
 .1                בס"ד
   

   

 

  

  טי"קיצור שולחן ערוך סימן 
  

  (סעיף א')  משיב הרוח ומוריד הגשם

  הגשם"?________באיזו עונה בשנה אומרים "משיב הרוח ומוריד 

  לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם"?_____________________. מתחילים ממתי

  של מוסף?__________________. לחשלפני תפילת  צריך להכריזמה השמש 

  כך לפני תפילת שמונה עשרה? לא הכריזאם השמש ומה הדין 

   ,______ .____  

חולה שמתפלל ביחידות בביתו וכן בני הכפרים שאין להם מנין מה יעשו כדי שיוכלו לומר 

  ___________________________________"משיב הרוח" בתפילת מוסף שלהם?

  __________________.___אומרים "משיב הרוח ומוריד הגשם"?___  עד מתי

, הש"ץ פוסק ץ"בחזרת הששל מוסף או רק  הלחשלאומרו כבר בתפילת  מפסיקיםהאם 

                        לאומרו?     

���� ���� � ��	
	 �	�� � �
 � 	��  
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  (סעיף ג')"משיב הרוח ומוריד הגשם"   :בחורף שכח לומר

", מה יהיה ומוריד הטל" או "משיב הרוח מוריד הטלבמקומותינו שנוהגים לומר בקיץ "

  אמר בטעות "מוריד הטל"? הדין בחורף אם במקום לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם"

  הדין:  

  שאמר לאחראם נזכר 

  "ברוך אתה ה'"...

  גומר ___________________

  ואין צריך לחזור לראש התפילה בשביל הזכרת ______

._________________________  

רוך שאמר "ב לפניאם נזכר 

  מחיה המתים"אתה ה' 

  __________________.________ הדין:

  כפי שלמדנו בסעיף הקודם (רק שלא יהיה באמצע ענין
" ימשיך לומר גם ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתוֹ אם נזכר לאחר שאמר " כגון:

   "_________" ורק אח"כ יאמר "משיב ______________")
  

  (סעיף ד')ואמר "משיב הרוח ומוריד הגשם"  בקיץאם טעה 

  מה הדין אם בקיץ אמר בטעות "משיב הרוח ומוריד הגשם"? 

  הדין:  

רוך ב"שאמר  לפניאם נזכר 

  מחיה המתים"אתה ה' 

  " וכו' ______________" חוזר ומתחיל

  

  שאמר לאחראם נזכר 

  "...מחיה המתים "ברוך אתה ה'
 ._____________________  

  

ולא מספיק  לראש התפילהמדוע כשצריך לחזור, חוזר    

  _______________________________לחזור לתחילת ברכת "מחיה המתים"? _

____________________________________________________________  

  "משיב הרוח" אבל לא המשיך לומר "ומוריד הגשם"...? בקיץמה הדין אם טעה ואמר 

  ____________________________.    מדוע?_______________________.

ואמר בטעות  הקדים (שאז מתחילים לומר "משיב הרוח"... בתפילת מוסף)  בשמיני עצרתמה הדין אם 

  ?___________________________.במעריב ובשחרית"משיב הרוח" כבר 
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  (סעיף ה')ממתי מתחילים לומר "ותן טל ומטר"?  

  (בחו"ל) מתחילים לומר "טל ומטר" בתפילת ערבית של יום ___ לאחר תקופת תשרי.

    

  מתחילים לומר "ותן טל ומטר"  ובארץ ישראל       

  בתפילת ערבית של __ במרחשוון               

  ואומרים כך עד ______.                    

  

  ')ו(סעיף   ."ותן טל ומטר"שכח 

����  מה הדין אם שכח לומר בחורף "ותן טל ומטר"? ���� ����	��� 	
   אומר "____________" וממשיך משם כרגיל.�����

���� ���� ����	 ��� 	
 ����� ��� ��� ���� ובתוך ברכת "__________"  ,ממשיך להתפלל���

 " ____________" אומר "__ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמעַ לפני "

����  ומסיים ברכת שומע תפילה. ��� �	������� ������
� ��� ���	����� �� � � !" ! �.________________________  ���� ������	����� �� 	
 #$ �%�� � �
�#�.________________________  

  

  (סעיף ז').  בקיץאמר "טל ומטר" 

  ______________________ואמר "ותן טל ומטר לברכה", מה יעשה? בקיץאם טעה 

  ואם לא נזכר עד לאחר שאמר את ה"יהיו לרצון" שבסוף התפילה:_______________

 ּוָמָטר ַטל ְוֵתן

 ִלְבָרָכה...

 ּוָמָטר ַטל ְוֵתן

 ִלְבָרָכה...
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  (סעיף ח')"טל ומטר".   \מסתפק אם אמר "משיב הרוח" 

וכן אם אמר  " בחורף, אם אמר "משיב הרוח ומוריד הגשם ספקמה הדין אם יש לאדם 

  ...?או לא "ותן טל ומטר"

���  הסיבה:  הדין:��
	 ��� #���
 � �	� # �����#���� �� $ ��#_________________  
________________  

________________  �������
	 ��� ��� ����#���
 � �	� #�#���� �� $ ��#._________________  
  

" צריך משיב הרוחכשלא אמר "(
  לחזור רק אם לא אמר "מוריד הטל"

   כפי שראינו בסעיף ג')

________________  

________________  

  

  (סעיף ט')התפלל בשבת תפילת חול והתחיל "ברך עלינו". 

  , כגון: במקוםיו"טאו  שבתבתפילה של  חולהתחיל לומר ברכה של  שבטעותאדם 

  ", מה דינו? _____________________.ַאָּתה חֹוֵנן"... התחיל "ַאָּתה ִקַּדְׁשָּת להתחיל "

:שאלה

________

______� �����	 
�� ��� ��� ����� �
�� � 
� ���
� ����� ��
��� � ���� ��� � ��
��� �
���
____________________._______.____________________

��,אותה שאלה יש גם לגבי שבת �� � ��� �� 	���� 
�� �� ���� ��� ���� �
������ ����
�������
������  �
!�
____________________._______.____________________  
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  (סעיף י') שכח לומר "יעלה ויבוא". 

לחזור  צריך, באלו תפילות בראש חודש או בחול המועד "יעלה ויבוא"שכח לומר 

  לחזור ולאמרם? צריך לאם ובאילו תפילות אם שכח רולאומ

  

  לחזורצריך  = �
לחזורלא צריך  = �

  במנחה  בשחרית  במעריב

      בחול המועדשכח 

      בראש חודששכח 

  

���� �� ����� �	�� 
�� ������ ������� ���� ��� ��� ��
�  .וגו'ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵננּו ומסיים ___" "_____ שם אומר�������	 � ��� ������������� ��� ��
	� �� ��� ���� ��� � ������ ���� � � ��� ��!" �#$ $�% !�" �  צריך להתחיל שוב "______"...'&

" ולא אמר "המחזיר שכינתו ברוך אתה ה'אם אמר רק " ולמשנ"ב(

��  ", ויאמר "יעלה ויבוא" וימשיך כסדר.)ַלְּמֵדִני ֻחֶּקייאמר " - לציון" � ��� ��	�� ���� �� �� ���� ������_____________.______________  

  

  (אפילו כשר"ח חל יומיים)מדוע בראש חודש אם שכח לומר "יעלה ויבוא" במעריב לא צריך לחזור? 

._______________________________________  

אלא מסיים:  לא צריך לחזורולכן אם שכח לומר יעלה ויבוא ב"רצה" ואמר ברוך אתה ה' 

  " ________________" וגומר תפילתו.
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  (סעיף י"א) נזכר לאחר מוסף שלא אמר יעלה ויבוא בשחרית.

ונזכר בכך  -אם שכח לומר "יעלה ויבוא" בשחרית של ראש חודש או של חול המועד 

  מה דינו? _______________________. לאחר שהתפלל כבר מוסף,

��������  מה יעשה?__________________. שעבר זמנה של תפילת שחריתאם נזכר רק לאחר  ���� �� ��	 ������� 
����  �
�	 ��� �
���, וסיים תפילתו) "יעלה ויבוא"(כגון ששכח  ��� ���	 �
���	 ������ ����� �� �� ���	 ������ ����� � ��� �

___._________ )ב(סעיף י" 

  
  

  (סעיף י"ג) שליח ציבור שטעה בתפילת הלחש.

 לחזור לראש התפילה, האם צריך לחזורשליח ציבור שטעה בתפילת הלחש בדבר שצריך 

  אלא ____________________________. - תפילת הלחש שוב? ____ את ולהתפלל 

___________.__________  

וסיים " מוריד הגשם(כגון שאמר בקיץ " בג' ברכות ראשונותבתפילת הלחש שלו אך אם הש"ץ טעה 

  כי אין בחזרתו ____________..    __________________, מה דינו?הברכה)

  (סעיף י"ד)   ".ַּתֲעִניֵתנּו צֹום , ה' ֲעֵננּו, ְּביֹום"ֲעֵננּו

  ..."____" מנחהאומרים בתפילת  - ביום של תענית, בין של ציבור ובין של יחיד

  _____.  __באיזו ברכה אומר זאת?__

  ____" וגו'ִּכי ַאָּתה " יסיים "ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקהל"וכשמגיע 

����  מה הדין אם שכח לומר "עננו" ב"שומע תפילה"? �������  !"#$  %& '()� *# #&� +)�� "____________________________  

____________________________  ���� ���,)  $-� �. ' ���____________________________  

  



  

 

  

  לצילום עבור תינוקות של רבן –לזיכוי הרבים 
  

  

  :"משנה בהבנה" - עבודות במשנה(חינם) ניתן גם להשיג 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "חומש בהבנה": -  ניתן גם להשיג עבודות בחומש

  

 d1234@okmail.co.il  בהבנה" הלכה"נתקבל מ


