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תענית ד ב,.ב:

לר' אליעזר
לר' יהושע /
לרבי בברייתא
5
לר' יהודה
לר' יהודה ב בתירה
לר' עקיבא

מאימתי ועד מתי מזכירי גבורות גשמי ?
מאימתי מזכירי
מיו"ט הראשו של חג בשחרית
מיו"ט האחרו של חג
3
 ליל שמיני עצרת
ביו"ט האחרו של חג
6
 מוס דשמיני עצרת
8
בשני בחג הוא מזכיר
9
בששי בחג הוא מזכיר

1

עד מתי מזכיר
יכול להזכיר כל השנה
משעה שמפסיק לשאלה
4
כ מפסיק להזכרה
7
ביו"ט הראשו של פסח בשחרית
2




 1הכי אמר ר' אבהו  או מגמרא או ממתניתא ,שלמד ר' אליעזר מלולב שמתחילת זמ נטילתו 
דהיינו תחילת יו ראשו של סוכות מתחילי להזכיר את הגשמי.
 2אכ אי חובה להזכיר אלא מיו"ט הראשו של סוכות עד פסח.
 3ע' באור בהגהת מהר"ב רנשבורג )בעמוד ב' אות א'( שביאר כ את דברי רש"י )ש בד"ה משעת
הנחתו( ,שהכוונה על יו שביעי שמניחי אותו ,ואז מיד לערב  דהיינו ליל שמיני עצרת מתחילי
להזכיר ,וכמבואר בתוס' )בד"ה משעת נטילת לולב( .אכ כל זה מפורש בר' יהושע דברייתא ,אול
בדעת ר' יהושע דמתניתי משמע ברש"י לקמ )ד ג .ד"ה הי ר' יהושע( ,דס"ל שרק בתפלת שחרית
של שמנ"ע מזכיר אבל לא ג בליל שמנ"ע בתפלת ערבית .וע' גבורת ארי.
 4פי' ,כיו שהגיע פסח שהוא מפסיק לשאול מפסיק ג להזכיר.
 5בגמ' בעמוד ב' מבואר שאמר כ בש ר' יהושע ,ובד ג .מבואר שהוא ר' יהושע ב בתירה.
 6אבל הראשו המתפלל שחרית אינו מזכיר.
 7פי' ,הראשו שמתפלל שחרית ביו"ט ראשו של פסח הוא מזכיר ,והשני שמתפלל מוס כבר אינו
מזכיר.
 8הנה בכל קרבנות הימי שבסוכות כתוב "נסכה" וכתוב "כמשפט" ,מלבד בימי שני ששי
ושביעי שיש שינוי ,דבשני נאמר "ונסכיה" ויש יתור של אות מ' ,ובששי נאמר "ונסכיה" ואות י'
מיותרת ,ובשביעי נאמר "כמשפט" ואות מ' מיותרת  יחד ה מי" ,ומכא רמז לניסו המי
מה"ת .וכיו שתחילת ניסו המי נרמזה ביו שני ,לכ ס"ל לריב"ב שתחילת הזכרת הגשמי
היא בתארי זה.
 9ר"ע ג"כ ס"ל כהדרשא הנ"ל אלא שהרמז הוא ביו הששי שכתוב "נסכיה" דמשמע שני ניסוכי
ולכ ההזכרה מתחילה לשיטתו בששי.

