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323-326' הלכות והליכות א עמ

:ממתי עד מתי אומרים. 1
__________________________________________(: סעיף א" )משיב הרוח"

____________________________________________(: סעיף א)מוריד הטל 
___________________________________________(: סעיף יג)ותן טל ומטר

_________________________________________(: סעיף יג)ברכנו/ ותן ברכה

323-326' הלכות והליכות א עמ

מה הדין  –" מוריד הטל"אמר " משיב הרוח"לאמרטעה בחורף ובמקום . 2
(:סעיף ה)במקרים הבאים 

? ______________"מחיה המתים'הברוך אתה "של " 'שם ה"לפני שאמר כשנכר. א
___________________________________________________________

?אינו צריך לחזור להזכיר גשם" מחיה המתים'הברוך אתה "שסיים אחרי כשנכרמדוע . ב
___________________________________________________________

(סעיף ו" )מוריד הטל"וגם לא " משיב הרוח"מה הדין כשטעה ולא אמר . 3
________": אתה קדוש"ולא התחיל " מחיה המתים"הזקן אם סיים אדמורלפי •

__________________________________________________________
__________________________________": אתה קדוש"אם התחיל כבר •

__________________________________________________________
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"משיב הרוח ומוריד הגשם: "ואמרבקיץהשלימי את הטבלה כשטעה . 4

סיבה/נימוק הדיןמקרה/היכן נזכר כשטעה

"מחיה המתים"לפני שסיים 

"מחיה המתים"שאמר אחרי

ולא הזכיר  " הרוחמשיב"אמר 
(סעיף ט" )גשם

משיב  "יודע אם אמר אינו
"הרוח ומוריד הגשם

יום מתחילת הזכרת  30ועברו 
טו ניסן–טל 

משיב  "יודע אם אמר אינו
"הרוח ומוריד הגשם

יום מתחילת  30עברו ולא

טו ניסן–הזכרת טל 



התרמילוןותן טל ומטר בעזרת "ולא אמר בחורףהשלימי את הטבלה כשטעה . 5

הדיןמקרה/היכן נזכר כשטעה

מברך  'אתה הברוך"נזכר לפני שסיים 
(סעיף יד" )השנים

"  מברך השנים' ברוך אתה ה"סיים אם
(סעיף יד" )שמע קולנו"ונזכר לפני ברכת 

שומע  ' באתה ה"סייםנזכר אחרי ש
.אך עדין לא סיים התפילה" תפילה

(סעיף טו)

(סעיף טז)שסיים התפילה נזכר אחרי 

":ותן טל ומטר": ואמרבקיץהשלימי את הטבלה כשטעה . 6

הדיןמקרה/היכן נזכר כשטעה

(סעיף יז)התפילה לפני שסיים

"  אלוקי נצור"שלאחר " יהיו לרצון"אחרי 
(יזסעיף)בסיום התפילה 

ועברו  " ותן טל ומטר"אינו זוכר אם אמר 
(סעיף יח)יום30

ולא  " ותן טל ומטר"אינו זוכר אם אמר 
(סעיף יח)יום30עברו 

:תרמילון
.יתפלל פעם שניה–יחזר לתחילת התפילה •
.וימשיך בתפילה כרגיל" ותן טל ומטר"יאמר •
ריקם אל "אחרי המילים " שמע קולנו"ימשיך להתפלל ובברכת •

"ותן טל ומטר לברכה"יאמר " תשיבנו
הזקן אם לא התחיל  אדמורלפי , "ברך עלינו"צריך לחזור לברכת •

.כרגיל" רצה"וימשיך " ותן טל ומטר"יאמר מיד " רצה"

:תרמילון
.צריך לחזור ולהתפלל•
".ברך עלינו"צריך לחזור לתחילת •
.צריך לחזור לתחילת תפילת העמידה•
או " ותן ברכה"וברור שהתרגל ואמר שחזקה עליו כיון , אינו חוזר•

"ברכנו"


