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  ?מאימתי מזכירי� גבורות גשמי�
  

  

 äðùî)ò á"à(  
  

  הערות  ?גשמי
מזכירי�  מאימתי  

    ט הראשו� של חג"מיו  אליעזר' ר

  ט האחרו� של חג"מיו  יהושע' ר
  )א"ג ע י"רש(  משחרית =) 1(

  )א"ריטב(  ט האחרו� של חג"מליל יו =) 2(

    ט האחרו� של חג"ממוס� ביו  יהודה' ר
  

  

 àúééøá)ò á"á(  
  

  
  הערות  ?מאימתי מזכירי� גשמי

  ט הראשו� של חג"משחרית ביו=   משעת נטילת הלולב  אליעזר' ר

  משעת הנחת הלולב  יהושע' ר
  )ב רנשבורג"פ מהר"ע(  ט האחרו� של חג"מליל יו =) 1(

  )בינו גרשו�ר, א"ריטב(  מיו� שביעי של חג =) 2(

  )י"פ רש"ע(  )חגהלאחר (  )רבי(

    החגו� שני של מי  יהודה ב� בתירה' ר

    החגמיו� שישי של   עקיבא' ר

    ט האחרו� של חג"ממוס� ביו  יהושע' יהודה משו
 ר' ר
  

  

àúééøá )â ò"à(  
  

  
  הערות  ?מאימתי מזכירי� גשמי

    � של חגאחרוט ה"יומוס� במ  יהודה משו
 ב� בתירה' ר
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& "ד אסור להזכיר עד שיזכיר ש"ש והטור סימ� קי"ל דאשמעינ� הא דירושלמי שהביאו הרא"נ... מדלא תני זוכרי� וקתני מזכירי�

צ "צ וש"כ ולהכי תני מזכירי� שכל ש"ע 1כדי שלא יהא דבר מעורב ביניה�' & משיב הרוח וכו"אסור להזכיר עד שיכריז ש' פי

  .מזכיר ומכריז אל הצבור כדי שיזכרו בתפלת�
  .הרי אי� כול� יודעי� שמתחילי� להזכיר בתפילה ויעשו אגודות אגודות' צ לא יכריז בקול קוד� התפילה משיב הרוח וכו"כלומר שא� הש 1
  

 íéùãç úåôñåú)úåéðùîä ìò(  
  

  .חשו� כדלקמ� לכ� מזכירי� לטובה בשעת הדי�' או ז' ו לטובה למעלה לפי שאי אפשר לשאול עד גנ דפירושו דיגרו
 זכרו לדונ"ול

øåà òåøæ )ç"á - úåëìä úøëæä íùâ ìèå ïîéñ çöù(   
  

 שהזכיר שלאחר גאון עמרם רב כ"וכ מוסף שהתפללו לאחר במנחה אלא הגשם ומוריד הרוח משיב מתפללים בציבור היחידים אין

 מזכיר האחרון' וכו התיבה לפני העובר' דמתני לישנא ודייק ג"ומוה הרוח משיב המנחה בתפילת העם מתחילין במוסף ציבור שליח

 ציבור שליח שהיה ירושלמי שיטת שפירשתי מה וכן מזכיר במוסף נקט מדלא ציבור שליח דהיינו התיבה לפני העובר דדוקא משמע

 ציבור שליח אומר מיד וקדיש ת"קה שלאחר שנוהגים שיש ל"זצ ח"פר בשם בכתו כן מצאתי שוב ג"ומוה ר"מה רם בקול מכריז

  : הגשם ומוריד הרוח משיב ואומרים ומחיה מגן בלחש מתפללים העם כל וגם צ"ש פותח ושוב הגשם ומוריד הרוח משיב רם בקול


