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9.1.3 

5a ( 2משנה ב )  6b ( המתך מן הביתלב )  

 

   כג ,ב יואל: ִראׁשֹוןּבָ  ּוַמְלקֹוׁש מֹוֶרה ֶּגֶׁשם ָלֶכם ַוּיֹוֶרד ִלְצָדָקה ַהּמֹוֶרה ֶאת ָלֶכם ָנַתן ִּכי ֱא�ֵהיֶכם ה'ּבַ  ְוִׂשְמחּו ִּגילּו ִצּיֹון ּוְבֵני )1

   ד ,א יואל: ֶהָחִסיל ָאַכל ַהֶּיֶלק ְוֶיֶתר ַהָּיֶלק ָאַכל ָהַאְרֶּבה ְוֶיֶתר ָהַאְרֶּבה ָאַכל ַהָּגָזם ֶיֶתר )2

   ו-ה ,קכו תהלים: ֹּמָתיוֲאלֻ ֹנֵׂשא ְבִרָּנה ָיבֹוא ֹּבא ַהָּזַרע ֶמֶׁש� ֹנֵׂשא ּוָבֹכה ֵיֵל� ָהלֹו�: ִיְקֹצרּו ְּבִרָּנה ְּבִדְמָעה ַהֹּזְרִעים )3

   א:ח במ" :ָׁשִנים ֶׁשַבע ָהָאֶרץ ֶאל ָּבא ְוַגם ָלָרָעב ה' ָקָרא ִּכי ָּתגּוִרי ַּבֲאֶׁשר ְוגּוִרי ּוֵביֵת� ַאּתְ  ּוְלִכי קּוִמי ֵלאֹמר ְּבָנּה ֶאת ֶהֱחָיה ֲאֶׁשר ָהִאָּׁשה ֶאל ִּדֶּבר ֶוֱאִליָׁשע )4

   יט ,ט ישעיהו: ֹיאֵכלּו ְזֹרעוֹ  ְּבַׂשר ִאיׁש ָׂשֵבעּו ְו�א ְׂשֹמאול ַעל ֹּיאַכלוַ  ְוָרֵעב ָיִמין ַעל ַוִּיְגֹזר )5

   ט ,יא הושע: ְּבִעיר ָאבֹוא ְו�א ָקדֹוׁש ְּבִקְרְּב� ִאיׁש ְו�א ָאֹנִכי ֵאל ִּכי ֶאְפָרִים ְלַׁשֵחת ָאׁשּוב �א ַאִּפי ֲחרֹון ֶאֱעֶׂשה �א )6

ם )7    ג ,קכב תהלים: ַיְחָּדו ָּלּה ֶׁשֻחְּבָרה ְּכִעיר ַהְּבנּוָיה ְירּוָׁשַלִ
   ח ,י ירמיהו: הּוא ֵעץ ֲהָבִלים מּוַסר ְוִיְכָסלּו ִיְבֲערּו ּוְבַאַחת )8
   טו ,י ירמיהו: ֹיאֵבדּו ְּפֻקָּדָתם ְּבֵעת ַּתְעֻּתִעים ַמֲעֵׂשה ֵהָּמה ֶהֶבל )9

   יג ,ב ירמיהו: ַהָּמִים ָיִכלּו �א ֲאֶׁשר ִנְׁשָּבִרים ֹּבאֹרת ֹּבארֹות ָלֶהם ַלְחֹצב ִּייםחַ  ַמִים ְמקֹור ָעְזבּו ֹאִתי ַעִּמי ָעָׂשה ָרעֹות ְׁשַּתִים ִּכי )10
  יא- י :ב שם: יֹוִעיל ְּבלֹוא ְּכבֹודוֹ  ֵהִמיר ְוַעִּמי ֱא�ִהים �א ְוֵהָּמה ֱא�ִהים ּגֹוי ַהֵהיִמיר :ָּכֹזאת ָהְיָתה ֵהן ּוְראּו ְמֹאד ְוִהְתּבֹוְננּו ִׁשְלחּו ְוֵקָדר ּוְראּו ִכִּתִּיים ִאֵּיי ִעְברּו ִּכי )11

   א ,ח א שמואל: ְלִיְׂשָרֵאל ֹׁשְפִטים ָּבָניו ֶאת ַוָּיֶׂשם ְׁשמּוֵאל ָזֵקן ַּכֲאֶׁשר ַוְיִהי )12
   יא ,טו א שמואל: ַהָּלְיָלה ָּכל ה' ֶאל ַוִּיְזַעק ִלְׁשמּוֵאל ַוִּיַחר ֵהִקים �א ְּדָבַרי ְוֶאת ֵמַאֲחַרי ָׁשב ִּכי ְלֶמֶל� ָׁשאּול ֶאת ִהְמַלְכִּתי ִּכי ִנַחְמִּתי )13
   ו ,צט תהלים: ַיֲעֵנם ְוהּוא ה' ֶאל ֹקִראים ְׁשמוֹ  ְּבֹקְרֵאי ּוְׁשמּוֵאל ְּבֹכֲהָניו ְוַאֲהֹרן ֹמֶׁשה )14

   ו ,כב א שמואל: ָעָליו ִנָּצִבים ֲעָבָדיו ְוָכל ְבָידוֹ  ַוֲחִניתוֹ  ָּבָרָמה ָהֶאֶׁשל ַּתַחת ַּבִּגְבָעה יֹוֵׁשב ְוָׁשאּול ִאּתוֹ  ֲאֶׁשר ַוֲאָנִׁשים ָּדִוד נֹוַדע ִּכי ָׁשאּול ַוִּיְׁשַמע )15
   ה ,ו הושע: ֵיֵצא אֹור ּוִמְׁשָּפֶטי� ִפי ְּבִאְמֵרי ֲהַרְגִּתים ַּבְּנִביִאים ָחַצְבִּתי ֵּכן ַעל )16
   יל:  מ'יר: ַמֲחִריד ְוֵאין ְוַׁשֲאַנן ְוָׁשַקט ַיֲעֹקב ְוָׁשב ִׁשְבָים ֵמֶאֶרץ ַזְרֲע� ְוֶאת ֵמָרחֹוק מֹוִׁשיֲע� ִהְנִני ִּכי ִיְׂשָרֵאל ֵּתַחת ְוַאל ה' ְנֻאם ַיֲעֹקב ַעְבִּדי ִּתיָרא ַאל ְוַאָּתה )17

   יא ,סה תהלים: ְּתָבֵר� ִצְמָחּה ְּתֹמְגֶגָּנה ִּבְרִביִבים ְּגדּוֶדיהָ  ַנֵחת ַרֵּוה ְּתָלֶמיהָ  )18

   יד ,יא דברים: ְוִיְצָהֶר� ְוִתיֹרְׁש� ְדָגֶנ� ְוָאַסְפּתָ  ּוַמְלקֹוׁש יֹוֶרה ִעּתוֹ ּבְ  ַאְרְצֶכם ְמַטר ְוָנַתִּתי )19

    ז ,כה ויקרא: ֶלֱאֹכל ְּתבּוָאָתּה ָכל ִּתְהֶיה ְּבַאְרֶצ� ֲאֶׁשר ְוַלַחָּיה ְוִלְבֶהְמְּת� )20

 

I. 2משנה ב : ending the request for rain 

a. ר' יהודה: until end of פסח 

b. ר"מ: until end of ניסן (as per v1) 

1. Challenge: to v1 – יורה is in fall 

2. Answer: year of extended drought as per v. 2; apply v. 3 to that generation 

II. Conversation between ר' נחמן and ר' יצחק 

a. Series of ר' נחמן :דרשות  ר' יצחק 

1. V4: what did they eat during the 7 years of drought? (v5) 

2. V6: what city does הקב"ה not enter? (v7 – ירושלים של מעלה) 

3. V8: what is that which burns? (v9 – עבודה זרה) 

4. V10: how can we describe only 2 evils? (vv. 10-11 – 2=עבודה זרה sins) 

5. V12:  שמואל never got old (died at 52) (in order to promote דוד - vv. 13-16) 

a. Conversation at a meal: ר' נחמן requested of ר' יצחק some הדברי תור  

i. Refused:  אין משיחין בסעודה 

ii. Afterwards:  יעקב never died as per juxtaposition in v17 

a. ר' יצחק: anyone who says רחב רחב immediately has a קרי  

1. If: he knows her and what she looks (looked) like 

iii. Epilog: when ר' נחמן took leave of ר' יצחק, the latter requested (”אילן אילן“ :ר"נ) ברכה 

III. Meaning of יורה  

a. “instructor”: guides people to prepare for winter OR 

b. Saturates: the earth per v18 

1. Note: we know that both  יורה and מלקוש bring blessing as per v1 

a. Note: יורה falls in ר' יוסי) מרחשוון – in כסלו; he maintains 7 days between each רביעה 

i. Dates: 17, 23 of מרחשוון and 1st of כסלו 

b. Note: מלקוש falls in ניסן (homiletic etymologies of מלקוש – softens up grain etc. 

2. Significance: of "רביעה שניה" 

a. 'זירא ר : for נדרים (if someone took a vow until “the rains” – until 2nd wave) 

b. ר' זביד: for collecting לקט from olive trees as per פאה ח:א 

c. ר"פ: using fields as easements until רביעה שניה 

d. רנב"י: defines שעת ביעור פירות for  שביעית as per v20 


