אלא כשהורידן ,הורידן ברחמים שאם יחזרו יהיו גשמי
ברכה ,וכשלא חזרו היו למבול
Rashi to Bereshis 7:12: And the rain was upon the earth And further (verse 17) Scripture says: “Now the
Flood was [upon the earth].” But when He brought them [the rains] down, He brought them down with
mercy, so that if they would repent, they would be rains of blessing. When they did not repent, they
]became a flood. — [Midrash Hane’elam, Zohar Chadash 28a
בראשית פרק ז פסוק יז
ִשׂאוּ אֶת ַה ֵתּבָה וַ ָתּרָם ֵמעַל הָאָרֶץ:
וַיְהִי ַה ַמּבּוּל אַ ְר ָבּעִים יוֹם עַל הָאָרֶץ וַיִּרְבּוּ ַה ַמּיִם וַיּ ְ
Bereshis 7:17: Now the Flood was forty days upon the earth, and the waters increased, and they lifted the
ark, and it rose off the earth.
משנה מסכת תענית פרק א משנה ז
עברו אלו ולא נענו ממעטין במשא ומתן בבנין ובנטיעה באירוסין ובנשואין ובשאילות שלום בין אדם לחברו כבני אדם
הנזופין למקום היחידים חוזרים ומתענים עד שיצא ניסן יצא ניסן ולא ירדו גשמים סימן קללה שנאמר (שמואל א' י"ב) הלא

קציר חטים היום וגומר:
”Mishna, Ta’anis 1:7: “…If after Nissan rain falls, it is considered a curse,” as it says in I Shmuel 12:17...
)(see next source
שמואל א פרק יב פסוק טז-יח
עֹשׂה ְלעֵינֵיכֶם:
ֲשׁר יְקֹוָק ֶ
גַּם ַעתָּה ִה ְתיַצְּבוּ וּרְאוּ אֶת ַה ָדּבָר ַהגָּדוֹל ַהזֶּה א ֶ
ִשׁאוֹל ָלכֶם
ֲשׂיתֶם ְבּעֵינֵי יְקֹוָק ל ְ
ֲשׁר ע ִ
ֲהלוֹא ְקצִיר ִחטִּים הַיּוֹם ֶא ְקרָא אֶל יְקֹוָק וְיִתֵּן קֹלוֹת וּ ָמטָר וּדְעוּ וּרְאוּ כִּי ָר ַע ְתכֶם ַרבָּה א ֶ
ֶמ ֶל ְך:
וַיִּ ְקרָא ְשׁמוּאֵל אֶל יקֹוָק וַיִּתֵּן יְקֹוָק קֹלֹת וּ ָמטָר בַּיּוֹם הַהוּא וַיִּירָא כָל ָהעָם מְאֹד אֶת יְקֹוָק וְאֶת ְשׁמוּאֵל:
I Shmuel 12:17-18: Is it not wheat harvest today? I shall call to the Lord, and He will send thunder and
rain, and you shall know and see, that your evil is great, which you have done in the eyes of the Lord, to
"ask for yourselves a king.
And Shmuel called to the Lord, and the Lord sent thunder and rain on that day, and all the people greatly
feared the Lord and Shmuel.
תלמוד בבלי מסכת תענית דף ב עמוד א
וליתני מאימתי מזכירין על הגשמים ,מאי גבורות גשמים?  -אמר רבי יוחנן :מפני שיורדין בגבורה ,שנאמר +איוב ט' +עשה
גדלות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר ,וכתיב +איוב ה' +הנתן מטר על פני ארץ ושלח מים על פני חוצות .מאי משמע? -
אמר רבה בר שילא :אתיא חקר חקר מברייתו של עולם .כתיב הכא עשה גדלות עד אין חקר ,וכתיב התם +ישעיהו מ' +הלוא
ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה' בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו ,וכתיב +תהלים סה +מכין הרים
בכחו נאזר בגבורה .ומנא לן דבתפלה?  -דתניא+ :דברים י"א +לאהבה את ה' אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ,איזו היא עבודה
שהיא בלב  -הוי אומר זו תפלה .וכתיב בתריה +דברים י"א +ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש.

Babylonian Talmud, Ta’anis 2a: Synopsis: the Gemara discusses why the Mishna’s mention of rain in the
second blessing of the Amida is phrased as ‘the power of rain’ and not just as ‘rain.’ The Sages explain,
based on a comparison between word usages in Job 5:9, Isaiah 40:28, and Psalms 65:7, that rain comes
down with power and reflects the power of God.
דברים פרק יח פסוק יג
ָתּמִים ִתּ ְהיֶה עִם יְקֹוָק אֱלֹהֶי ָך
Deuteronomy: 18:13: Be wholehearted with the Lord, your God.
רמב"ן דברים פרק יח פסוק יג
, ונאמין שהוא לבדו עושה כל והוא היודע אמתת כל עתיד, שנייחד לבבנו אליו לבדו- (יג) וטעם תמים תהיה עם ה' אלהיך
 ולא, ולא נדרוש מהוברי שמים ולא מזולתם. מנביאיו או מאנשי חסידיו רצוני לומר אורים ותומים,וממנו לבדו נדרוש העתידות
 כי הוא אלהי האלהים עליון על הכל היכול, אבל אם נשמע דבר מהם נאמר הכל בידי שמים,נבטח שיבואו דבריהם על כל פנים
 ונאמין שכל הבאות תהיינה כפי התקרב האדם.בכל משנה מערכות הכוכבים והמזלות כרצונו מפר אותות בדים וקוסמים יהולל
, ולפיכך אחר אזהרת שאלת העתידות מקוסם ודורש בעד החיים אל המתים אמר שתהיה תמים עם השם בכל אלה.לעבודתו
 שלא תהיה חסר, שלים תהא בדחלתא דה' אלהך, וזה דעת אונקלוס.ולא תירא ממגיד עתיד אבל מנביאו תדרוש ואליו תשמע
 וכבר הזכרתי זה, וזו מצות עשה. כמו שה תמים (שמות יב ה) שאין בו מום ושום חסרון, כי "תמים" הוא השלם בדבר,ביראתו
:)בפסוק והיה תמים (בראשית יז א
Rabbi Shimson Raphael Hirsch to Deut. 18:13: “In our notes to the Book of Leviticus concerning the
requirement that the offerings, as well as the individuals who make them, must be ‘tamim, [‘without
blemish,’ ‘whole,’] the wholeheartedness of our devotion to God—the surrender of the entire human
personality, with, with all its relationships—is the most immediate result of our awareness of the Unity of
God…In the present chapter, we are confronted by this requirement in its most concrete application. We
must not detach ourselves from God with even the smallest fiber of our lives; we must be with God in our
entiriety…Actually, one who is ‘tamim’ is so completely engrossed in God with every aspect of his life
that he will think only of the duties he must perform at the present moment and will leave the
consequences of his acts and his future entirely in the hands of God.
A Note on Sources and Translations: English translations of Tanakh verses are from www.chabad.org
English translations of Gemaras are from the Steinsaltz English translation.
Hebrew sources are copied from Bar Ilan DBS software.

