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9.1.4 

6b ( אבהו אמר רבי )  8a (בפני רבו מעיקרא) 

 

  י ,נה ישעיהו :ָלֹאֵכל ְוֶלֶחם ַלֹּזֵרעַ  ֶזַרע ְוָנַתן ְוִהְצִמיָחּה ְוהֹוִליָדּה ָהָאֶרץ ֶאת ִהְרָוה ִאם ִּכי ָיׁשּוב �א ְוָׁשָּמה ַהָּׁשַמִים ִמן ְוַהֶּׁשֶלג ַהֶּגֶׁשם ֵיֵרד ַּכֲאֶׁשר ִּכי )1

  ד ,ו הושע :ֹהֵל� ַמְׁשִּכים ְוַכַּטל ֹּבֶקר ַּכֲעַנן ְוַחְסְּדֶכם ְיהּוָדה ְּל� ֶאֱעֶׂשה ָמה םֶאְפַריִ  ְּל� ֶאֱעֶׂשה ָמה )2

 �א ֲאֶׁשר ְוֶחְלָקה ִּתָּמֵטר ַאַחת הֶחְלקָ  ַאְמִטיר �א ַאַחת ִעיר ְוַעל ֶאָחת ִעיר ַעל ְוִהְמַטְרִּתי ַלָּקִציר ֳחָדִׁשים ְׁש�ָׁשה ְּבעֹוד ַהֶּגֶׁשם ֶאת ִמֶּכם ָמַנְעִּתי ָאֹנִכי ְוַגם )3
  ז ,ד עמוס :ִּתיָבׁש ָעֶליהָ  ַתְמִטיר

  ב ,לב דברים :ֵעֶׂשב ֲעֵלי ְוִכְרִביִבים ֶדֶׁשא ֲעֵלי ִּכְׂשִעיִרם ִאְמָרִתי ַּכַּטל ִּתַּזל ִלְקִחי ַּכָּמָטר ַיֲעֹרף )4

  ב ,ד משלי :ַּתֲעֹזבּו לַא ּתֹוָרִתי ָלֶכם ָנַתִּתי טֹוב ֶלַקח ִּכי )5

  יח ,ג משלי: ְמֻאָּׁשר ְוֹתְמֶכיהָ  ָּבּה ַלַּמֲחִזיִקים ִהיא ַחִּיים ֵעץ )6

  ח ,ג משלי :ְלַעְצמֹוֶתי� ְוִׁשּקּוי ְלָׁשֶּר� ְּתִהי ִרְפאּות )7

  לה ,ח משלי :ה'מֵ  ָרצֹון ַוָּיֶפק ַחִּיים ָמָצא ֹמְצִאי ִּכי )8

  ד ,כא דברים :ַּבָּנַחל ָהֶעְגָלה ֶאת ָׁשם ְוָעְרפּו ִיָּזֵרעַ  ְו�א ּבוֹ  ֵיָעֵבד �א ֲאֶׁשר ֵאיָתן ַנַחל ֶאל ָהֶעְגָלה ֶאת ַהִהוא ָהִעיר ִזְקֵני ְוהֹוִרדּו )9

 ָלֹבא ַהָּׂשֶדה ֵעץ ָהָאָדם ִּכי ִתְכֹרת �א ְוֹאתוֹ  ֹתאֵכל ִמֶּמּנּו ִּכי ַּגְרֶזן ָעָליו ִלְנֹּדחַ  ֵעָצּה ֶאת ַתְׁשִחית �א ְלָתְפָׂשּה ָעֶליהָ  ְלִהָּלֵחם ַרִּבים ָיִמים ִעיר ֶאל ָתצּור ִּכי )10
  יט ,כ דברים :ַּבָּמצֹור ִמָּפֶני�

  יז ,כז משלי :ֵרֵעהּו ְּפֵני ַיַחד ְוִאיׁש ָיַחד ְּבַבְרֶזל ַּבְרֶזל )11

  כט ,כג ירמיהו: ָסַלע ְיֹפֵצץ ּוְכַפִּטיׁש ה' ְנֻאם ָּכֵאׁש ְדָבִרי ֹכה ֲהלֹוא )12

  לו ,נ ירמיהו :ָוָחּתּו ִּגּבֹוֶריהָ  ֶאל ֶחֶרב ְוֹנָאלּו ַהַּבִּדים ֶאל ֶחֶרב )13

  יא ,יב במדבר :ָחָטאנּו ַוֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו ֲאֶׁשר ַחָּטאת ָעֵלינּו ָתֵׁשת ָנא ַאל ֲאֹדִני ִּבי ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ַוֹּיאֶמר )14

  יג ,יט ישעיהו :ְׁשָבֶטיהָ  ִּפַּנת ִמְצַרִים ֶאת ִהְתעּו ֹנף ָׂשֵרי ִנְּׁשאּו ֹצַען ָׂשֵרי נֹוֲאלּו )15

  יד ,כא ישעיהו :ֹנֵדד ִקְּדמּו ְּבַלְחמוֹ  ֵּתיָמא ֶאֶרץ ֹיְׁשֵבי ָמִים ֵהָתיּו ָצֵמא ִלְקַראת )16

  א ,נה ישעיהו :ְוָחָלב ַיִין ְמִחיר ּוְבלֹוא ֶכֶסף ְּבלֹוא ִׁשְברּו ּוְלכּו ֶוֱאֹכלּו ִׁשְברּו ְלכּו ָּכֶסף לוֹ  ֵאין ַוֲאֶׁשר םַלַּמיִ  ְלכּו ָצֵמא ָּכל הֹוי )17

 יז– טז ,ה משלי :ִאָּת� ְלָזִרים ְוֵאין ְלַבֶּד� ְל� ִיְהיּו :ָמִים ַּפְלֵגי ָּבְרֹחבֹות חּוָצה ַמְעְיֹנֶתי� ָיפּוצּו )18

  ח ,מה ישעיהו: ְּבָראִתיו ה' ֲאִני ַיַחד ַתְצִמיחַ  ּוְצָדָקה ֶיַׁשע ְוִיְפרּו ֶאֶרץ ִּתְפַּתח ֶצֶדק ִיְּזלּו ּוְׁשָחִקים ִמַּמַעל ָׁשַמִים ַהְרִעיפּו )19

  ב ,פה תהלים :ַיֲעֹקב תישב ַׁשְבּתָ  ַאְרֶצ� ה' ָרִציתָ  )20

  לד ,ח א מלכים: ַלֲאבֹוָתם ָנַתּתָ  ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ֶאל ַוֲהֵׁשֹבָתם ִיְׂשָרֵאל ַעְּמ� ְלַחַּטאת ְוָסַלְחּתָ  ַמִיםַהּׁשָ  ִּתְׁשַמע ְוַאָּתה )21

  יט ,כד איוב :ָחָטאּו ְׁשאֹול ֶׁשֶלג ֵמיֵמי ִיְגְזלּו ֹחם ַגם ִצָּיה )22

  יז ,יא דברים :ָלֶכם ֹנֵתן ה' ֲאֶׁשר ַהֹּטָבה ָהָאֶרץ ֵמַעל ְמֵהָרה ַוֲאַבְדֶּתם ְיבּוָלּה ֶאת ִתֵּתן �א ְוָהֲאָדָמה ָמָטר ֶיהִיהְ  ְו�א ַהָּׁשַמִים ֶאת ְוָעַצר ָּבֶכם ה' ַאף ְוָחָרה )23

  כג ,כה משלי :ָסֶתר ְלׁשֹון ִנְזָעִמים ּוָפִנים ָּגֶׁשם ְּתחֹוֵלל ָצפֹון רּוחַ  )24

  ג ,ג ירמיהו :ִהָּכֵלם ֵמַאְנּתְ  ָל� ָהָיה זֹוָנה ִאָּׁשה ּוֵמַצח ָיההָ  לֹוא ּוַמְלקֹוׁש ְרִבִבים ַוִּיָּמְנעּו )25

  כט ,כא משלי :ַּדְרּכוֹ  ָיִבין הּוא ְוָיָׁשר ְּבָפָניו ָרָׁשע ִאיׁש ֵהֵעז )26

  א ,ח קהלת :אְיֻׁשּנֶ  ָּפָניו ְוֹעז ָּפָניו ָּתִאיר ָאָדם ָחְכַמת ָּדָבר ֵּפֶׁשר יֹוֵדעַ  ּוִמי ְּכֶהָחָכם ִמי )27

  יח ,י קהלת :ַהָּבִית ִיְד�ף ָיַדִים ּוְבִׁשְפלּות ַהְּמָקֶרה ִיַּמ� ַּבֲעַצְלַּתִים )28

  ח ,כז ויקרא: ַהֹּכֵהן ַיֲעִריֶכּנּו ַהֹּנֵדר ַיד ַּתִּׂשיג ֲאֶׁשר ִּפי ַעל ַהֹּכֵהן ֹאתוֹ  ְוֶהֱעִרי� ַהֹּכֵהן ִלְפֵני ְוֶהֱעִמידוֹ  ֵמֶעְרֶּכ� הּוא ָמ� ְוִאם )29

  ג ,קד תהלים :רּוחַ  ַּכְנֵפי ַעל ַהְמַהֵּל� ְרכּובוֹ  ָעִבים ַהָּׂשם ֲעִלּיֹוָתיו ַבַּמִים ַהְמָקֶרה )30

  כא ,לז איוב :ַוְּתַטֲהֵרם ָעְבָרה ְורּוחַ  ַּבְּׁשָחִקים הּוא ָּבִהיר אֹור ָראּו �א ְוַעָּתה )31

  כג ,ו משלי :מּוָסר ּתֹוְכחֹות ַחִּיים ְוֶדֶר� אֹור ְותֹוָרה ָוהִמצְ  ֵנר ִּכי )32

  לב ,לו איוב :ְבַמְפִּגיעַ  ָעֶליהָ  ַוְיַצו אֹור ִּכָּסה ַּכַּפִים ַעל )33

  ח ,ג יונה :ְּבַכֵּפיֶהם ֲאֶׁשר ֶהָחָמס ּוִמן ָהָרָעה ּכוֹ ִמַּדְר  ִאיׁש ְוָיֻׁשבּו ְּבָחְזָקה ֱא�ִהים ֶאל ְוִיְקְראּו ְוַהְּבֵהָמה ָהָאָדם ַׂשִּקים ְוִיְתַּכּסּו )34

  יא ,לז איוב :אֹורוֹ  ֲעַנן ָיִפיץ ָעב ַיְטִריחַ  ְּבִרי ַאף )35

  טז ,ז ירמיהו :ֹאָת� ֹׁשֵמעַ  ֵאיֶנִּני ִּכי ִּבי ִּתְפַּגע ְוַאל ּוְתִפָּלה ִרָּנה ַבֲעָדם ִּתָּׂשא ְוַאל ַהֶּזה ָהָעם ְּבַעד ִּתְתַּפֵּלל ַאל ְוַאָּתה )36

  י ,י קהלת :ָחְכָמה ַהְכֵׁשיר ְוִיְתרֹון ְיַגֵּבר ַוֲחָיִלים ִקְלַקל ָפִנים �א ְוהּוא ַהַּבְרֶזל ֵקָהה ִאם )37

 

I. Statements of ר' אבהו regarding the rain 

a. Meaning of עהרבי : rain has spousal relationship with earth as per v1 

1. 1st רביעה: soaks 1 טפח of the earth; 2nd create enough mud to seal a barrel 

a. 'חסדא ר : rain which falls before ק"ש (when we say ועצר) isn’t considered ועצר 

i. אביי: only evening שמע, morning clouds (if light) are nothing as per v2 

b. Opposing sentiments: about rain in טבת; good if 1st rain, bad if continued (flooding) 

i. 'חסדא ר : rain falling selectively does not constitute ועצר, unless excessive per v3 

2. Thanksgiving for rain: when water on ground jumps up to “greet” rain 

a. מודים אנחנו לך  :ברכה; various concluding formulae suggested 

i. Related אגדות:  about greatness of rainfall (::תחיית המתים or מתן תורה as per vv. 4-5) 

a. Related אגדות: about תלמידי חכמים (vv. 6-18), including value of studying 

with others and learning from students (מתלמידי יותר מכולם) and need for 

humility to master תורה 

b. Related אגדות: about association between rainfall and creation (v19) 

i. Association between rainfall and foregiveness; related 

observations about sins which cause drought 


