דפי עזר ללימוד דף היומי

מסכת תענית

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

9.1.5
)כדעבד לאבוך( )  9aואמר רבי אמי( 8a
אוצר המדרשים : here is the full story, as presented inחולדה ובור , makes reference toאגדה , in theרבי אמי
מעשה בנערה שהיתה הולכת לבית אביה והיתה מקושטת בכלי כסף וזהב וגם יפת תואר ,ותעת בדרך והלכה בלא יישוב ,כיון שהגיע חצי יום צמאה ולא היתה לה לוייה ,ראתה באר וחבל של דלי תלוי עליה,
אחזה בחבל ונשתלשלה וירדה לבאר .לאחר ששתת בקשה לעלות ולא יכלה ,היתה בוכת וצועקת ,עבר עליה אדם אחד ושמע קולה ועמד על הבאר והציץ בה ולא היה יכול להבחין לה ,אמר לה מי את ,מבני
אדם או מבני המזיקין? אמרה לו מבני אדם אני ,אמר לה שמא מן הרוחות את ומתנכרת עלי? א"ל לאו .אמר לה השבעי לי שמבני אדם את ,נשבעה לו .אמר לה מה טיבך? סיפרה לו כל המעשה ,א"ל אם אני
מעלך תנשאי לי? אמרה לו הן ,העלה .כיון שהעלה ביקש להיזקק לה מיד ,אמרה לו מאיזה עם אתה א"ל מישראל אני וממקום פלוני אני וכהן אני .אמרה לו אף אני ממקום פלוני ממשפחת פלוני בני אדם
ידועים ונקובי שם .אמרה לו עם קדוש כמותך שבחר בך הקב"ה וקידשך מכל ישראל )לכהן( אתה מבקש לעשות כבהמה ]לישאת אותי[ בלא כתובה ובלא קידושין .בוא אחרי אצל אבי ואמי ואני מתארסת לך.
נתנו ברית זה לזו וזו לזה .אמר לה מי יהיה עד ביני וביניך? והיתה חולדה אחת עוברת כנגדן ,אמרה לו השמים וחולדה זו ובאר זה יהיו עדים שאין אנו מכזבים זה בזה! הלכו כל אחד לדרכו ,ואותה הנערה
עמדה באמונתה וכל מי שהיה תבעה היתה ממאנת עליו ,וכיון שהחזיקו בה התחילה לנהוג עצמה כשוטה ונכפה ומקרעת בגדיה ובגדי כל מי שהיה נוגע בה עד שנמנעו בני אדם ממנה ,והיא היתה משמרת
בריתה לאותו האיש ,והוא כיון שעבר מכנגד פניה תקפו יצרו ושכח והלך לעירו ונפנה למלאכתו ,ונשא אשה אחרת ,ונתעברה וילדה בן זכר ,וכשהגיע לשלשה חדשים חנקתו חולדה ,ועוד נתעברה וילדה זכר
ונפל לבור .אמרה לו אשתו אם כדרך כל אדם היו מתים בניך הייתי אומרת צדוק הדין ,עכשיו שמתו מיתה משונה אין זה בלא דבר ,אלא ספר לי מה מעשיך .גילה לה כל המעשה .נתגרשה ממנו ,אמרה לו לך
אצל חלקך שנתן לך הקב"ה ,הלך ושאל בעירה ,אמרו לו נכפת היא כל מי שתובע אותה כך וכך עושה לו .הלך אצל אביה סיפר לו כל המעשה ,אמר לו אני אקבל כל מום שבה .העמיד עליו עדים בא אצלה,
התחילה לעשות כמנהגה .סיפר לה מעשה חולדה ובור .אמרה לו אף אני בבריתי עמדתי .מיד נתיישבה דעתן ופרו ורבו בבנים ובנכסים ,ועליה אמר הכתוב עיני בנאמני ארץ )תהלים ק"א ו'(.
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ִתרוֹן לְ בַ עַ ל הַ לָּשׁוֹן :קהלת י ,יא
שּׁ הַ נּ ָָחשׁ ְבּלוֹא ל ַָחשׁ וְ אֵ ין י ְ
ִאם ִי ֹ
עַ ל כַּפַּ יִם כִּ ָסּה אוֹר וַ יְצַ ו עָ לֶיהָ בְ מַ פְ גִּיעַ  :יַגִּ יד עָ לָיו ֵרע ֹו ִמ ְקנֶה אַף עַ ל
ֹת  :ירמיהו ז ,טז
וּת ִפלָּה וְ אַל ִתּפְ גַּע ִבּי כִּ י אֵ ינֶנִּ י שֹׁמֵ עַ א ָ
וְ אַ ָתּה אַל ִתּ ְתפַּ לֵּל ְבּעַ ד הָ עָ ם הַ זֶּה וְ אַל ִתּ ָשּׂא בַ עֲ ָדם ִרנָּה ְ
נִ ָשּׂא לְ בָ בֵ נוּ אֶ ל כַּפָּ יִם אֶ ל אֵ ל בַּ ָשּׁ ָמיִם :איכה ג ,מא
וַ יְפַ תּוּהוּ ְבּ ִפיהֶ ם ִ
וּבלְשׁ ֹונָם יְ כַזְּבוּ ל ֹו :וְ לִבָּ ם א נָכוֹן ִעמּ ֹו וְ א נֶאֶ ְמנוּ ִבּ ְב ִרית ֹו :וְ הוּא ַרחוּם ְיכַפֵּ ר עָ וֹן וְ א י ְַשׁ ִחית וְ ִה ְרבָּ ה לְהָ ִשׁיב ַאפּ ֹו וְ א י ִָעיר כָּל חֲ מָ ת ֹו :תה' עח:לו-לח
ִשׁ ָקף :תהלים פה ,יב
אֱ מֶ ת מֵ אֶ ֶרץ ִתּ ְצמָ ח וְ צֶ ֶדק ִמ ָשּׁ ַמיִם נ ְ
ִמי יוֹדֵ עַ עֹז ַאפֶּ וּכְ י ְִר ְ
אָת עֶ ְב ָר ֶת  :תהלים צ ,יא
שׁעַ  :ישעיהו סד ,ד
ֹשׂה צֶ ֶדק ִבּ ְד ָרכֶי יִזְ כְּ רוּ הֵ ן ַא ָתּה ָקצַ ְפ ָתּ וַ נֶּחֱ טָ א בָּ הֶ ם ע ֹולָם וְ נִוָּ ֵ
פָּ ג ְַע ָתּ אֶ ת ָשׂשׂ וְ ע ֵ
שׁר ה' נֹ ֵתן ָלכֶם :דברים יא:יז
אָרץ הַ טֹּבָ ה אֲ ֶ
וְ חָ ָרה אַף ה' בָּ כֶם וְ עָ צַ ר אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִם וְ א י ְִהיֶה ָמ ָטר וְ הָ אֲ ָד ָמה א ִת ֵתּן אֶ ת יְבוּלָהּ וַ אֲ בַ ְד ֶתּם ְמהֵ ָרה מֵ עַ ל הָ ֶ
כִּ י עָ צֹר עָ צַ ר ה' ְבּעַ ד כָּל ֶרחֶ ם לְ בֵ ית אֲ ִבימֶ ֶל עַ ל ְדּבַ ר ָשׂ ָרה אֵ ֶשׁת ְ
אַב ָרהָ ם :בראשית כ ,יח
וַ ַתּהַ ר וַ תֵּ לֶד בֵּ ן וַ תֹּאמֶ ר ַ
אָסף אֱ ִהים אֶ ת חֶ ְרפָּ ִתי :בראשית ל ,כג
ָתן ז ֶַרע ַלזּ ֵֹרעַ וְ לֶחֶ ם לָאֹ כֵל :ישעיהו נה ,י
יחהּ וְ נ ַ
ידהּ וְ ִה ְצ ִמ ָ
אָרץ וְ הוֹלִ ָ
כִּ י כַּאֲ ֶשׁר י ֵֵרד הַ גּ ֶֶשׁם וְ הַ ֶשּׁלֶג ִמן הַ ָשּׁמַ יִם וְ ָשׁ ָמּה א יָשׁוּב כִּ י ִאם ִה ְרוָ ה אֶ ת הָ ֶ
אָמר וַ יַּעַ שׂ ה' לְ ָשׂ ָרה כַּאֲ ֶ
וַ ה' פָּ ַקד אֶ ת ָשׂ ָרה כַּאֲ ֶשׁר ָ
שׁר ִדּבֵּ ר :בראשית כא ,א
אָרץ וַ ְתּשׁ ְֹק ֶקהָ ַרבַּ ת ַתּ ְע ְשׁ ֶרנָּה פֶּ לֶג אֱ ִהים ָמלֵא ָמיִם ָתּכִ ין ְדּ ָגנָם כִּ י כֵן ְתּכִ ינֶהָ  :תהלים סה ,י
פָּ ַק ְד ָתּ הָ ֶ
אַרצ ֹו ִאם לְ חֶ סֶ ד י ְַמ ִצאֵ הוּ :איוב לז ,יג
ִאם לְ ֵשׁבֶ ט ִאם לְ ְ
וּמ ְשׂ ִבּיעַ לְ כָל ַחי ָרצוֹן :תהלים קמה ,טז
פּו ֵֹת ַח אֶ ת י ֶָד ַ
ָצוּמה וַ נְּ בַ ְק ָשׁה מֵ אֱ הֵ ינוּ עַ ל זֹאת וַ יֵּעָ ֵתר לָנוּ :עזרא ח ,כג
וַ נּ ָ
וְ ַרחֲ ִמין לְ ִמ ְבעֵ א ִמן ֳק ָדם אֱ לָהּ ְשׁ ַמיָּא עַ ל ָרזָה ְדּנָה ִדּי לָא יְהֹ ְבדוּן ָדּנִ יֵּאל וְ ַח ְברו ִֹהי ִעם ְשׁאָר ַחכִּ ימֵ י בָ בֶ ל :דניאל ב ,יח
אתי ִבּ ְדבָ ֶרי  :דניאל י:יב
נִשׁ ְמעוּ ְדבָ ֶרי וַ אֲ נִ י בָ ִ
וַ יֹּאמֶ ר אֵ לַי אַל ִתּ ָירא ָדנִ יֵּאל כִּ י ִמן הַ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן אֲ ֶשׁר נ ַָת ָתּ אֶ ת לִ ְבּ לְ הָ ִבין וּלְ ִה ְתעַ נּוֹת לִ ְפנֵי אֱ הֶ י ְ
וּפ ְשׁ ֶתּם כְּ עֶ גְ לֵי ַמ ְרבֵּ ק :מלאכי ג ,כ
אתם ִ
וּמ ְרפֵּ א ִבּכְ נָפֶ יהָ וִ יצָ ֶ
וְ ז ְָר ָחה ָלכֶם י ְִראֵ י ְשׁ ִמי ֶשׁמֶ שׁ ְצ ָד ָקה ַ
אַר ְצ בְּ ִעתּ ֹו וּלְ בָ ֵר אֵ ת כָּל ַמעֲ ֵשׂה י ֶָד וְ ִהלְ וִ ָ
יִפְ ַתּח ה' לְ אֶ ת אוֹצָ ר ֹו הַ טּוֹב אֶ ת הַ ָשּׁ ַמיִם לָתֵ ת ְמטַ ר ְ
ית גּ ֹויִם ַר ִבּים וְ ַא ָתּה א ִתלְ וֶ ה :דברים כח ,יב
אָרץ אֲ ֶ
וּבכֹל ִמ ְשׁלַח י ֶָד וּבֵ ַרכְ בָּ ֶ
יְצַ ו ה' ִא ְתּ אֶ ת הַ ְבּ ָרכָה בַּ אֲ סָ מֶ י ְ
שׁר ה' אֱ הֶ י נֹ ֵתן ָל  :דברים כח ,ח
יקים בַּ ֶנּגֶב :תהלים קכו ,ד
יתנוּ כַּאֲ ִפ ִ
שׁוּבָ ה ה' אֶ ת ְשׁ ִב ֵ
וַ יּ ֵָראוּ אֲ ִפ ֵקי יָם ִיגָּלוּ מֹ ְסדוֹת ֵתּבֵ ל ְבּגַעֲ ַרת ה' ִמנּ ְִשׁ ַמת ַ
רוּח ַאפּ ֹו :שמואל ב כב ,טז
יבים ְתּמֹ גְ ֶגנָּה ִצ ְמ ָחהּ ְתּבָ ֵר  :תהלים סה ,יא
ְתּלָמֶ יהָ ַרוֵּה נַחֵ ת גְּדוּדֶ יהָ ִבּ ְר ִב ִ
ֶשׁם אָיִן ִאישׁ ִמ ְתהַ לֵּל ְבּ ַמ ַתּת ָשׁ ֶקר :משלי כה ,יד
רוּח וְ ג ֶ
יאים וְ ַ
נְ ִשׂ ִ
עַ ֵשּׂר ְתּעַ ֵ
שּׂר אֵ ת כָּל ְתּבוּאַת ז ְַרעֶ הַ יֹּצֵ א הַ ָשּׂ ֶדה ָשׁנָה ָשׁנָה :דברים יד ,כב
א ְת ַנסּוּ אֶ ת ה' אֱ הֵ יכֶם כַּאֲ ֶשׁר נ ִִסּ ֶ
יתם בַּ ַמּ ָסּה :דברים ו ,טז
יקֹתי ָל ֶכם בְּ ָרכָה עַ ד בְּ לִי דָ י :מלאכי ג ,י
וַהֲר ִ
אָמר ה' ְצבָ אוֹת ִאם א אֶ פְ ַתּח ָלכֶם אֵ ת אֲ רֻ בּוֹת הַ ָשּׁ ַמיִם ִ
בֵיתי וּבְ ָחנוּנִי נָא בָּ זֹאת ַ
יהי טֶ ֶרף ְבּ ִ
עֲשׂר אֶ ל בֵּית הָ אוֹצָ ר וִ ִ
הָ בִ יאוּ אֶ ת כָּל הַ ַמּ ֵ
ִאוֶּ לֶת ָ
אָדם ְתּ ַסלֵּף ַדּ ְרכּ ֹו וְ עַ ל ה' יִזְ עַ ף לִ בּ ֹו :משלי יט ,ג
אָחיו לֵאמֹ ר ַמה זֹּאת עָ ָשׂה אֱ ִהים לָנוּ :בראשית מב ,כח
אַמ ַתּ ְח ִתּי וַ יֵּצֵ א לִ בָּ ם וַ יֶּחֶ ְרדוּ ִאישׁ אֶ ל ִ
הוּשׁב כּ ְַס ִפּי וְ גַם ִהנֵּה ְב ְ
ַ
וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל אֶ ָחיו
ע ֹולֶה :איוב לו ,לב-לג

)ר"ל : interpretation of v.1 re: lack of rainfall due to lack of prayer (using vv. 2-3) (alt. interp. Ofרבי אמי  ofדרשות I.
a.
) for individual (vv. 4-5תפילה Value: of sincere
b.
)חולדה ובור Rain: falls on account of honest people (v6) and general value of honesty (cf. citation of
1.
): extolling virtues of honesty, accepting affliction (v8דרשות
a.
): comparison of rainfall to birth (vv. 9-15ר"ל
b.
) and decision to pray for 1 thing (vv. 16-19ר' שמואל בר נחמני Story: famine during days of
c.
) etc. (vv. 20-22ברכה  re: rain,ר' יצחק Sayings: of
i.
Special prayer: said before, during and after working in granary
)ר"ל  and his encounters with his nephew (son ofר' יוחנן  ofדרשות II.
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
2.
: asked his nephew to recite his learning of the dayר' יוחנן
a.
V27: “just try it” – only permitted here in spite of v. 28, as per v. 29
b.
)תורה Found allusion: to v30 in v31 (everything alluded to in
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