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9.1.2; 3a (בטל וברוחות)  5a (שוב אינו פוסק) 

 א ,מ"א יז: ְדָבִרי ְלִפי ִאם ִּכי ּוָמָטר ַטל ָהֵאֶּלה ַהָּׁשִנים ִיְהֶיה ִאם ְלָפָניו ָעַמְדִּתי ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ה' ַחי ַאְחָאב ֶאל ִגְלָעד ִמֹּתָׁשֵבי ַהִּתְׁשִּבי ֵאִלָּיהּו ַוֹּיאֶמר )1
  א ,יח א מלכים :ָהֲאָדָמה ְּפֵני ַעל ָמָטר ְוֶאְּתָנה ַאְחָאב ֶאל ֵהָרֵאה ֵל� ֵלאֹמר ִליִׁשיתַהְּׁש  ַּבָּׁשָנה ֵאִלָּיהּו ֶאל ָהָיה ה' ּוְדַבר ַרִּבים ָיִמים ַוְיִהי )2
  י ,ב זכריה :ה' ְנֻאם ֶאְתֶכם ֵּפַרְׂשִּתי ַהָּׁשַמִים רּוחֹות ְּכַאְרַּבע ִּכי ה' ְנֻאם ָצפֹון ֵמֶאֶרץ ְונֻסּו הֹוי הֹוי )3

  יז ,יא דברים :ָלֶכם ֹנֵתן ה' ֲאֶׁשר ַהֹּטָבה ָהָאֶרץ ֵמַעל ְמֵהָרה ַוֲאַבְדֶּתם ְיבּוָלּה ֶאת ִתֵּתן �א ְוָהֲאָדָמה ָמָטר ִיְהֶיה ְו�א ַהָּׁשַמִים ֶאת ָעַצרוְ  ָּבֶכם ה' ַאף ְוָחָרה )4

  כד ,כח דברים :ִהָּׁשְמָד� ַעד ָעֶלי� ֵיֵרד ַהָּׁשַמִים ִמן ְוָעָפר ָאָבק ַאְרְצ� ְמַטר ֶאת ה' ִיֵּתן )5

  ו ,לז איוב :ֻעּזוֹ  ִמְטרֹות ְוֶגֶׁשם ָמָטר ְוֶגֶׁשם ָאֶרץ ֱהֵוא ֹיאַמר ַלֶּׁשֶלג ִּכי )6

  כט ,כג ירמיהו: ָסַלע ְיֹפֵצץ ּוְכַפִּטיׁש ה' ְנֻאם ָּכֵאׁש ְדָבִרי ֹכה ֲהלֹוא )7

  ט ,ח דברים :ְנֹחֶׁשת ַּתְחֹצב ּוֵמֲהָרֶריהָ  ַבְרֶזל ֲאָבֶניהָ  ֲאֶׁשר ֶאֶרץ ָּבּה ֹּכל ַסרֶתחְ  �א ֶלֶחם ָּבּה ֹּתאַכל ְבִמְסֵּכנֻת �א ֲאֶׁשר ֶאֶרץ )8

  י ,יא קהלת :ָהֶבל ְוַהַּׁשֲחרּות ַהַּיְלדּות ִּכי ִמְּבָׂשֶר� ָרָעה ְוַהֲעֵבר ִמִּלֶּב� ַּכַעס ְוָהֵסר )9

  יד ,כד בראשית ...ְלִיְצָחק ְלַעְבְּד� ֹהַכְחּתָ  ֹאָתּה ַאְׁשֶקה ְּגַמֶּלי� ְוַגם ְׁשֵתה ְוָאְמָרה ְוֶאְׁשֶּתה ַכֵּד� ָנא יַהּטִ  ֵאֶליהָ  ֹאַמר ֲאֶׁשר ַהַּנֲערָ  ְוָהָיה )10

  כה ,יז א שמואל :ְּבִיְׂשָרֵאל ָחְפִׁשי ַיֲעֶׂשה ָאִביו ֵּבית ְוֵאת לוֹ  ִיֶּתן ִּבּתוֹ  ְוֶאת ָּגדֹול ֹעֶׁשר ַהֶּמֶל� ַיְעְׁשֶרּנּו ַיֶּכּנּו ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ְוָהָיה ... )11

  לא ,יא שופטים: עֹוָלה ְוַהֲעִליִתהּו ה'לַ  ְוָהָיה ַעּמֹון ִמְּבֵני ְבָׁשלֹום ְּבׁשּוִבי ִלְקָראִתי ֵביִתי ִמַּדְלֵתי ֵיֵצא ֲאֶׁשר ַהּיֹוֵצא ְוָהָיה )12

  כב ,ח ירמיהו :ַעִּמי ַּבת ֲאֻרַכת ָעְלָתה �א ַמּדּועַ  ִּכי םׁשָ  ֵאין ֹרֵפא ִאם ְּבִגְלָעד ֵאין ַהֳצִרי )13

  ה ,יט ירמיהו: ִלִּבי ַעל ָעְלָתה ְו�א ִדַּבְרִּתי ְו�א ִצִּויִתי �א ֲאֶׁשר ַלָּבַעל ֹעלֹות ָּבֵאׁש ְּבֵניֶהם ֶאת ִלְׂשֹרף ַהַּבַעל ָּבמֹות ֶאת ּוָבנּו )14

  כז ,ג ב מלכים: ָלָאֶרץ ַוָּיֻׁשבּו ֵמָעָליו ַוִּיְסעּו ִיְׂשָרֵאל ַעל ָּגדֹול ֶקֶצף ַוְיִהי ַהֹחָמה ַעל ֹעָלה ַוַּיֲעֵלהּו ַּתְחָּתיו ִיְמ�� ֲאֶׁשר ְּבכֹורהַ  ְּבנוֹ  ֶאת ַוִּיַּקח )15

  ג ,ו הושע :ָאֶרץ יֹוֶרה ַמְלקֹוׁשּכְ  ָלנּו ַכֶּגֶׁשם ְוָיבֹוא מֹוָצאוֹ  ָנכֹון ְּכַׁשַחר ה' ֶאת ָלַדַעת ִנְרְּדָפה ְוֵנְדָעה )16

  ו ,יד הושע :ַּכְּלָבנֹון ָׁשָרָׁשיו ְוַי� ַּכּׁשֹוַׁשָּנה ִיְפַרח ְלִיְׂשָרֵאל ַכַּטל ֶאְהֶיה )17

  ו ,ח השירים שיר :ַׁשְלֶהֶבְתָיה ֵאׁש ִרְׁשֵּפי ְרָׁשֶפיהָ  הִקְנָא ִכְׁשאֹול ָקָׁשה ַאֲהָבה ַכָּמֶות ַעָּזה ִּכי ְזרֹוֶע� ַעל ַּכחֹוָתם ִלֶּב� ַעל ַכחֹוָתם ִׂשיֵמִני )18

  טז ,מט ישעיהו :ָּתִמיד ֶנְגִּדי חֹוֹמַתִי� ַחֹּקִתי� ַּכַּפִים ַעל ֵהן )19

  כו ,י משלי :ְלֹׁשְלָחיו ֶהָעֵצל ֵּכן ָלֵעיָנִים ְוֶכָעָׁשן ַלִּׁשַּנִים ַּכֹחֶמץ )20

I. Mention of טל (dew), רוחות (winds) and עבים (clouds) 

a. Permitted: but not obligatory 

1. Reason: they never cease, as per vv. 1-2 (טל), (עבים) 4-5 ,(רוח) 3 

a. Implication: if said or omitted, any time of year – אינו חוזר 

2. May even: be said with “negative” (מעביר הרוח ומפריח הטל) נוסח 

3. Only: ineffective טל never ceases 

4. Only: pre-storm clouds never cease 

5. Only: normal winds (רוח מצויה) never cease 

b. Tangential observations: about value of snow (v. 6) and fire/strength of ת"ח (vv. 7-9) 

c. Tangential observation: about inappropriate requests of 'ה: 

אברהםד עב .1 : (v. 10) – but was answered appropriately nonetheless 

 but was answered appropriately nonetheless – (v. 11) :שאול .2

הגלעדייפתח  .3  :  (v12) and was answered in kind and offered his daughter 

ישראלכנסת  .4 : (vv. 16/18) – and was answered appropriately – (vv. 17/19) 

II. ( 1ב משנה : request for rain – made just before rainy season) 

a. Assumption of students:“mention” = “request” 

1. If so: משנה must be authored by ר' יהושע 

2. Rejection: “mention” ≠ “request”, could even be ר"א 

III. ( 2משנה ב   ,פסח on 1st day שחרית for ש"ץ as does the גשם mentions ש"ע on מוסף of ש"ץ states that the ר' יהודה :

a. But not: the בעל מוסף)  

b. Challenge: ר' יהודה states that we continue asking for גשם until פסח passes 

חסדא ר' .1 : “mention” ≠ “request” (עולא – impossible, applies v. 20) 

 ר' יהודה versions of 2 :עולא .2

יוסף ר' .3 : until 1st day of  פסח passes  

a. אביי: no request on פסח – rather, כעולא 

 same at end ,(שאלה w/o הזכרה) just like beginning – שחיטת הפסח until day of :רבה .4

a. אביי: what’s purpose of mentioning after no request? – rather, כעולא 

IV. ר' יוחנן’s ruling and its complications 

a. יוחנן 'ר : rules like ר' יהודה (begin הזכרה at  מוסף of ש"ע) 

1. Challenge: ר"א’s ruling that we begin asking at ז' מרחשוון 

2. Note: ר"א was ר' יוחנן’s student – we assume similar position 

3. Answer: for בני א"י, begin on יו"ט, for בני בבל, begin in מרחשוון 

4. Answer2: during times of ביה"מ, begin at ז' מרחשוון, in our day, on ש"ע 

b. Practical application: how to ask vis-à-vis 1st day ש"ע 

1. Begin: at מוסף of ש"ע and continue, even though we treat it as ספק שביעי 


