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שכח לומר 'ותן טל ומטר' בברכת 'ברך עלינו'  -יכול
לאומרה בברכת 'שמע קולנו' לפני 'כי אתה שומע'...א,
ואם שכח גם שם וסיים ברכת 'שמע קולנו' ,אם עדיין לא
התחיל 'רצה'  -יאמר במקומו 'ותן טל ומטר' וימשיך
לברכת 'רצה' ,ואם לא נזכר עד לאחר שהתחיל ברכת
'רצה'  -יחזור לברכת 'ברך עלינו' .דין זה תקף עד שסיים
את יהיו לרצון האחרון שלפני עושה שלום או לחילופין
שעדיין לא סיים את התחנונים שלאחר יהיו לרצון .אמנם
אם סיים את תפילתו ותחנוניו ,אפילו עדיין לא פסע  -עליו
לחזור לראש התפילה( .סי' קיז)

יש להמתין ולומר בברכת 'שמע קולנו' ,ורק אם שכח גם
ב'שמע קולנו' – יכול לומר לפני 'רצה' ,בין הברכות.
אמנם אם חושש שלא יזכור לומר ב'שמע קולנו'  -יכול
מקור  -ע"פ
לומר לפני שמתחיל 'תקע בשופר'.
שו"ע או"ח סי' קיד' סע' ד' ובה"ל ד"ה 'ואם סיים' ,וסי'
קיז' ותכב' .טעם הדין ,מכיון שיכול להשלים בהמשך
התפילה לא יפסיק ויאמר בין הברכות אלא יאמר בברכת
'שמע קולנו' ,מ"ב סי' קיז' ס"ק טו' ורבינו שליט"א.

אם נזכר באמצע הברכה  -יאמר במקום שנזכר ,ואם
נזכר אחר שאמר 'כשנים הטובות' יאמר 'ותן טל ומטר..
וברך שנתינו כשנים הטובות '..כדי שיהיה מעין חתימה
סמוך לחתימהב ,וטוב יותר שיחזור ויאמר ותן טל ומטר
וימשיך כסדר .אם נזכר לאחר שאמר 'ברוך אתה ד',
נראה שלא יאמר 'למדני חוקיך' אלא יאמר בשומע
תפילה .מקור  -משנה ברורה סי' קיז' ס"ק טו' ,ורבינו
שליט"א .טעם הדין שלא יאמר 'למדני חוקיך'  -כיוון
שיכול לומר בשומע תפילה ממילא דינו כדין דברים
שאינם מעכבים שלא אומרים 'למדני חוקיך' משום
הפסק ,ואף שיש לדון בזה דבעצם הוי דבר המעכב,
דעיקר מטבע 'ותן טל ומטר' הוא בברכת השנים ורק יש
עצה לתקן בשומע תפילה ,מכל מקום נראה כנ"ל,
שיאמר בשומע תפילה.
א ואם אמר ברוך אתה ד' ונזכר ,יסיים 'למדני חוקיך' ויחזור ויאמר 'ותן טל
ומטר...כי אתה שומע וכו' (מ"ב סי' קיז' ס"ק יט').
ב אם טעה ולא חזר ואמר 'וברך שנותינו כשנים הטובות'

יש להסתפק אם יצא ידי חובה ,ולמעשה נראה שיצא ידי
חובה .מקור  -שו"ע או"ח סי' קיז' ,ורבינו שליט"א ,וראה
אריכות דברים בענין זה בעלון שיצא בעז"ה בשבועות
הבאים.

אם עבר זמן התפילה כגון ששכח במנחה וכבר עבר זמן
תפילת מנחה  -יתפלל פעמיים ערבית ,הראשונה לשם
ערבית והשנייה לשם תשלומין של מנחה .מקור  -פשוט
ע"פ שו"ע או"ח סי' קיז' וסי' קח'

אישה צריכה להתפלל תפילת תשלומין ,ואפילו אם
שכחה במנחה ,תתפלל פעמים ערבית (אע"פ שבדרך
כלל לא נוהגת להתפלל ערבית ,עי' מ"ב סי' רסג' ס"ק
מג') – פעם ראשונה לערבית ,ופעם שניה  -תשלומין של
מנחה .מקור  -עי' סי' קו' שנשים חייבות בשחרית
ומנחה ,ואף אם נאמר שפטורות או בתפילת ערבית שהן
פטורות – בכל זאת יש חובה לחזור ,עי' תוס' יומא פז'
ע"ב ,ורבינו שליט"א

המסופק אם אמר 'ותן טל ומטר'  -עד  30יום הוא בחזקת
שלא אמר ולכן אם סיים את התפילה עליו לחזור לראש.
אם ברור לו שהיה בדעתו להגיד 'ותן טל ומטר' ואחרי
התפילה עלה בו הספק  -אם הספק התעורר מיד אחרי
התפילה ,חוזר ומתפלל .ואם הספק התעורר זמן רב
אחרי התפילה ,אינו חוזר .מקור  -שו"ע או"ח סי' קיד'
סע' ח' ומ"ב ס"ק לח' ,ומקור המ"ב הוא מספר מור
וקציעה ושם מבואר שאם תוך כדי התפילה דעתו היה
להגיד כהוגן ואחר כך אפילו אם מיד לאחר התפילה
אין צריך לחזור כיון שאם לא אמר מעין החתימה אינו מעכב.
(ע"פ מ"ב סי' סו' ס"ק נב').

התעורר לו הספק – אינו חוזר לראש ,ורק אם התעורר לו
הספק סמוך לברכת 'ברך עלינו' אז חוזר לראש ,אבל
ב'מגן גיבורים' ובמ"ב הנ"ל מבואר לא כן אלא כמבואר
בהלכה למעלה ,וע"ע סי' קיז'

המסתפק תוך  30יום מתחילת זמן שאלת גשמים אם
אמר 'ותן טל ומטר' וסיים תפילתו עליו לחזור ולהתפלל
(למעט כשהיה בדעתו לומר ונסתפק לאחר זמן) כיון
שעד  90תפילות אין לשונו שגורה בכך .העצה למי
שחושש שיסתפק היא לומר  90פעמים את המילים ' -ואת
כל מיני תבואתה לטובה ותן טל ומטר לברכה על פני
האדמה' ומועיל כ 90-תפילות ,ואחר כך אם יסתפק –
מקור  -שו"ע או"ח סי' קיד'
אינו חוזר ומתפלל.
סע' ט' (המ"ב שם ס"ק מא' מביא שדעת החת"ס באו"ח
תשובה כ' לומר  101פעמים ,אך העיקר להלכה שדי ב90
פעמים .ויש מהפוסקים שחוששים לשיטת ר' פרץ שלא
מהני  90פעמים ולכן סוברים שאף שאם אמר כן 90
פעמים אינו חוזר וכמבואר בשו"ע (הנ"ל) שפסק
כמהר"מ מרוטנבורג שאינו חוזר ,מ"מ לכתחילה אין
לעשות עצה זו ,אך העיקר להלכה שאפשר לעשות עצה
זו ,וכן מבואר בחיי אדם (כלל כד' ט') שרצוי לעשות עצה
זו .והבה"ל שם ד"ה 'אם' הביא שלמעשה דעת הגר"א
והט"ז כר"פ ולא כהשו"ע ,אך כתב הבה"ל שם ששאר כל
האחרונים רובם וכמעט כולם העתיקו דברי השו"ע
להלכה) .וע"ע סי' קיז'.

אור לח' כסלו מתחילים לומר בחו"ל 'ותן טל ומטר' .בן
ארץ ישראל הנוסע לחו"ל עד לתאריך הנ"ל – ב'ברך
עלינו' יאמר 'ותן ברכה' ,ובשמע קולנו לפני 'כי אתה
שומע ..יאמר 'ותן טל ומטר לברכה' .דין זה אמור רק אם
נסע לחו"ל לפני ז' חשוון ,אך אם נסע בימים שבין ז' חשוון
לח' כסלו ,כיון שהחל לומר בא"י 'ותן טל ומטר' ימשיך
ויאמר כמנהגו.
בן חו"ל הנוסע לא"י יאמר ב'ברך עלינו' ' -ותן ברכה',
ובשמע קולנו לפני 'כי אתה שומע ..יאמר 'ותן טל ומטר
לברכה' .ובאופן זה אין הבדל באיזה תאריך הגיע לא"י,
ותמיד יאמר בברך עלינו 'ותן ברכה' ובשמע קולנו 'ותן
טל ומטר לברכה' .כל זה כשדעתו לחזור למקומו בחו"ל,
אך אם כוונתו להשאר ינהג כמנהג המקום (מ"ב קיז' ס"ק
ה' ורבינו שליט"א).

מספר הטלפון החדש

אדם ששכח לומר 'ותן טל ומטר' כתבו התוס' בברכות
כט :ור"ה לד :שהוא יכול לצאת יד"ח מהחזן ,במקום
שיחזור בעצמו את כל שמו"ע – ישמע מהחזן ,ואף
שבעלמא אדם בקי לא יכול לצאת מהחזן וצריך להתפלל
בעצמו ,מ"מ כאן כיון שהתפילה שהתפלל בתחילה היא
תפילה ורק חסר לו את ההזכרה של 'ותן טל ומטר' ,ולכן
יכול לשמוע חזרת הש"ץ מהחזן (שו"ע קכד' סע' י').
אמנם למעשה פסק המ"ב (שם ס"ק מ') שאין לעשות כן
מכיון שקשה לשמוע את כל המילים מהחזן.

אדם שמסופק אם אמר ותן טל ומטר לברכה וסיים
שמו"ע שהדין שחוזר לראש ,האם עדיף לשמוע מהש"ץ
או לחזור – שהרי טעם הדין למה מסופק צריך לחזור כיון
שחזקה שאמר כמו שהוא רגיל לומר – אבל יתכן לומר
שכיון שאפשר לצאת ידי הספק על ידי שמיעה מהחזן -
עדיף במקום לסמוך על החזקה שלא אמר לשמוע
מהש"ץ ,ויצא בזה (כי יש לדון שאולי חזקה זה לא ודאות
גמורה שלא אמר .ויל"ע בזה) .למעשה נראה כיון שפסק
המ"ב (סי' קכד' ס"ק מ' ,הובא לעיל) שלא לעשות כך
בשכח ודאי ,גם במקרה של ספק יש לחשוש לזה.

נראה שאין ברכותיו לבטלה כי זה נחשב תפילה ,שהרי
לא מצינו שכשצריך לחזור יש לומר בשכמל"ו ,ואף
התפילה עולה לו למאה ברכות .ואף לגבי תפילה בציבור
אם אין לפניו ציבור יכול להתפלל ביחיד .מקור – יש
בזה אריכות דברים גדולה ,ונתבאר במקו"א ,ועי' תוס'
ברכות כו ,':או"ח סי' קח' סע' יא' ,וסי' קכד' סע' י' ,וסי'
קפח' סע' ט' ,רעק"א סי' נב'.

מי ששכח להזכיר 'ותן טל ומטר' ונזכר ב'מודים' שהדין
שצריך לחזור ל'ברך עלינו' ,האם יש ענין לעצור במקומו
ולהמתין לשמוע מהש"ץ 'ברך עלינו' ולצאת בזה ,או
שעליו לחזור בעצמו ל'ברך עלינו' (ויש לדון לגבי הברכות
שכבר בירך האם הם לבטלה ,וכנ"ל) .והדין הוא שאין שום
ענין להמתין ,ויחזור ל'ברך עלינו' (מקור  -ע"פ הנ"ל).

לקבלת העלון למייל שלחו הודעה לכתובת

