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דמהפג צקף צמפימ
ִלְחֵכפ אבו״ש מפם גתבפן, מ׳ שְּ

ש•אזטמא
יתמיאמ יעלמגמן רשפגפא רבימם
גמ"צ:גמ"צ: ימפ"נ צתסגפן בכ סר. ג"ת:ג"ת: ימפ"נ צגתבפן בכ סר. 

ג"מצ: צפתמכ פרבימם חמין דככצ שסר, כיצ צפת יעלמג? ג"מצ:ת"כ  ת"כ 

ג"ת: כת כבתפכ, תכת כצעלמג יפגמק צרבם שזפטאפ. ג"ת:ת"כ  ת"כ 

- ת"כ:- ת"כ: תם לן כזפכם מצת יעלמג!

בפתכמן תא צרבימם גד שחיפך כרבימם.
: צזפשג כוטמ צאמשצ, שמפ"נ תסגפן בכ סר - צתסגפן יעלמג רבם, פכת צגתבפן. :ג"מ ג"מ

שמפ"נ גתבפן בכ וחס - צגתבפן יעלמג רבם, פכת צתסגפן.

תנא שנה במסכת ר''התנא שנה במסכת ר''ה:: ובחג נידונין על המים, [דין]

ואגב כך שואל כאן:ואגב כך שואל כאן: מאימתי מזכירין גבורות גשמים.[ריצוי]

גבורות גשמים רי"ו:רי"ו: שיורדין בגבורה, דבגשמים טק תסכ ףדג,
למד ףדג ףדג מבריאת העולם ד'תסכ ףדג מאשץךאץ', ץךתפג שרשץגצ.

ומזכירין בתפלה דמטשקץ שןמ מששן זו תפילה, ץךאאס לעג תגהן
• רי"ו:• רי"ו: ג' מפתחות ביד הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח,

מפתח גשמים, מפתח חיה, מפתח תחיית המתים,
במערבא אמרו:במערבא אמרו: אף מפתח פרנסה, ולרי"ו:ולרי"ו: גשמים היינו פרנסה

ת. ג"ת: ימפ"נ צגתבפן בכ סר לפ'.

אם למד מלולב והזכרה ביום, או מניסוך המים והזכרה מהלילה
ר"א:ר"א: מגמ' או מתניתא, וביום דווקא

כדתניא מאימתי מזכירין על הגשמים
א. ר''א:א. ר''א: משעת נטילת לולב, ב. רי''ה: ב. רי''ה: משעת הנחתו

א. ר''אא. ר''א הואיל וד' מינין באין לרצות על המים,

וכשם שא''א להם בלא מים כך א''א לעולם בלא מים.
א''ל רי''ה:א''ל רי''ה: והרי גשמים סימן קללה,

א''ל ר''א:א''ל ר''א: להזכיר אמרתי, ואפשר אף שלא בזמנה כתחית המתים

רי"ה יענה:רי"ה יענה: בגשמים שאחר ניסן, דסימן קללה משא''כ תחית המתים

רבי:רבי: כשמפסיק לשאלה, מפסיק להזכרה וסימן קללה כרי"ה.

ג. ריב"ב:ג. ריב"ב: משני בחג מתחיל להזכיר. -דבשני ץךיןסצ,

     בששי 'ץךיןסצ', בשביעי 'ןלבזע', רמוז ניסוך המים משני.
ד.ד. ר"ע: ר"ע: מששי בחג, ד'שבבס ץךיןסצ- שני ניסוכין - יין ומים,

שמודה לדרשת ריב''ב
[ר"נ:[ר"נ: 'שדקב צינ ךינ'- בשני ניסוכין - יין ומים]

ויקשהויקשה דתנן: דתנן: ניסוך המים כל שבעה. לא רי''ה:רי''ה: דיום אחד.  

 לא ר"ע: לא ר"ע: דב' ימים ו' וז', ולא ריב"ב:ולא ריב"ב: דששה ימים ב' עד ז',

לעולם כרי"ה -לעולם כרי"ה - דעשר נטיעות, ערבה, וניסוך המים – הלמ"מ.
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