
 

 

  

  

  

  הזכרת גשמיםהתחלת וסיום מן ז

  את הגשמים אלא סמוך לגשמים. 1: אין שואליןמשנה (ב' א')

, האחרון (בשמיני עצרת שמתחיל החורף)יהודה אומר: העובר לפני התיבה ביו"ט האחרון של חג  ביר) :משנה(המשך 

. ביו"ט הראשון של פסח הגשם)(בשחרית עדיין אינו אומר מוריד , הראשון אינו מזכיר (מוריד הגשם)מזכיר  (במוסף)

  אינו מזכיר. (במוסף), האחרון (עדיין מוריד הגשם)מזכיר  (בשחרית), הראשון (שמתחיל הקיץ)

  יהודה.  בייוחנן: הלכה כר מר רביאסי א מר רבא (ד' ב')

  2, היכי עבדינן?דאית לן תרי יומי(בחו"ל) ואנן  )ומברר(

(של תשיעי , ופוסק במנחה ערבית ושחרית י, שמא יו"ט האחרון הוא)(של שמיני ספק שביעאמר רב: מתחיל במוספין 

  , וחוזר במוספין. ספק שמיני)

גשמים כרבי  (לשמיני ספק שביעי, שהזכרת בו גבורותאמר להו שמואל: פוקו ואמרו ליה לאבא: אחר שעשיתו קודש 

  , תעשהו חול?! )יהודה מיום טוב האחרון

, וחוזר ומתחיל (שאינה תפילה של אותו יום)נחה, ופוסק ערבית ושחרית אלא אמר שמואל: מתחיל במוספין ובמ

  במוספין. 

  , שוב אינו פוסק. (בשמיני ספק שביעי)רבא אמר: כיון שהתחיל  (ה' א')

  וכן אמר רב ששת כיון שהתחיל שוב אינו פוסק. 

, ני ספק שביעי של חג)(מראש השנה עד שמיואף רב הדר ביה. דאמר רב חננאל אמר רב: מונה עשרים ואחד יום 

  כדרך שמֹוֶנה ֲעָשָרה ימים מראש השנה עד יוה"כ, ומתחיל. וכיון שהתחיל, שוב אינו פוסק. 

  והלכתא: כיון שהתחיל שוב אינו פוסק. 

  שיטות הראשונים

   4.מובא שהציבור מתחילים להזכיר גשם רק בתפילת מנחה 3רב עמרם גאון: בשם הזכרת גשם במוסף על ידי הציבור

                                                

, או (שמזכירים גשמים ביום טוב אחרון, סמוך לגשמים) יהושע המשנה היא כרביזכרת גשמים, וההכוונה ל, האם נחלקו בגמרא  . 1

  .'ותן טל ומטר' דכולי עלמא. מסקנת הגמרא שזו שאלת, ולפי זה המשנה אליבא 'ותן טל ומטר' שהכוונה לשאלת
יום טוב האחרון, ם אחרונים, שמיני ספק שביעי, ותשיעי ספק שמיני, לרבי יהודה דאמר משני ימים טובי - אנן דאית לן תרי יומי   . 2

  . רש"י.באיזה מהן מזכיר
אך לפנינו בסדר רב עמרם גאון אינו מפורש שמדבר דווקא על השליח ציבור בניגוד לציבור, שכך כתוב לפנינו: ועומדין בתפלת מוסף   . 3

ם ראשון משיב הרוח ומוריד הגשם במוסף ובמנחה כמו ששנינו העובר לפני התיבה ביו"ט האחרון ואומר מגן ומחיה ומזכיר במחיה יו

  של חג האחרון מזכיר והראשון אינו מזכיר. 
ודייק מלישנא דמתניתין העובר לפני התיבה וכו' האחרון מזכיר משמע דדוקא העובר לפני התיבה דהיינו שליח צבור מדלא תני   . 4

  פשר שגם מן הירושלמי דקדקה דקאמר אסור ליחיד להזכיר עד שיזכיר שליח צבור בגשם. רא"ש. במוסף מזכירין, וא
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פסק כרוב  ו"עהשכי גם הציבור מתחילים להזכיר במוסף.  וביאר רא"שראבי"ה ו .פסק את דבריו להלכה האור זרוע

  5.6רק במנחה פסיקים להזכירפסק שהציבור מ רמ"אוה. שכולם מזכירים במוסף הראשונים

ראבי"ה דעת  8.צריך להכריז לפני התפילה על הגשםש 7,ראשוניםועוד , ראב"דרבינו חננאל, דעת : הכרזה על הגשם

 ראשוניםהרבה ו 9ניתן להזכיר גשם. ,אלא ברגע שהציבור מתפללים מוסף ,לפני התפילהשאין צורך בהכרזה  ריא"זו

  10פסק שצריך לחכות להכרזה. השו"עוהזכירו את המנהג להכריז. 

שאסור ליחיד  ,הירושלמיהביאו דברי  ,ראשוניםועוד , ראבי"ה, רא"ש, מרדכי, ריטב"א, ר"ן: ת יחיד לפני הציבורהזכר

שהיחיד לא צריך לחכות  ,כתבו פר הבתים והמאיריובס .הזכירו דין זה לא רמב"םהרי"ף ו 11להזכיר לפני שהציבור מתפלל.

  13.הראשונים פסק כרוב השו"עו 12לציבור.

 הר"ןוובשניהם יש צורך להכריז בתחלתם.  ,שאין לחלק בין גשם לטל וכתב (פירוש ב) והר"ןהראב"ד : הכרזה על הטל

   14חלת הזכרת הטל.אך אין צורך להכריז בהת ,צריך להכריז דווקא בתחילת הזכרת הגשםשכתב (פירוש א) 

                                                

אלא כי למנהג אשכנז אין אומרים בקיץ מוריד הטל, ואי  ,כי אין זה מחמת שפוסק כרב עמרם גאון )גס"ק קיד,א, וביאר המשנ"ב (  . 5

 משום שנראה כממאנים בגשמים. ,אפשר להכריז שלא לומר גשם
של שמיני  הזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם בערביתטעה ומי ש(ס"ק ב) ש . וכתב המשנ"ב(רמ"א) או"ח קיד,ג(שו"ע);  או"ח קיד,א   .6

הו"ד . מקורות: רב עמרם גאון ((ואין דינו כמי שהזכיר גשם בקיץ, דמעיקר הדין ראוי להזכיר מהלילה) אינו חוזר ,או בשחרית עצרת,

  ב). 'סיתתמד). רא"ש ( 'סישצח). ראבי"ה ( סי'ב בראשונים). אור זרוע (ח"
  . הגהות מימוניות, מכתם, ארחות חיים  . 7
  ועוד אמרו שם שבשליח צבור הדבר תלוי, שצריך שיכריז שליח צבור. מכתם.    8
שאין צריך הכרזה. הב"ח (קיד אות ג) סבר ואמנם נחלקו אחרונים בדעת הראבי"ה, הקרבן נתנאל (אות ע) סבר בדעתו שצריך הכרזה,   . 9

  בשם רבינו חננאל מובא שצריך להכריז, ומוכח שחולק עליו.ח כדעת הב"ח, שכתב לאחר דבריו שאך בדבריו  מוכ
). ארחות חיים 'בב אות ח). מכתם (תענית ג' ילה פ"תפ הל'ראשונים). הגהות מימוניות (הו"ד בטור ומקורות: ראב"ד (או"ח קיד,א.   . 10

ב). ספר  סעי'תתמד). ריא"ז (תענית הלכה א  'סיעוד ראשונים). ראבי"ה (ובראבי"ה  הו"דרבינו חננאל ( (הלכות תפילה אות קט).

  רא"ש (סי' ב). ). 'אתרטו). מאירי (ב'  'סיקפט). מרדכי ( 'סיהפרדס (
אנוס, לא יקדים  ומשום כך, אף אם הוא חולה אולת מוסף בקול רם משיב הרוח ומוריד הגשם. ישיאמר קודם תפהרא"ש,  ופירש  . 11

  . אע"פ שלא שמע מפי שליח צבורלהתפלל, מזכיר,  בא לבית הכנסת להתפלל, והצבור התחילותפילתו לציבור. אבל אם 
לוק בין יחיד לצבור, והוא שאמרו בתלמוד המערב אסור ליחיד להזכיר עד שיזכיר שליח צבור, כלומר עד יוזמן הזכרה זו אין בו ח  . 12

 ור גם כן. מאירי. שיגיע זמנה לשליח צב
או"ח קיד,ב. וכתב המשנ"ב (ס"ק ד) שרצה לומר, אפילו הציבור שמתפללים מוסף, אסורים להזכיר גשם אם לא הכריז הש"ץ או   . 13

השמש קודם התפילה. וכתב, שבדיעבד, אם אמר אחד בקול רם בתוך תפילתו, מותרים השומעים להזכיר, שנחשב כהכרזה. אלא 

שסוברים דהכרזה לא מיקרי אא"כ שהוכרז קודם ישהו להזכיר גשם, אינו צריך לחזור (דיש פוסקים שבכזה מקרה אם שכח מ

תרטו). ריטב"א (ד'  '. מרדכי (סיב) 'סיתתמד). רא"ש ( 'סימקורות: ראבי"ה (). שמעו מש"ץ חזרת התפלה שהזכיר גשםאו ש ,להיהתפ

 ). אות ג). מאירי (ב' א'תפילה, שער שני, רי"ף). ספר הבתים (שערי ן (ב א ב). ר"ב'
בימות החמה. אבל למנהג אשכנז (הקדמון), אין  'מוריד הגשם'במקום  'מוריד הטל'וכל הדיון, דווקא למנהג ספרד, שנוהגים לומר   . 14

 בימות החמה, ואי אפשר להכריז בלשון זה, ולהכריז להדיא שיפסקו מלומר מוריד הגשם ג"כ אין נכון, 'מוריד הטל'נוהגים לומר 

מקורות: שנראה שממאנים ברוב טובה, וכנזכר לעיל (שמשום כך פסק הרמ"א שנוהגים שלא להפסיק מלהזכיר גשם עד מנחה). 

 ).א ב בדפיו). ר"ן (ברי"ף אראב"ד (השגות על המאור ב 
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  שולחן ערוך

ח, הלכות תפילה, סימן קיד)   (או"

ת מּוָסף  א.  ְתִפּלַ ם, ּבִ ׁשֶ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ ה: ַמׁשּ ִנּיָ ְבָרָכה ׁשְ ל ַמְתִחיִלין לֹוַמר ּבִ ל יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ַחג, ְוֵאין ּפֹוְסִקין ַעד  ׁשֶ

ל יֹום טֹוב ָהִראׁש  ת מּוָסף ׁשֶ ִפּלַ ַסח.תְּ ל ּפֶ   ֹון ׁשֶ

ְכִריזָאסּור ְלַהְזכִּ   ב.  ּיַ ם ַעד ׁשֶ ׁשֶ ִליַח ִצּבּור  יר ַהּגֶ ְ ּבּור (ׁשּ ַהּצִ ֵדי ׁשֶ יב ָהרּוַח ְוכו', ּכְ ִ ׁש ַמׁשּ ּמָ ַ ְתִחיִלין מּוָסף ַמְכִריז ַהׁשּ ּמַ ּקֶֹדם ׁשֶ ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ

ָתן, ְוֵכן נֹוֲהִגין ְתִפּלָ ירּו ּבִ כַ  )ַיְזּכִ ַתֲעִנית)(ָמְרּדְ ּבּור, ְלִפי י רפ''ק ּדְ ת ַהּצִ תֹו ִלְתִפּלַ ִפּלָ ים תְּ ְך ַאף ִאם הּוא חֹוֶלה אֹו ָאנּוס, לֹא ַיְקּדִ . ִהְלּכָ

הּוא לֹ  י ׁשֶ ִליַח ִצּבּור, ַאף ַעל ּפִ ִהְכִריז ׁשְ ִליַח ִצּבּור; ֲאָבל ִאם יֹוֵדַע ׁשֶ ּיֹאַמר ׁשְ יר ַעד ׁשֶ ָאסּור ְלַהְזּכִ ַמע, ׁשֶ יר; א ׁשָ ַמְזּכִ

הּוא י ׁשֶ יר, ַאף ַעל ּפִ ל ְוַיְזּכִ ּלֵ ל, ִיְתּפַ ּלֵ ּבּור ִהְתִחילּו ְלִהְתּפַ ֶנֶסת ְוַהּצִ א ְלֵבית ַהּכְ ַעם ֶזה, ַהּבָ ִליַח ִצּבוּ  ּוִמּטַ ְ ַמע ִמׁשּ   .רלֹא ׁשָ

יב ָהרּוַח   .ג ִ ה(ִאם ָאַמר ַמׁשּ ימֹות ַהַחּמָ ִמי, )ּבִ ׁשָ ימֹות ַהּגְ ימֹות אֹו לֹא ֲאָמרֹו ּבִ ירֹו ּבִ ל, ִאם ִהְזּכִ ּטַ ם, ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותֹו; ְוֵכן ּבַ

ה, ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותֹו.  ימֹות ַהַחּמָ ירֹו ּבִ ִמים, אֹו לֹא ִהְזּכִ ׁשָ ימֹות  הגה:ַהּגְ ה ְולֹא ּבִ ימֹות ַהַחּמָ יִרין ַטל, לֹא ּבִ ַנז לֹא ַמְזּכִ ּכְ ֵני ַאׁשְ ְוָאנּו ּבְ

ִמים, ַרק א ׁשָ ים ְוכו'. ַהּגְ ל ַחּיִ יַע ְמַכְלּכֵ ה ְוַרב ְלהֹוׁשִ ימֹות ַהַחּמָ ת מּוָסף יֹום טֹוב  (טּור)ֹוְמִרים ּבִ ְתִפּלַ יר ּבִ ִליַח ִצּבּור ּפֹוֵסק ְלַהְזּכִ ְ ׁשּ ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ

ְמ  ָ ׁשּ יִרין ְוֵאיָנן ּפֹוְסִקין ַעד ִמְנָחה, ׁשֶ ָהל ַמְזּכִ ַסח, ֲאָבל ַהּקָ ל ּפֶ ת ַהּמּוָסף, ְוֵכן נֹוֲהִגין עוּ ָהִראׁשֹון ׁשֶ ְתִפּלַ ַסק ּבִ ּפָ ִליַח ִצּבּור ׁשֶ ְ ַבר ִמׁשּ   .ּכְ

, סימן תרסח) ויומו ני עצרת    (או"ח, סדר תפילת שמי

ֲחִרית  ב. ה ְסָפִרים ׁשַ לֹׁשָ הּוַמְפִטי... מֹוִציִאין ׁשְ יׁש  ...ר: ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות מֹׁשֶ יב ָהרּוַח ּוַמְחִזיר ַהְסָפִרים ְואֹוֵמר ַקּדִ ִ , ּוַמְכִריז: ַמׁשּ

ם ׁשֶ   .ּומֹוִריד ַהּגֶ
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