
ד:ד:

דמהפג צקף צמפימ
ִלְחֵכפ אבו״ש מפם בטמ, מ״ת שְּ

ק•אזטמא
שלשה שאלו שלא כהוגן,

אליעזר עבד אברהם – ד'צךטגצ תבג תלג תמסצ ץרץ' מטשקנ מסהףד,
יכול אפילו חיגרת או סומא השיבוהו כהוגן, ונזדמנה לו רבקה

שאול בן קיש – ד'צתסב תבג סןךץ סטבגךץ צלמנ טבג רקץמ ץתא שאץ סאכ מץ 
יכול אפילו עבד או ממזר השיבוהו כהוגן, ונזדמן לו דוד.
יפתח הגלעדי ד'ץצסצ צסץהת תבג סהת לקמאס שסאס ץצטמסאץצץ טץמצ',  

יכול אפילו דבר טמא- השיבוהו שלא כהוגן נזדמנה לו בתו.
דת גץזת תסכ ב להתיר נדרו. 'תבג מת הץסאס' בן מישע מלך מואב

ץמת קשגאס' - זה יפתח, 'ץמת טמאצ טמ משס' – לשחוט זה יצחק.
 

• ר"ב:• ר"ב: אף כנסת ישראל שאלה שלא כהוגן- 

ץסשץת ןרב מךץ, וכן בסלךס ןףץא טמ משנ ןףץא טמ פגץטנ. ד'
א"ל הקב"ה: א"ל הקב"ה: את מבקשת דבר שאינו מתבקש ונראה תמיד,

ץתךס תצסצ ןעמ מסבגתמ המתבקש לעולם, 
ץטמ ןזס ףדץאססנ שנראה לעולם



תמן בפתכמן תא צרבימם תכת חיפך כרבימם.

סברוה:סברוה: שאלה פירושו הזכרה וכרבי יהושע מיו''ט אחרון.

ודחינן:ודחינן:  אפילו ר"אאפילו ר"א  ושאלה סמוך לגשמים אבל הזכרה מיו''ט ראשון



סוף הזכרת ושאלת גשמים
ר"י:ר"י: ביו''ט א' דפסח ראשון מזכיר ואחרון פוסק.

והך דעד מתי שואלין את הגשמים
דלר"ידלר"י:: עד שיעבור כל הפסח,       ולר"מ:ולר"מ: עד שיעבור ניסן.

לא כר''ח:לא כר''ח: ששואל ולא מזכיר - דכ''ש שיזכיר

ולא כר''י:ולא כר''י: ששואל ש"ץ בדרשה דיו''ט א' - דאין צורך בזה

וולא כרבה:לא כרבה: ששואל עד קרבן פסח בי''ד דא''כ א''צ עוד ריצוי הזכרה

אלא כעולא: דתרי תנאי הם אליבא דר''י.



תחילת הזכרת ושאלת גשמים
רי"ו:רי"ו: הלכה כר"י. ממוסף דיו''ט אחרון דחג,  ופוסק במוסף יו''ט א דפסח

והך דבג' במרחשוון שואלין, ולר"ג:ולר"ג: בז'.         ואר"א:ואר"א: הלכה כר"ג
א.א.  רי"ו ור''א חולקים,

ולא אמרי' ולא אמרי' דכאן לשאול כאן להזכיר, דהזכרה ושאלה מתחיל יחד,

אלא רי''ו:אלא רי''ו: כשאין ביהמ''ק מזכיר ושואל ביו''ט אחרון

  ור''א:ור''א:  כשיש ביהמ''ק או לבני בבל מזכיר ושואל בז',
      משום עולי רגלים ופירות שבשדה.

 
הנהגה בב' יו"ט של גלויות.  

רב:רב: מזכיר במוספין, ופוסק במנחה ערבית ושחרית, וחוזר במוספין

ושמואל חלק:ושמואל חלק: דמתחיל במוספין ובמנחה דאיך יעשנו חול,

  ופוסק ערבית ושחרית, וחוזר ומתחיל במוספין.
רב חזר בו וכן רבא:רב חזר בו וכן רבא:  ור"שור"ש  כיון שהתחיל שוב אינו פוסק. וכן הלכה

כזמכפמ טביא צג''ג ביזפן שצג''ג יבצ וכרטצממיג תש''ק ד''ד תפקטצממם

כמטד כצהנגופא

https://daf-hayomi.org/join

