
 

 ח"תשע'ה, כסלו וט ,ה"ב

 לברכה ומטר טל ותן אמירת - גשמים שאלת דיני

הננו מפרסמים , א"שליט ברוין' יוסף ישעיא והרב "שליטאהרן יעקב שוויי הרב , צ"בהוראת הרבנים מארי דאתרא חברי הבד
  :כסלו ז"ליל י, שלישיאור ליום , השבוע, בזה הלכות הנחוצות בקשר עם זמן שאלת גשמים בחוץ לארץ

 ליל י״ז כסלו, אור ליום שלישי
ויום השאלה ויום התקופה , ם אחר תקופת תשריששים יו]ליל י״ז כסלו , אור ליום שלישי, מתחילים הלילה, בחוץ לארץ

ברכת )ברך עלינו׳ ‘בברכת ( במקום ותן ברכה הנאמר בקיץ)לומר ״ותן טל ומטר לברכה״ , בתפלת ערבית, [בכלל הששים
 .עשרה–אין להפסיק להכריז ״טל ומטר״ לפני שמונה. תפלת מנחה בערב פסח הבעל״ט( וכולל)ואומרים אותו עד (. השנים

 [:ואפילו הזכיר ״ותן טל״ ולא אמר ״ומטר״]אמר טל ומטר טעה ולא 

אומר במקום שנזכר ״ותן  -היינו לפני שהזכיר את שם ה׳ בברכת מברך השנים , אם נזכר קודם שסיים ברכת ברך עלינו. 1
 .טל ומטר לברכה על פני האדמה ושבענו וכו׳״ וחותם כרגיל

, ועדיין לא התחיל ״תקע בשופר״, כרת שם השם בחתימת הברכההיינו אחרי הז, אם נזכר לאחר שסיים את הברכה. 2
 .וממשיך ״תקע בשופר וכו׳״. ״[לברכה]אומר מיד לאחרי הברכה ״ותן טל ומטר 

ואחר ״ומלפניך מלכנו ריקם אל , ממשיך להתפלל עד אמצע ברכת ״שמע קולנו״, אם נזכר לאחר שהתחיל ״תקע בשופר״. 3
כל , ואפילו אם לא נזכר אלא לאחר שאמר ״ברוך אתה״. ״ וממשיך ״כי אתה שומע וכו׳״[כהלבר]תשיבנו״ אומר ״ותן טל ומטר 

 .״ וממשיך ״כי אתה שומע וכו׳״[לברכה]אומר ״ותן טל ומטר , שלא אמר עדיין את השם בחתימת הברכה

אומר מיד , רצהועדיין לא התחיל , היינו אחרי הזכרת שם השם בחתימת הברכה, אם נזכר לאחר שסיים שומע תפילה. 4
 .וממשיך ״רצה וכו׳״, ״[לברכה]לאחרי הברכה ״ותן טל ומטר 

אם נזכר אחרי שאמר שם ה׳ (. ]״ברך עלינו״)חוזר לברכת השנים , ועדיין לא עקר רגליו, אם נזכר לאחר שהתחיל רצה. 5
, יאמר ״למדני חוקיך״, לפני חתימת הברכה, וכן בנזכר אחר שאמר השם שבחתימת הברכות שלאחר מכן, בחתימת ברכת רצה

 [. וחוזר לראש ברכת השנים

 .וחוזר לראש התפילה, הרי זה כאילו עקר רגליו, אפילו רק לאחר שאמר ״יהיו לרצון״ השני, נזכר לאחר שעקר רגליו. 6

אבל אם שכח . ראשונה לחובה ושנייה לתשלומין, אם נזכר כשהגיע זמן תפילה שלאחריה מתפלל פעמיים שמונה עשרה. 7
 .שתים( וכן בליל פסח)אינו מתפלל בערבית ליל שבת , (וכן במנחת ערב פסח)ומר טל ומטר במנחת ערב שבת ל

במי שטעה ולא אמר טל ומטר , לענין בדיעבד, ומכל מקום. חשבון ששים יום מעת התקופה אין מונין אותם מעת לעת
נחלקו [ אור לי״ז כסלו, הלילה: כלומר]ליל ששים בתפלת ערבית ד -ובפרט , לפני שעברו ששים יום מעת לעת מזמן התקופה

ה״ז בתורת , נכון שיתנה שבאם אינו מחוייב בדבר, ומתפלל עוד הפעם, בנזכר לאחר שסיים תפלתו, ולכן. הפוסקים מה דינו
 .נדבה

ת מתפל: השנה)לאחר ל׳ יום , עד שלושים יום בחזקת שלא הזכירו וצריך לחזור -המסופק אם הזכיר מטר בתפילתו 
 . 1שכן חזקתו שכבר התרגל לאומרו כהלכה, אינו צריך לחזור( אור לי״ז טבת, ערבית
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