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9.1.5 

8a (ואמר רבי אמי)  9a (כדעבד לאבוך) 

ובורחולדה  makes reference to ,אגדה in the ,רבי אמי : here is the full story, as presented in אוצר המדרשים 
, עליה תלוי דלי של וחבל ארב ראתה, לוייה לה היתה ולא צמאה יום חצי שהגיע כיון, יישוב בלא והלכה בדרך ותעת, תואר יפת וגם וזהב כסף בכלי מקושטת והיתה אביה לבית הולכת שהיתה בנערה מעשה
 מבני, את מי לה אמר, לה להבחין יכול היה ולא בה והציץ הבאר על ועמד קולה ושמע אחד אדם עליה עבר, וצועקת בוכת היתה, יכלה ולא לעלות בקשה ששתת לאחר. לבאר וירדה ונשתלשלה בחבל אחזה
 אני אם ל"א, המעשה כל לו סיפרה? טיבך מה לה אמר. לו נשבעה, את אדם שמבני לי השבעי לה אמר. לאו ל"א? עלי ומתנכרת את רוחותה מן שמא לה אמר, אני אדם מבני לו אמרה? המזיקין מבני או אדם

 אדם בני פלוני ממשפחת פלוני ממקום ניא אף לו אמרה. אני וכהן אני פלוני וממקום אני מישראל ל"א אתה עם מאיזה לו אמרה, מיד לה להיזקק ביקש שהעלה כיון. העלה, הן לו אמרה? לי תנשאי מעלך
. לך מתארסת ואני ואמי אבי אצל אחרי בוא. קידושין ובלא כתובה בלא] אותי לישאת[ כבהמה לעשות מבקש אתה) לכהן( ישראל מכל וקידשך ה"הקב בך שבחר כמותך קדוש עם לו אמרה. שם ונקובי ידועים

 הנערה ואותה, לדרכו אחד כל הלכו! בזה זה מכזבים אנו שאין עדים יהיו זה ובאר זו וחולדה השמים לו אמרה, כנגדן עוברת אחת חולדה והיתה? וביניך ניבי עד יהיה מי לה אמר. לזה וזו לזו זה ברית נתנו
 משמרת היתה והיא, ממנה אדם בני שנמנעו עד בה נוגע שהיה מי כל ובגדי בגדיה ומקרעת ונכפה כשוטה עצמה לנהוג התחילה בה שהחזיקו וכיון, עליו ממאנת היתה תבעה שהיה מי וכל באמונתה עמדה

 זכר וילדה נתעברה ועוד, חולדה חנקתו חדשים לשלשה וכשהגיע, זכר בן וילדה ונתעברה, אחרת אשה ונשא, למלאכתו ונפנה לעירו והלך ושכח יצרו תקפו פניה מכנגד שעבר כיון והוא, האיש לאותו בריתה
 לך לו אמרה, ממנו נתגרשה. המעשה כל לה גילה. מעשיך מה לי ספר אלא, דבר בלא זה אין משונה מיתה שמתו עכשיו, הדין צדוק אומרת הייתי בניך מתים היו אדם כל כדרך אם אשתו לו אמרה. לבור ונפל
, אצלה בא עדים עליו העמיד. שבה מום כל אקבל אני לו אמר, המעשה כל לו פרסי אביה אצל הלך. לו עושה וכך כך אותה שתובע מי כל היא נכפת לו אמרו, בעירה ושאל הלך, ה"הקב לך שנתן חלקך אצל

  ').ו א"ק תהלים( ארץ בנאמני עיני הכתוב אמר ועליה, ובנכסים בבנים ורבו ופרו דעתן נתיישבה מיד. עמדתי בבריתי אני אף לו אמרה. ובור חולדה מעשה לה סיפר. כמנהגה לעשות התחילה

  יא ,י קהלת :ַהָּלׁשֹון ְלַבַעל ִיְתרֹון ְוֵאין ָלַחׁש ְּבלֹוא ַהָּנָחׁש ִיֹּׁש� ִאם )1

  לג-לב  ,לו איוב :עֹוֶלה ַעל ַאף ִמְקֶנה ֵרעוֹ  ָעָליו ַיִּגיד :ְבַמְפִּגיעַ  ָעֶליהָ  ַוְיַצו אֹור ִּכָּסה ַּכַּפִים ַעל )2

  טז ,ז ירמיהו :ֹאָת� ֹׁשֵמעַ  ֵאיֶנִּני ִּכי ִּבי ִּתְפַּגע ְוַאל ּוְתִפָּלה ִרָּנה ַבֲעָדם אִּתּׂשָ  ְוַאל ַהֶּזה ָהָעם ְּבַעד ִּתְתַּפֵּלל ַאל ְוַאָּתה )3

  מא ,ג איכה :ַּבָּׁשָמִים ֵאל ֶאל ַּכָּפִים ֶאל ְלָבֵבנּו ִנָּׂשא )4

  לח-:לועח' תה :ֲחָמתוֹ  ָּכל ָיִעיר ְו�א ַאּפוֹ  ְלָהִׁשיב ְוִהְרָּבה ַיְׁשִחית ְו�א ָעֹון ְיַכֵּפר ַרחּום ְוהּוא: ִּבְבִריתוֹ  ֶנֶאְמנּו ְו�א וֹ ִעּמ ָנכֹון �א ְוִלָּבם :לוֹ  ְיַכְּזבּו ּוִבְלׁשֹוָנם ְּבִפיֶהם ַוְיַפּתּוהּו )5

  יב ,פה תהלים :ִנְׁשָקף ִמָּׁשַמִים ְוֶצֶדק ִּתְצָמח ֵמֶאֶרץ ֱאֶמת )6

  יא ,צ תהלים :ֶעְבָרֶת� �ּוְכִיְרָאתְ  ַאֶּפ� ֹעז יֹוֵדעַ  ִמי )7

  ד ,סד ישעיהו :ְוִנָּוֵׁשעַ  עֹוָלם ָּבֶהם ַוֶּנֱחָטא ָקַצְפּתָ  ַאָּתה ֵהן ִיְזְּכרּו� ִּבְדָרֶכי� ֶצֶדק ְוֹעֵׂשה ָׂשׂש ֶאת ָּפַגְעּתָ  )8

  יז:יא דברים :ָלֶכם ֹנֵתן ה' ֲאֶׁשר ַהֹּטָבה ָהָאֶרץ ֵמַעל ְמֵהָרה ַוֲאַבְדֶּתם ְיבּוָלּה ֶאת ִתֵּתן �א הְוָהֲאָדמָ  ָמָטר ִיְהֶיה ְו�א ַהָּׁשַמִים ֶאת ְוָעַצר ָּבֶכם ה' ַאף ְוָחָרה )9

  יח ,כ בראשית: ַאְבָרָהם ֵאֶׁשת ָׂשָרה ְּדַבר ַעל ֲאִביֶמֶל� ְלֵבית ֶרֶחם ָּכל ְּבַעד ה' ָעַצר ָעֹצר ִּכי )10

  כג ,ל בראשית :ֶחְרָּפִתי ֶאת ֱא�ִהים ָאַסף ַוֹּתאֶמר ֵּבן ַוֵּתֶלד ַוַּתַהר )11

  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 )12

  א ,כא בראשית :ִּדֵּבר ַּכֲאֶׁשר ְלָׂשָרה ה' ַוַּיַעׂש ָאָמר ַּכֲאֶׁשר ָׂשָרה ֶאת ָּפַקד 'הוַ  )13

  י ,סה תהלים :ְּתִכיֶנהָ  ֵכן ִּכי ְּדָגָנם ָּתִכין ָמִים ָמֵלא ֱא�ִהים ֶּפֶלג ַּתְעְׁשֶרָּנה ַרַּבת ַוְּתֹׁשְקֶקהָ  ָהָאֶרץ ָּפַקְדּתָ  )14

  יג ,לז איוב :ַיְמִצֵאהּו ְלֶחֶסד ִאם ְלַאְרצוֹ  םאִ  ְלֵׁשֶבט ִאם )15

  טז ,קמה תהלים :ָרצֹון ַחי ְלָכל ּוַמְׂשִּביעַ  ָיֶד� ֶאת ּפֹוֵתחַ  )16

  כג ,ח עזרא :ָלנּו ַוֵּיָעֵתר ֹזאת ַעל ֵמֱא�ֵהינּו ַוְּנַבְקָׁשה ַוָּנצּוָמה )17

  יח ,ב דניאל :ָבֶבל ַחִּכיֵמי ְׁשָאר ִעם ְוַחְברֹוִהי ָּדִנֵּיאל ְיֹהְבדּון ָלא ִּדי ְּדָנה ָרָזה ַעל ְׁשַמָּיא ֱאָלּה ֳקָדם ִמן ְלִמְבֵעא ְוַרֲחִמין )18

  יב:י דניאל :ִּבְדָבֶרי� ָבאִתי ַוֲאִני ְדָבֶרי� ִנְׁשְמעּו ֱא�ֶהי� ִלְפֵני ּוְלִהְתַעּנֹות ְלָהִבין ִלְּב� ֶאת ָנַתּתָ  ֲאֶׁשר ָהִראׁשֹון ַהּיֹום ִמן ִּכי ָדִנֵּיאל ִּתיָרא ַאל ֵאַלי ַוֹּיאֶמר )19

  כ ,ג מלאכי :ַמְרֵּבק ְּכֶעְגֵלי ּוִפְׁשֶּתם ִויָצאֶתם ִּבְכָנֶפיהָ  ּוַמְרֵּפא ְצָדָקה ֶׁשֶמׁש ְׁשִמי ִיְרֵאי ָלֶכם ְוָזְרָחה )20

  יב ,כח דברים :ִתְלֶוה �א ְוַאָּתה ַרִּבים ּגֹוִים ְוִהְלִויתָ  ָיֶד� ַמֲעֵׂשה ָּכל ֵאת ּוְלָבֵר� ְּבִעּתוֹ  ַאְרְצ� ְמַטר תָלתֵ  ַהָּׁשַמִים ֶאת ַהּטֹוב אֹוָצרוֹ  ֶאת ְל� ה' ִיְפַּתח )21

  ח ,כח דברים :ָל� ֹנֵתן ֱא�ֶהי� ה' ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ּוֵבַרְכ� ָיֶד� ִמְׁשַלח ּוְבֹכל ַּבֲאָסֶמי� ַהְּבָרָכה ֶאת ִאְּת� ה' ְיַצו )22

  ד ,קכו תהלים :ַּבֶּנֶגב ַּכֲאִפיִקים ְׁשִביֵתנּו ֶאת ה' ׁשּוָבה )23

  טז ,כב ב שמואל :ַאּפוֹ  רּוחַ  ִמִּנְׁשַמת ה' ְּבַגֲעַרת ֵּתֵבל ֹמְסדֹות ִיָּגלּו ָים ֲאִפֵקי ַוֵּיָראּו )24

  יא ,סה תהלים :ְּתָבֵר� ִצְמָחּה ֹמְגֶגָּנהּתְ  ִּבְרִביִבים ְּגדּוֶדיהָ  ַנֵחת ַרֵּוה ְּתָלֶמיהָ  )25

  יד ,כה משלי :ָׁשֶקר ְּבַמַּתת ִמְתַהֵּלל ִאיׁש ָאִין ְוֶגֶׁשם ְורּוחַ  ְנִׂשיִאים )26

  כב ,יד דברים :ָׁשָנה ָׁשָנה ַהָּׂשֶדה ַהֹּיֵצא ַזְרֶע� ְּתבּוַאת ָּכל ֵאת ְּתַעֵּׂשר ַעֵּׂשר )27

  טז ,ו דברים :ַּבַּמָּסה ִנִּסיֶתם ַּכֲאֶׁשר ֱא�ֵהיֶכם ה' ֶאת ּסּוְתנַ  �א )28

 י ,ג מלאכי :ָדי ְּבִלי ַעד ְּבָרָכה םָלכֶ  ַוֲהִריֹקִתי ַהָּׁשַמִים ֲאֻרּבֹות ֵאת ָלֶכם ֶאְפַּתח �א ִאם ְצָבאֹות ה' ָאַמר ָּבֹזאת ָנא ּוְבָחנּוִני ְּבֵביִתי ֶטֶרף ִויִהי ָהאֹוָצר ֵּבית ֶאל ַהַּמֲעֵׂשר ָּכל ֶאת ָהִביאּו )29
  ג ,יט משלי :ִלּבוֹ  ִיְזַעף ה' ְוַעל ַּדְרּכוֹ  ְּתַסֵּלף ָאָדם ִאֶּוֶלת )30

  כח ,מב בראשית :ָלנּו ֱא�ִהים ָעָׂשה תֹּזא ַמה ֵלאֹמר ָאִחיו ֶאל ִאיׁש ַוֶּיֶחְרדּו ִלָּבם ַוֵּיֵצא ְבַאְמַּתְחִּתי ִהֵּנה ְוַגם ַּכְסִּפי הּוַׁשב ֶאָחיו ֶאל ַוֹּיאֶמר )31

 

I. דרשות of רבי אמי: interpretation of v.1 re: lack of rainfall due to lack of prayer (using vv. 2-3) (alt. interp. Of ל"ר ) 

a. Value: of sincere תפילה for individual (vv. 4-5) 

b. Rain: falls on account of honest people (v6) and general value of honesty (cf. citation of חולדה ובור) 

 extolling virtues of honesty, accepting affliction (v8) :דרשות .1

a. ל"ר : comparison of rainfall to birth (vv. 9-15) 

b. Story: famine during days of ר' שמואל בר נחמני and decision to pray for 1 thing (vv. 16-19) 

c. Sayings: of ר' יצחק re: rain, ברכה etc. (vv. 20-22) 

i. Special prayer: said before, during and after working in granary 

II. דרשות of ר' יוחנן and his encounters with his nephew (son of ר"ל) 

a. Importance  of rainfall: like ingathering of exiles (vv. 23-24) and stops enemy troops (v25) 

1. Stops: due to unfulfilled public pledges as per v26 

יוחנן ר' .2 : asked his nephew to recite his learning of the day 

a. V27: “just try it” – only permitted here in spite of v. 28, as per v. 29 

b. Found allusion: to v30 in v31 (everything alluded to in התור )  


