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9.1.6 

9a (ואמר רבי יוחנן)  10a (כלאחר ששים) 

 

  יב ,כח דברים :ִתְלֶוה �א ְוַאָּתה ַרִּבים ּגֹוִים ְוִהְלִויתָ  ָיֶד� ַמֲעֵׂשה ָּכל ֵאת ּוְלָבֵר� ְּבִעּתוֹ  ַאְרְצ� ְמַטר ָלֵתת ַהָּׁשַמִים ֶאת ַהּטֹוב אֹוָצרוֹ  ֶאת ְל� ה' ִיְפַּתח )1

  ד ,טז שמות :�א ִאם ְּבתֹוָרִתי ֲהֵיֵל� ֲאַנֶּסּנּו ְלַמַען ְּביֹומוֹ  יֹום ְּדַבר ְוָלְקטּו ָהָעם ְוָיָצא ַהָּׁשָמִים ִמן ֶלֶחם ָלֶכם ַמְמִטיר ִהְנִני ֹמֶׁשה ֶאל ה' רַוֹּיאמֶ  )2

  א ,כ במדבר :ַאֲהֹרן ְוַעל ֹמֶׁשה ַעל ֲהלּוַוִּיּקָ  ָלֵעָדה ַמִים ָהָיה ְו�א :ָׁשם ַוִּתָּקֵבר ִמְרָים ָׁשם ַוָּתָמת ... )3

  כט ,כ במדבר: ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ֹּכל יֹום ְׁש�ִׁשים ַאֲהֹרן ֶאת ַוִּיְבּכּו ַאֲהֹרן ָגַוע ִּכי ָהֵעָדה ָּכל ַוִּיְראּו )4

  א ,כא במדבר :ֶׁשִבי ִמֶּמּנּו ַוִּיְׁשּבְ  ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיָּלֶחם ָהֲאָתִרים ֶר�ּדֶ  ִיְׂשָרֵאל ָּבא ִּכי ַהֶּנֶגב ֹיֵׁשב ֲעָרד ֶמֶל� ַהְּכַנֲעִני ַוִּיְׁשַמע )5

  ח ,יא זכריה :ִבי ָּבֲחָלה ַנְפָׁשם ְוַגם ָּבֶהם ַנְפִׁשי ַוִּתְקַצר ֶאָחד ְּבֶיַרח ָהֹרִעים ְׁש�ֶׁשת ֶאת ָוַאְכִחד )6

  א ,י זכריה :ַּבָּׂשֶדה ֵעֶׂשב ְלִאיׁש ָלֶהם ִיֵּתן ֶּגֶׁשם ּוְמַטר ֲחִזיִזים ֹעֶׂשה ה' ַמְלקֹוׁש ְּבֵעת ָמָטר ה'מֵ  ַׁשֲאלּו )7

  ו ,ב בראשית :ָהֲאָדָמה ְּפֵני ָּכל ֶאת ְוִהְׁשָקה ָהָאֶרץ ִמן ַיֲעֶלה ְוֵאד )8

  יא ,יא דברים :ָּמִים ִּתְׁשֶּתה ַהָּׁשַמִים ִלְמַטר תּוְבָקעֹ  ָהִרים ֶאֶרץ ְלִרְׁשָּתּה ָׁשָּמה ֹעְבִרים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ְוָהָאֶרץ )9

  כז ,לו איוב :ְלֵאדוֹ  ָמָטר ָיֹזּקּו ָמִים ִנְטֵפי ְיָגַרע ִּכי )10

  יב ,כב ב שמואל :ְׁשָחִקים ָעֵבי ַמִים ַחְׁשַרת ֻסּכֹות ְסִביֹבָתיו ֹחֶׁש� ַוָּיֶׁשת )11

  י ,ט איוב :ִמְסָּפר ֵאין ַעד ְוִנְפָלאֹות ֶקרחֵ  ֵאין ַעד ְגֹדלֹות ֹעֶׂשה )12

  י ,ה איוב :חּוצֹות ְּפֵני ַעל ַמִים ְוֹׁשֵלחַ  ָאֶרץ ְּפֵני ַעל ָמָטר ַהֹּנֵתן )13

  כח ,מ ישעיהו :ְתבּוָנתוֹ לִ  ֵחֶקר ֵאין ִייָגע ְו�א ִייַעף �א ָהָאֶרץ ְקצֹות ּבֹוֵרא ה' עֹוָלם ֱא�ֵהי ָׁשַמְעּתָ  �א ִאם ָיַדְעּתָ  ֲהלֹוא )14

  ז ,סה תהלים :ִּבְגבּוָרה ֶנְאָזר ְּבֹכחוֹ  ָהִרים ֵמִכין )15

  יג ,קד תהלים :ָהָאֶרץ ִּתְׂשַּבע ַמֲעֶׂשי� ִמְּפִרי ֵמֲעִלּיֹוָתיו ָהִרים ַמְׁשֶקה )16

  כד ,כח דברים :ִהָּׁשְמָד� ַעד ָעֶלי� ֵיֵרד ַהָּׁשַמִים ִמן ְוָעָפר ָאָבק ַאְרְצ� ְמַטר ֶאת ה' ִיֵּתן )17

  ז ,לג תהלים :ְּתהֹומֹות ְּבֹאָצרֹות ֹנֵתן ַהָּים ֵמי ַּכֵּנד ֹּכֵנס )18

  כו ,ח משלי :ֵּתֵבל ַעְפרֹות ְוֹראׁש ְוחּוצֹות ֶאֶרץ ָעָׂשה �א ַעד )19

  יב ,יח תהלים :ְׁשָחִקים ָעֵבי ַמִים ֶחְׁשַכת ֻסָּכתוֹ  ְסִביבֹוָתיו ִסְתרוֹ  ֹחֶׁש� ָיֶׁשת )20

  י ,ב בראשית :ָראִׁשים ְלַאְרָּבָעה ְוָהָיה ִיָּפֵרד ּוִמָּׁשם ַהָּגן ֶאת ְלַהְׁשקֹות ֵמֵעֶדן ֹיֵצא ְוָנָהר )21

  יג ,נא ירמיהו :ִּבְצֵע� ַאַּמת ִקֵּצ� ָּבא אֹוָצֹרת ַרַּבת ַרִּבים ַמִים ַעל ֹׁשַכְנּתְ  )22

 

I. More saying of ר' יוחנן regarding rain 

a. Rain falls: (even) on behalf of the individual (v1; ר"ל derives it from v7) 

 for the community (vv. 1-2) :פרנסה .1

a. Challenge:  עם ישראל – אגדה had 3 blessings by the merit of “the 3” – v6 

i.  ואהרןמרים  (vv. 4-5 – אהרן) ענני הכבוד and (v3 – מרים) באר :

ii. מן :משה 

a. Answer: since he asked on behalf of everyone, like רבים 

b. Alternative application: of v6 in story of 3 students of רבא insulting רב פפא 

i. Tangential story: about רב שימי’s shaming of רב פפא  

c. Alternative דרשה: v7 – rains on individual plants as per story of רב דניאל 

i. Explanation: of חזיזים (ibid.) – clouds which portend rain 

a. Note: various aphorisms and signs of clouds and rain 

b. Story: of עולא coming to בבל and inaccurately predicting rain 

II. Dispute between ר"א and ר' יהושע regarding source of rain 

א"ר .1 : from condensation (as per v8) support from vv. 17-18 ( יהושע 'ר : refers to מעשה בראשית) 

b. 'יהושע ר : from supernal waters (vv. 9-15) support from v16 ( א"ר : clouds sweeten waters per vv. 11, 21) 

י"ר .1 : vv. 11, 21 - as per aphorism, if clouds are bright, little rain  etc.  

2. Note: ר' יהושע also supported from v16 ( א"ר : refers to other deeds of הקב"ה - besides rain) 

c. רייתאב   (שליח rest – via) Himself הקב"ה was created 1st (v19) is rained on by ארץ ישראל  :

1. And: drinks “pure” rain water (rest of world – תמצית) 

2. Concluding אגדות: about size of מצרים  כוש  world  גן  עדן  גיהנם 

III. 'משנה ג: beginning time of שאלת גשמים 

a. ק"ת  ג' מרחשוון :

b. ג"ר  (עלייה לרגל to allow everyone to get home from ,יו"ט weeks after end of 2) ז' מרחשוון :

1. In 60 :בבל days after equinox (same time as when wood is brought into sheds) 

a. Dispute רב/שמואל: re status of day #60 

i. רב: begin asking (like #61) – “upriver needs water” 

ii. שמואל: don’t begin (like #59) “downriver doesn’t need water” 


