
 

 

  

  

  

   עד מתי שואלים גשמים בברכת השנים

מאיר אומר: עד שיצא  ביריהודה אומר: עד שיעבור הפסח. בי ר: עד מתי שואלין את הגשמים? משנה(ה' א') 

ִראׁשֹוןַוּיוֹ " 1ניסן, שנאמר ם מֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ּבָ ׁשֶ   ". ֶרד ָלֶכם ּגֶ

   :(ד' ב')לעיל  גרסינן

 אינו מזכיר (במוסף)האחרון וכו',  ביו"ט הראשון של פסחיהודה אומר: העובר לפני התיבה  רבי ב' א')שנינו לעיל, (

   ?!ר הפסח)(ולא ממתינים עד שיעבו

   !: עד מתי שואלין את הגשמים? רבי יהודה אומר: עד שיעבור הפסחורמינהו

ביו"ט הראשון  ,להזכיר .(כל ימי הפסח) אמר רב חסדא: לא קשיא, כאן לשאול כאן להזכיר. מישאל שאיל ואזיל

  פסיק.

ן ָלֵעיָנִים'אמר עולא: הא דרב חסדא קשיא  ִים ְוֶכָעׁשָ ּנַ ִ חֶֹמץ ַלׁשּ במקום  ,ומה במקום שאינו שואל מזכיר 2!'ּכַ

   ?!ששואל אינו דין שיהא מזכיר

   3.יהודה ביתרי תנאי אליבא דר :אמר עולאאלא 

  .)דאמר העובר לפני התיבה וכו'( יהודה בייוחנן: הלכה כר מר רביאסי א מר רבא

  שיטות הראשונים

, שמפסיק לשאול גשמים ביום טוב ראשון של פסקו כרבי יהודה במשנה הראשונה הראשונים: כל הלכה כרבי יהודה

  4.שו"עהוכך פסק  .וכתירוצו של עולא פסח,

   שולחן ערוך

( ז ח, הלכות תפילה, סימן קי   (או"

ִמים: ְוֵתן ַטל ּוָמָטר  א.  ׁשָ ימֹות ַהּגְ ּה ּבִ ִנים, ָצִריְך לֹוַמר ּבָ ָ ת ַהׁשּ ְרּכַ ל ֶעֶרב יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ... ּבִ ְנָחה ׁשֶ ת ַהּמִ ִפּלַ ְוׁשֹוֲאִלין ַעד תְּ

ם ָוֵאיָלְך ּפֹוְסִקין מִ  ָ ַסח, ּוִמׁשּ ל ּפֶ אֹלׁשֶ ׁשְ   .ּלִ

  

                                                

  יואל ב,כג.  . 1
 משלי י,כו.  . 2
מזכיר ביום  - כל שכן שמזכירין, וחד אמר שאלה עד הפסח, והזכרה, שיכול להזכיר ביום טוב  - חד אמר עד שיעבור הפסח שואלין    .3

  . רש"י.ל פסח בתפלת יוצר, ובמוספין פוסקטוב הראשון ש
ילת שמונה עריב ליל ראשון של פסח והתפלל תפאם טעה במ, שבשם המגן אברהם . וכתב הביה"ל (ד"ה עד תפילת)או"ח קיז,א  . 4

אינו אומר טל ומטר  ,),ב(כמש"כ או"ח רסח ל אותה ברכהשהדין הוא שצריך לסיים כ ,ונזכר לאחר שהתחיל ברך עלינו ,של חול עשרה

כיון  ,ג"כ אינו אומר טל ומטר ,וטעה והתפלל של חול והתחיל ברך עלינו ,כיון שגם הצבור אינם אומרים. ואם חלה השאלה ביום שבת

  . שהציבור עדיין לא התחילו והיחיד נגרר תמיד אחר הצבור

  ת”בעזהשי
  |  תעניתמסכת: 

 'ה| דף:  אפרק: 


