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

ר•אזטמא
ר"י מרי"ה:ר"י מרי"ה: העובר לפני התיבה ביו"ט אחרון, האחרון מזכיר

לא רי"ה דמתני' לא רי"ה דמתני' דגם בשחרית מזכיר.

ולא רי''ה דברייתאולא רי''ה דברייתא  דמשעת הנחתו שביעי

אלא הוא ריב''ב,אלא הוא ריב''ב, ואחר שנסמך נקרא ר' יהושער' יהושע,,

אם לא הזכיר ודין טל, רוחות, ועבים.
בימות החמה:בימות החמה:  אמר משיב הרוח אין חוזר, אמר מוריד הגשם חוזר

בימות הגשמיםבימות הגשמים:: לא אמר הרוח אין חוזר,  גשם– חוזר,

ואפילו אמר מעביר הרוח ומפריח הטל - אין חוזר.
דתניא:דתניא: בעבים וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר [אף בגשמים],

 ואם בא להזכיר מזכיר אף בחמה. משום שאינם נעצרים כלל
 

תנא: תנא: טל ורוחות לא חייבו חכמים להזכיר, ואם בא להזכיר מזכיר

טל לא נעצר דמנ צגתצ תמ תףתש ץתאךצ לעג. ולא טל - שלא נעצר
ואליהו נשבע שיעצר בטל של ברכה ולא אמר שיחזור שאין ניכר.

ורוחות לא נעצרות כריב"ל:כריב"ל: 'ןס ןתגשט גץףץא צבלס זגבאס תאן
  דכשם שא"א לעולם בלי רוחות, כך א"א לעולם בלא ישראל.

והך ד'ץטהג תא צבלס' - מהעבים ומהרוחות,
- ברוח שאינה מצויה ובעבים אחרונים,

   דאפשר בלעדיה גם בגורן דאפשר בנפה.



עבים ורוחות יש שנעצרים- עבים שאחר מטר ורוח שאינה מצויה
•   עבים ורוחות שאחר המטר-  טובות כמטר.

והך ד'לעג תגהנ תשד ץטזג', - רוח שאחר מטר חזק.
• שמש שאחר מטר – כשני ממטרים.

• זריחת הלילה ושמש שבין העבים שאחר המטר אינם כמטר
• רבא:רבא: טוב שלג להר כחמש ממטרים לארץ,

• רבא:רבא:  שלג טוב להרים, מטר חזק לאילנות, מטר נוח- לפירות.
     גשמים דקין טוב אפי' לגרעין שתחת הארץ שמצמיח מיד

• רבא:• רבא: ת''ח דומה לגרעין שתחת הקרקע -כיון דנבט נבט.

• רבא:רבא: ת''ח דרתח, התורה מרתיחתו 'צמץת ןצ קשגס ןתב ךת צ'
• ר"א:ר"א: ת"ח שאינו קשה כברזל אינו ת"ח, ץןזעסב סזץהו, תשךסצ שגפמ,

• רבינא:רבינא: אפ"ה, צריך להרגיל עצמו בנחת ד'ץציג ןטי למשנ'.



כעלפא פכצהכסא צגצ''ה ג' תוגמם צפכהשגר בכמנ''ת

כמטד כצהנגופא

https://daf-hayomi.org/join

