
 

טעה והזכיר בתפלה מאורע 
 שלא בזמנו כיצד ינהג

 
טעה ולא התפלל מנחה בשבת  ]ברכות כו:[ת"ר 

מתפלל במוצאי שבת שתים של חול, מבדיל 
 בראשונה ואינו מבדיל בשניה.

ואי אבדיל בתרוייהו אע"ג דלא  ]יח.[וכתב הרי"ף 
יבעיא ליה למעבד הכי לא מחייב לאהדורי. וכ"כ מ

 ]פ"י מהל' תפילה ה"ט[.הרא"ש ]סי' ב'[ והרמב"ם 
משמיה דהאורחות חיים  ]ס"ס ק"ח[וכתב הב"י 

דמהא דאמרינן אם הבדיל בשתיהן יצא, דקדק ה"ר 
יונה דכל הטועה ומזכיר מאורע שאר ימים בתפילה 

 שלא בזמנה לא הוי הפסקה.
הטועה ומזכיר  - ]שם סי"ב["ע וכן פסק לדינא בשו

מאורע שאר ימים בתפלה שלא בזמנה לא הוי 
 הפסקה.

ומ"ש האורחות חיים ואחריו המחבר "בתפילה 
]שיירי כנסת הגדולה ס"ק ו[ שלא בזמנה", כתב הכנה"ג 

דר"ל בתפלה שלא בזמנה שבאה לתשלומין, אבל 
בתפילה העיקרית שאינה באה לתשלומין כל 

ימים הוי הפסק. וכ"כ שהזכיר מאורע שאר ה
הפר"ח ]ס"ק י"ב[ דבתפילה העקרית מילתא 
דפשיטא שאם הזכיר מאורע שאר ימים דהוי 

דכתבו  ]ס"ק י'[הפסקה, וזה ברור. וכ"כ הבברכ"י 
האחרונים דדין זה דוקא בתשלומין ולא בעיקר 

 התפילה.
ומדאמרינן שאם  -כתב  ]ס"ס ק"ח[אולם בלבוש 

"ה בשאר תפלות הבדיל בשתיהן יצא, שמעינן דה
אם טעה והזכיר בתפלה של שאר ימים דבר שלא 
שייך להזכיר באותו יום, כגון שהזכיר יעלה ויבא 
ביום שאינו ר"ח, או שהזכיר של שבת ויו"ט או 
איפכא וכה"ג, לא הוי הפסקה ויצא, מיהו אם נזכר 
בעודנו עומד בתוך אותו ענין שטעה פוסק אפי' 

 באמצע ברכה. ע"כ.
תפילה העקרית נמי ס"ל דלא הוי ומשמע דאף ב

דמשמעות  ]משב"ז ס"ק י"ב[הפסק, וכ"כ הפמ"ג 
 דבריו דאף בעיקריות נמי לא הוי הפסק.

כתב דאף הלבוש איירי  ]ס"ו[)ובשירי כנסת הגדולה 
בתפילת תשלומין, ומ"ש "בשאר תפילות" אין פי' 
שאר תפילות שלא באו לתשלומין, אלא שאר 

 . והוא דוחק גדול(. תפילות שאינן דוקא במוצ"ש
כתב דלשון המחבר לא  ]ס"ק י"ט[והעולת תמיד 

משמע דאיירי לענין תפילת תשלומין, וכוונת דבריו 
במ"ש "שלא בזמנה" היינו שהזכיר המאורע שלא 
בזמנה )אלא דלמעשה לא ס"ל כדעת המחבר בזה 

 ע"ש(.
כתב דנ"ל כמו שפירש  ]ס"ק ט"ז[וכן המאמר מרדכי 

מרן "שלא בזמנה" ר"ל העולת תמיד, דמ"ש 
שמזכיר שום מאורע שלא בזמנה, כגון יעלה ויבא 
כשאינו ר"ח, ודברי הפר"ח תמוהים דמשטחיות 
דברי מרן לא משמע כדבריו, והכי מוכח מדברי 
הלבוש, ומ"ש הכנה"ג לפרש דברי הלבוש בע"א 
אין דבריו מוכרחים, והכי משמע מדברי הרבה 

 פילות.אחרונים ז"ל דדברי מרן ז"ל בכל הת
חזר בו  ]סי' ח'[וכן החיד"א גופא בספרו יוסף אומץ 

ממ"ש בברכ"י, ואחר שהביא דבריו שבברכ"י כתב 
ברם כל קבל דנא חזיתינהו להרב הלבוש והרב  -

מהריק"ש בהגהותיו והרב ט"ז והרב מג"א, דמוכח 
מדברי קודשם דדין זה דסי' ק"ח הוא אפי' בתפילה 

יהם דרבנן וכו'. העיקרית, כאשר הרואה יראה לדבר
ויש להכריע דדעת מרן כן ממ"ש הוא בב"י סי' 
תרצ"ג באומר על הניסים בפורים במקום שאין 
קורין אלא בי"ד ואמרו ביום ט"ו שלא עשה איסור 
ואינו חוזר וכו', אלא ודאי מוכרח דמרן סבר דדין 
א"ח שפסקו בסי' ק"ח הוא אפי' בתפילה עיקרית 

המעיין בעיניו יראה וכו', והגם דאפשר לדחות קצת 
 כל ישר הולך דהכי קושטא דמילתא כדאמרן. ע"כ.

אולם בעיקר דינא דהאורחות חיים פליג הכנה"ג 
]ס"ו[ וז"ל )על דברי הב"י דקדק ה"ר יונה דכל 

איני רואה לתלמידו שכתב כן, ולא  -הטועה וכו'( 
לאחד משאר הפוסקים, והדקדוק איני רואה לו 

הבדלה. מצאתי הגהת הכרח, דשאני הא שהוא זמן 
 כ"י. ע"כ.

)ואף הפר"ח כתב דכבר דחאו הכנה"ג בשם הגהת 
כ"י דשאני התם שהוא זמן הבדלה, ובאמת 
שהדברים נראין הפך דעת ה"ר יונה ז"ל, אך כיון 

 דתפילת תשלומין קילא יש לסמוך עליו(. 
פליג אדברי השו"ע וכתב דאין ]ס"ק י"ב[ ואף הט"ז 

נראה דלא עדיף מאם לך הפסק גדול מזה, ועכ"פ 
 שח בתפילה הנזכר בסי' ק"ד. 

דנ"ל ]הל' תפילה כלל כ"ה סי"ג[ וכ"כ החיי אדם 
דהטועה ומזכיר מאורע שאר ימים בתפילה דינו 
כאילו שח. )אולם בכלל כ"ח סי"ג סתם וכתב דאם 
טעה והזכיר מאורע שאר ימים בתפילה אם שוגג 

לים, אינו חוזר, ואם במזיד דינו כמפסיק בדברים בט
ואילו בכלל כ"ה סי"א כתב דאם הפסיק בדיברו 
בשוגג חוזר לתחילת הברכה שהפסיק בה, ואם בג' 
ראשונות חוזר לראש ובג' אחרונות חוזר לרצה, 

 ואם הפסיק במזיד חוזר לראש(.
והנה בשח בתפילתו )ולא שהה כדי לגמור את 
כולה( כתב המחבר דחוזר לתחילת הברכה שפסק 

שונות חוזר לראש ואם בה, ואם פסק בג' רא
 האחרונות חוזר לרצה.

כתב דנ"ל דבדיעבד אם לא  ]כלל כ"ה סי"א[ובח"א 

 בס"ד

 מיקתאע תאמעש

 אם רשאי לחזור בוהזול יותר, עם איש מקצוע ומצא  קבע
  .מצא במחיר זול יותר ו.. בתרי תרעא ה.. כשיודע שהשני לא סמך דעתו ד.. אם יש איסור בדברב. . מחוסר אמנה א.

 .תערומת בשביל הטורח ח.. קבע עם איש מקצוע ומתא בזול יותר ז.
 א. מחוסר אמנה

 ה"ח( ז"פ)מכירה  הרמב"םו )סי' יד( הרא"ש ופסק וכןאין רוח חכמים נוחה הימנו.  ,וחוזר בוהנושא ונותן בדברים  .(חמ) "מבב איתא
שלא לקח מהדמים כלום,  ע"פהנושא ונותן בדברים בלבד, הרי זה ראוי לו לעמוד בדבורו אד )חו"מ סי' רד סע' ז( הטשו"עאחריהם ול

ממחוסרי אמנה ואין רוח  רי זהשאינו חייב לקבל מי שפרע ה ע"פוזר בו, בין לוקח בין מוכר, אוכל הח ,ולא רשם ולא הניח משכון
לעכו"ם אין בו משום מחוסרי  דמישראל )יג:(כורות ב' במשהוכיח מג )משפט השלום סי' רד סע' ז( במהרש"ם עוד ועי' .וחכמים נוחה הימנ

שהביא מהמהר"ם המובא ברמ"א תעג(  -סוף מס' שבת סי' תעב ) הגהות מרדכיב לענין מחוסרי אמנה בדבר שלא בא לעולם, עי'ו] .אמנה
ביניהם "א שנודרים נאע"ג דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם מ"מ הואיל ומנהג ב לחבירו להיות בעל בריתו שנדרדלקמן דמי 

כלום דהוי דבר שלא בא בכך רת אין ומיהו ר' יחיאל היה אומר דאם הוא מתנה בעודה מעוב ,זל"ז ומקיימין גם כאן צריך לקיים
אבל דבר שלא יועיל קנין כמו בדבר שלא בא לעולם לא מצינו  ,דלא דמיא לסיטמותא דהתם בא לעולם ומועיל בה קנין וכו' ,לעולם

 ובמהרש"ם, )שם( בהגהות מהר"ם טיטקטיןדלקמן. ועי' בזה  היש"ש כן פסקו שיועיל בו המנהג להחשיבו כקנין גמור, עכ"ל.
  [.שפט שלום סי' רט משמרת שלום אות ג()מ

 ע"פא ,לא נתן אלא מקצתן 'אפיוהא דליכא רק משום מחוסרי אמנה במשא ומתן, היינו כשלא נתן מעות, אבל אם נתן מעות 
מי "שה מעשה ישראל וצריך לקבל עליו ולא ע הוי בכלל כל החוזר בהן בין המוכר בין הלוקחד מבואר בש"ס שם שמעות אינן קונות

מצריים שטבעו בים הוא יפרע השיאמר לו הדיין מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי סדום ועמורה ומ ",שפרע
 . )שם סע' א( הטשו"ע. וכמו שפסקו ממי שאינו עומד בדיבורו
 ב. אם יש איסור בדבר

ר' יוסי הביא על סוגיא הנ"ל דברי שם כט: ברי"ף( ) הרי"ף . מ"מואין רוח חכמים נוחה הימנוהנה אע"פ שבש"ס אמרו דמחוסר אמנה 
אומר מה ת"ל והין צדק והלא הין בכלל איפה אלא שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדק ופירשה אביי שלא ידבר אחת שברבי יהודה 

שווים איכא  ום חברו פיו ולבו היירש דס"ל להרי"ף דאם השעה שקבעה עשפ )ב"מ פ"ד סי' יב( ברא"שועי' . בפה ואחת בלב. ע"כ
)ב"מ  נמק"יהוכתב  .ר פס' הנ"למ)כלומר שהיה דעתו לחזור בו(, על זה נא אחד בפה ואחד בלבמשום מחוסרי אמנה, אבל אם היה 

משמע שאין בפסוק זה אלא רמז  (ומט. ד"ה אמר לחברו )ב"מ מח. ד"ה הנושא מאירישמהאלא  .דבאופן זה יש איסור תורה כט: ד"ה שלא ידבר(
 (חי' ס"ק ו) תיבותוה (שם ס"ק יב) סמ"עה (שם אות ז) לבושהי"ש שהביא פסוק זה אף כשפיו ולבו שווים. וכן משמע מסתימת ]ועי בלבד.

דפס' זה קאי על שתיהם. וע"כ דבריהם הם לאו דוקא, שהרי בגמ' מ"ט ע"א מבואר להדיא שהפס' קאי רק באופן השני וכן הוא 
פסק שהוא איסור  (ב)הל' מכירה אות  הגר"זו .שתלה דבר זה במח' ראשונים שם על סע' יא( )חו"מ חת פתיםנמבשו"ר בראשונים הנ"ל[. 

 (.אין פיו ולבו שוויםבאופן שתורה )
שכתבו שהדבר  (שם סע' ז) הטשו"עאיכא איסור דרבנן בדבר או שאינו דבר מגונה. והנה  שפיו ולבו שוויםיש לדון באופן אכתי ומ"מ 

אין רוח כן משמע לכאורה מלשון הש"ס הנ"ל שאמרו שבכה"ג . משמע דאין בזה איסור. ול' מכירה אות א()ה הגר"זאינו ראוי. וכ"כ 
אין נחת רוח לחכמי ישראל במעשיו של זה שאין דעתם נוחה ששפירשו  )כח סוע"ב( י"מוקובנ )ב"מ שם( ש"יבר. ועי' חכמים נוחה הימנו

 .)שם אות יא(בפרישה  . וכ"כהימנו
אין זה  ,דאע"פ שאמרו ד"אין רוח חכמים נוחה הימנו" )ח"א סי' קיח( שו"ת ראנ"חבשם כתב שפט שלום שם סע' ב( )מ מהרש"םהאולם 

עי' עוד ו .)ח"א מע' האל"ף אות כב( בשד"חועי' בזה רק מדה טובה אלא גם איסור איכא בדבר ויש לב"ד למנעו מכך ולקרותו עבריין. 
. ד"ה וכתב )מט בשיטה מקובצתאבל . כתב שאינו בכלל עושה מעשה עמך ונקרא רשעש )סי' קא( המהר"ם מינץבשם  (שם)במהרש"ם 

בשם מהרשד"ם שאם לא הספיק לקיים דבריו עד שמת המקבל  )סי' רד( בכנה"ג עוד ועי']ו נקרא רשע. נכתב בשם הראב"ד שאי (עליו
ן אין ם ליורשיו אבל אם מת הנותנשחייב לית כתב )סי' רז ס"ק ט( ות החושןהקצבשם  ובמנחת פתיםאין בו משום מחוסרי אמנה. 

 .[(שם על סע' ח) רע"א בהגהות. ועי' היורשים חייבים לקיים המקח
 כשלא גמרו העניןג. 

רשאין לחזור ואין  ,הנושא ונותן בדברים וגמרו מקחם ביניהם ולא נתנו מעות כללשכתב ד )ב"מ מח. ד"ה הנושא( במאירין יומ"מ יעוי
ומעתה החוזר בו אין רוח חכמים נוחה  ,יש בהם משום מחוסרי אמנה שנאמר הין צדק שיהא הן שלך צדקומ"מ  ,כאן מי שפרע

 וכן קנט ביניהם.כשפסקו ביניהם הדמים וגמרו מקחם , עכ"ל. ומבואר מדבריו דאינו בכלל מי שפרע או מחוסרי אמנה אלא הימנו
גמרו כל תנאי המכירה, כל שנשאר עדיין פרט א' שלא הסכימו  שכתב ע"פ המאירי הנ"ל דכל שלא )ח"ח פ"א הגה ד( בפתחי חושן

ביניהם, או אפי' הסכימו כל הפרטים אלא שרוצה להתייעץ עם מישהו, אינו בכלל מחוסר אמנה )ואף במקום שיש עליו מי שפרע 
  צריך להיות גמר כל העסק ולא חסר אלא מעשה קנין המועיל(, ע"כ.

יר מוזל יותר, ויש לדון לבצע העבודה במח ןרור מוצאים אחר המוכילבצע עבודה ותוך כדי במקצוע  שיהנה מצוי שקובעים עם או
 או דלמא איכא משום "מחוסרי אמנה".  ולחזור ב האם רשאי

 יודע שהשני לא סמך דעתוכשד. 
ל פשיטא אלא מותר מר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן האומר לחבירו מתנה אני נותן לך יכול לחזור בו יכוא )מח.( בב"מאיתא 

כמבואר לחזור בו אמר רב פפא ומודה רבי יוחנן במתנה מועטת דסמכא דעתייהו. ע"כ. ולפי דברי רב יוחנן דקיי"ל כוותיה 
מננו שקל בעיני אנשים שחוזרים זנמצא דכל שאין השני סומך דעתו לית לן בה. ולפי"ז י"ל שב (וסי' רמא סע' א סי' רד סע' ח)בטשו"ע 

תו ליכא משום י"ל ברים שחפתים שסיכמו לקנות וכדו' וע"כ הרבה פעמים אין המוכר סומך דעתו עד שעת הקנין וע"כ מדבהם 
"שלהמון העם קל לחזור כל זמן שלא נגמר המקח בקנין ואינן  )ב"מ פ"ד סי' י( הרא"ש 'ואע"פ שכתוהכל לפי הענין. ] .מחוסרי אמנה

. והכל לפי הענין בזמננו גרע טפינראה שבואר שהדבר היה שכיח גם בזמנם מ"מ יודעין שיש עונש למי שאינו עומד בדבורו". ומ
. לקיים דבריו. ולפי דבריו ה"ה בנ"ד שכתב דמ"מ אף במתנה מרובה איכא משום מדת חסידות )ח"א סי' נא( בפרי יצחקוע'  כנ"ל[.

 )ח"ה סי' קסא( החכמה בבצלועי' עוד 
 בתרי תרעא. ה

אבל בתרי  ,)שער אחד( בחד תרעאדעד כאן לא אמרינן דאיכא משום "מחוסרי אמנה" אלא  ט: ברי"ף()שם כ המאור בעל ובאמת דעת
ן פירש לפי כו] ןו לשנות אלא שנשתנה השער לאחר מככי בשעת דיבורו לא היה בדעת אין זה ממחוסרי אמנה )בשתי שערים( תרעא

כתב שרבינו  שבעל העיטורכתוב הובא בב"י שם( )תלמידי הרשב"א  'ובחי (סי' יד )שם הרא"ש , והביאו[אות יא(שם ) בפרישה שיטה זו
 לדבר.כתב כדברי בעל המאור בשם החכם הגדול אחיו והביאו ראיה  "כג

מאי שנא חד תרעא מאי שנא תרי ד נשתנה השער דברים יש בהם משום מחוסרי אמנה 'שאפיכתב  מט. ד"ה וכתב(שם )הרשב"א אולם 
, וכן דעת הרי הוא ממחוסרי אמנה דמאן דזבין ומזבין סמכא דעתייהו דלוקמי מקח זה לזהכל שאינו עומד בדבורו  תרעא

מט. ד"ה שלא ) מרש"יוכן מוכח . )מט. ד"ה א"ר פפא( הר"ןדעת הראב"ד ושלזה נוטה דעת ב)כט. ד"ה איתמר(  הנמוק"י "כ. וכהראב"ד, ע"כ
 ה"ח( "זפ)הל' מכירה  מגיד משנהב שכן דעת רוב הפוסקים. ועי' גמרו(ד"ה . )ב"מ מט מאיריה וכתב אליבא דרש"י. )שם( ב"יה וכ"כ (.ידבר

  .שהעיקר כדבריהם
אסור לחזור, ואם חזר בו יש בו משום מחוסר  תרעאאפילו בתרי ולמעשה נקט דהעיקר ד ,)סע' יא(הרמ"א וכבר הביא פלוגתא זו 

אולם . (ב-מכירה אותיות א) בשו"ע הגר"זסתם להלכה  )אות ז( שהלבופסק וכן כתב שכן דעת השו"ע.  )שם ס"ק יב( והסמ"ע, ע"כ. אמנה
הביא  )שם אות יח( והגר"א בביאורו .(רד ס"ק י 'סי 'חי) המשפט נתיבותהו( ח ק"ס)ש"ך ה הווהביאומסתפק בזה לדינא.  (יא )אות ב"חה

 . מהירושלמי שיכול לחזור ראיה
שסד(  –)גיטין סי' שסג  מרדכיבובא מלענין מילה ופדיון הבן שפסק כדעת המהר"ם הכתב  (וסי' שה סע' ד סע' א יו"ד סי' רסד) רמ"אה והנה

 דלא מהני בזה קיבול קנין(. אלא שאם חזר הוי חזרה) בו משום מחסורי אמנה לחזור אין לו למול בנו או לפדותו לאחד ןשאם נת
כלל בתשובת הרא"ש מהביא ש ה כתב המרדכי בס"פ(ד" שם)יו"ד  "יבב. אלא דעי' אם נשבע לו היו כופין שיקיים]ועיי"ש ברמ"א ד

 והוא ז"ל דחה דבריו דבכה"ג ליכא חששא, ,' שכוונת המהר"ם כמ"ש הרמ"א דאף בדבור בעלמא אסור לחזור בוב אות ג"י
נו דוקא שנעשה מעשה, דאדם הנותן לחבירו בנו למולו או לעשותו בעל ברית נ"ל דבר פשוט שאין לו קיום אלא ידסטומתא הי

תקיעת כף או בקבלת חרם אז כופין אותו לקיים ואפי' כבר נולד הבן והקנה לו בקנין שיהיה בעל ברית יכול לחזור בו דקנין ב
איכא משום שארית דמ"מ  שאפשר שמודה הרא"ש )שם ס"ק ז( ש"ךוה )שם אות ד( הדרכי משה 'כתאלא ד , ע"כ.דברים בעלמא הוא

 שכת' 'ב אות י"כלל קבדברי הרא"ש  ושלא ראיהם על והתמש )ח"א רסי' מט( יצחק בפריו )שם( ביד אברהם 'אולם עי .ישראל וכו'
 במהרי"קעי' עוד ו ., ע"כבדבר שישנו בעולם ודבר שיש בו ממש שאלו הקנה לו היה קונה קנין גמור  איכא משום מחוסרי אמנהד

 היש"ש כן פסק. וע"כלמול בניו, המוהל רגיל ד, אלא ברית לא נדרהף אם בעל אכתב דהמהר"ם מיירי ש )שרש עו ד"ה ומ"מ רואה אני(
נדר לו אסור לחזור בו אף דלא רגיל, מ"מ אם חזר בו הוי חזרה, אבל אם נדר לו וג"כ רגיל במצוה אין כח בידו  דלקמן, אלא דאם

 [. ולקמן בהגה בשם תשובת הרא"ש תעג( -)שבת סי' תעב  מרדכי הגהות ועי' לעיל בהגה בשם. לחזור כלל
שלא ידע  ,והולך בדרך לא טובים של המוהל אי חוזר מחמת שסני שומעניהדמ"מ  )ב"ק פ"ח סי' ס ד"ה וכתב הרא"ש( ביש"שכתב ו

שיחזור כדי שלא ירבה דיין לפי חכמתו למצא עיילה לדבר ויכול ה ,מצוה לחזור ,מתחילה ועכשיו נתפרסם מעשיו שאינם הגונים
ות היא אצריך לדקדק על המוהל ועל הסנדק שיהו אנשים טובים ואמת מצות הסנדקמחלוקות כי כתוב בשם המהר"ם שכל אדם 

 מצוה רבה כמו אומנת המילה, עכ"ל. 
ואנן סהדי דאילו היה שם בשעה שנתן  ,כתב דאם הוא בענין שנזדמן לו אח"כ מוהל שהוא אוהבו או צדיקס"ק ה( יו"ד שם ) בט"ז וכן

ון לא סמכינן על סברא זאת אם לא שומ"מ אם נשבע לרא ,ם דבר כזב ומותר לחזור בואין כאן משו ,לראשון למול היה נותן לזה
 י'סס) החת"סשכת' ע"פ ( שה ס"ק ח )סי' בפת"ש]ועי' . )שם אות יב( בערוה"ש. וכן נקט , ע"כעה ומיהו היתר ודאי מהניושיתירו לו השב

וני אינו יכול לחזור בו דהוי מתנה מועטת ויש בו משום שלא בפניו שרוצה ליתן לכהן פל 'דמתנות כהונה כיון שאמר אפי (רצז
 . כ[ע" ,מחוסר אמנה כיון שאין לו בו אלא טובת הנאה

צ"ל דטעם הט"ז דאע"ג  ,אסור לחזור תרעאי המבואר ברמ"א דעיקר הדין דאף בתרי שלפ )יו"ד סי' כט( בשו"ת עצי חיים וביאר
וקרא וזולא הוי כמו מתנה מועטת, אבל הכא אם נזדמן לו אחר שהוא אסור לחזור היינו כמ"ש התוס' בב"מ די תרעאדבתרי 

אוהבו הוי כמו מתנה מרובה דדעתו של אדם קרובה ביותר ליתן לאוהבו וגם למי שהוא צדיק משום שהוא מצוה יותר כמ"ש 
  .כ"וכו', עהרמ"א שם ויש לאדם לחזור אחר מוהל היותר טוב וצדיק 

 'שכת )ח"ד סי' רו( בשבט הלויושו"מ  רשאי לחזור בו. דאז אא"כ היה שינוי גדול ,י לחזור בוולאור דבריו י"ל דבנ"ד אינו רשא
אונסא דלא והוי אם נשתנה השער בשיעור גדול שאנו יכולים לתלות דעל כזה לא חשב אדם  י"ל דיודו למחמיריםאף מדיליה ד

 שכיח.
, וה"נ הוי כתרי תרעא, בתרי תרעא לית ביה משום מחוסר אמנה דהא קי"להוא מפני שטעם הט"ז כתב  )יו"ד סי' רמו( חת"סהאולם 

 ט "ח"ו סי' ל]עי' ב . וכן מבואר בעוד מתשובותיודלא אסיק אדעתא כיון ע"כ. ומשמע מדבריו דס"ל דלמעשה מקילינן בתרי תרעא
כתב שמותר לחזור ש )סי' ע( ם צביבחכוכן מבואר  .)יו"ד ס"ק יא( הפת"ש וכן פסק ב[."סי' קריש , וחלק חו"מ ד"ה והרי מילה קודם

ברים יש בהם מחוסרי אמנה ה"מ בחד דדוזה דמיא להא דאמרינן דאף  ,ולתת לצורבא דרבנן למול את בניו ממי שרגיל לתת לו
אפי' מאן דפליג התם אפשר דמודה כאן כיון דלא הדר ביה מחמת חסרון אמנה אלא שרוצה עיי"ש דו]תרעא אבל בתרי תרעא לא 

  .[חוכך להחמיר בנידון של הט"זש )ליעב"ץ נחל ג אות טז( במגדל עוזעוד  ועי' .ה מן המובחרות מצושלע

 ד'תשע'| ה וישב | פר'   ס"בקגליון 
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב

 

 בעמוד הבא[ ]המשך

 



 

 פניני מוסר
 (י)קבלת שבת  -עניני שבת קדש 

דא"ר " - הרגשת אהבה ויראה בקבלת שבת

חנינא בואו ונצא לקראת כלה מלכתא, ואמרי לה 

רבי ינאי מתעטף וקאי  לקראת שבת כלה מלכתא.

 לב.( גמ' בבא קמא)". ואמר בואי כלה בואי כלה

"... ולפי המבואר שלא היתה זו אמירת "נוסח"  -

סתמית, אלא אמירה שנאמרה מתוך הרגשי הלב 

הכרה במהותה ועליונותה של שבת קודש. נמצא 

איפוא, שהתנאים הרגישו והכירו בשבת שהיא 

 בבחינת "מלכה" והיא בבחינת "כלה".

וכל כמה שיש בלב האדם רגשות לכלה החביבה 

ש בלבו רגשות יראת הרוממות עם עליו, וכל כמה שי

יראת העונש מפחד הדר המלך, כך צריך הוא לחוש 

 באהבה ויראה ממש... -את מציאותה של ש"ק 

אם כן ברור הוא, שמצות ההכנה לש"ק דורשת 

כל אחד כפי ערכו  -מאתנו להכין בלב רגשות אלו 

וכשיכין את נפשו כראוי ויטע בלבו וכפי רגשותיו... 

א בפניא דמעלי שבתא לקבל פני רגשות אלו, יבו

שבת כלה מלכתא ברגשות קודש אלו, וכך יזמר 

"לכה דודי לקרת כלה" ויאמר בקול רינה "מזמור 

אשר אם כי אמנם אין מצוה לומר  שיר ליום השבת",

זמירות הללו, אלא מכח מנהג ישראל קודש, אבל 

מכל מקום מצוה מוסרית היא... ליטע בלב את כל 

הג"ר אייזיק שר ) ".ים של אהבה ויראהאותן רגשות נפלא

 זצ"ל, לקט שיחות מוסר עמ' תטו. עיי"ש(
 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"
 

חזר לתחילת הברכה, כיון שסיים הברכה אינו רשאי 
לחזור, וכ"ש אם כבר השלים תפילתו. והביאו 

ודלא כט"ז  ]סי' ק"ד ס"ק י"ט ק"ח ס"ק ל"ח[.המשנ"ב 
ברכה דכתב דחייב לחזור לתחילת ה]סי' ק"ד ס"ג[ 

ואם עקר רגליו חוזר לראש )דכשמפסיק בשיחה הוי 
 כאילו לא אמר הברכה כלל כיון שקלקל הנוסח(. 

דהא דאמרינן דאם הפסיק ]שם י"ד[ וכתב עוד הח"א 
בג' ראשונות או אחרונות חוזר לראש, היינו דוקא 
כשסיים כבר הברכה, אבל אם הפסיק באמצע 

דכל  הברכה אינו חוזר אלא לתחילת אותה ברכה,
באמצע לא נקרא חזרה אלא תיקון לשון. והביאו 

]או"ח סי' )אולם החזו"א  ]סי' ק"ד ס"ק כ"א[המשנ"ב 
 פליג בזה על הח"א(.  י"ח ס"ק י"ג[

והנה המשנ"ב פירש דברי המחבר כפשטות לשונו 
דמ"ש "שלא בזמנה" ר"ל שהזכיר יעלה ויבא שלא 
בר"ח וחוש"מ, או שהוסיף של שבת ויו"ט בחול 

 ג, ונזכר אחר שגמר הברכה או כל התפילה. וכה"
אולם כתב דרוב האחרונים חולקים על פסק זה וס"ל 
דלא עדיף זה מאם הפסיק בשיחה באמצע התפילה 
דפסק השו"ע שצריך לחזור לתחילת ברכה ובג' 
ראשונות ואחרונות חוזר לתחילת הג'. וגם בדה"ח 
והח"א פסקו לדינא כמותם. ע"כ. )וע"ש מ"ש עוד 

 דה"ח(.בשם 
)והנה בסי' ק"ד סקי"ט הביא המשנ"ב דעת הגר"א 

דבכל גווני אינו חוזר אלא למקום פסק,  ]בסי' ק"ד[
אולם בגר"א בסי' ק"ח ציין לדברי הט"ז והכנה"ג. 

וכתב דע"כ דס"ל ]ס"ק ס'[, וכבר עמד בזה בשה"צ 
לגר"א דהפסיק במאורע שלא בזמנו גרע משיחה, 

ק"ד אבל לא או דהשיג בזה לדעת השו"ע בסי' 
 לטעמיה.ע"כ.

ומ"ש ליישב דהכא גרע משיחה בטילה, כ"כ נמי 
דשיחה הוי רק הפסק ]ס"ס ק"ח[ בערוך השולחן 

בעלמא משא"כ הכא דעושה יום זה כיום אחר, 
 וכתב דבזה תבין דברי הגר"א(. 

דחייש לדעת מרן כתב ]שופטים סי"ז[ והבן איש חי 
ילה לדינא דהטועה ומזכיר מאורע שאר ימים בתפ

שלא בזמנה במידי שאין לו שיכות בזמן ההוא, 
אע"ג דאיכא דס"ל דחשיב כשח בינתים, מ"מ 
בדיעבד יש לסמוך על הפוסקים דס"ל דלא הוי 

 הפסק. 
והנה לדעת הח"א דבשח בתפילתו כל שסיים 
הברכה אינו רשאי לחזור, וכ"ש אם סיים התפילה, 
נמצא דליכא נפק"מ לדינא בין השו"ע לחולקים 

בכה"ג שנזכר באמצע הברכה, דנח' אם חוזר אלא 
למקום שהפסיק או לתחילת הברכה, וכן בג' 
ראשונות חוזר לדעתם לראש ובג' אחרונות לרצה 
)אלא דלדעת הח"א אף בג' ראשונות ואחרונות היינו בנזכר 
אחר שסיים הברכה אבל אם הפסיק באמצע הברכה אינו 

 חוזר אלא לתחילת אותה ברכה(.
כהט"ז דאם שח  ]סי' ק"ד ס"ד["ז אולם דעת הגר

בשוגג באמצע ברכה ולא חזר לתחילת אותה 
הברכה אלא למקום שפסק, וגמר תפילתו ועקר 
רגליו צריך לחזור לראש התפילה. ולדבריו נמצא 
דאיכא נפק"מ בין השו"ע לחולקים עליו אף 

]ס"ס בשנזכר לאחר שעקר רגליו. ובנידון דידן העלה 
דספק ברכות להקל מ"מ לענין הלכה דאע"פ  ק"ח[

בתפילה הואיל והלואי ויתפלל אדם כל היום לפיכך 
כל מקום שהדבר מוכרע יחזור ויתפלל בתורת נדבה 
וא"צ לחדש בה דבר. והביא דבריו בערוך השולחן 

 דטוב שיחזור ויתפלל בתורת נדבה.]ס"ס ק"ח[ 
 

 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[
 
  

 
 

 

פסק דבכה"ג אין לחוש,  )חו"מ שם אות ז( בערוה"שוכן מותר לחזור.  תרעאולאור דבריהם מוכח דס"ל דלמעשה יש לנקוט דבתרי 
ליכא משום מחוסרי  תרעאדנקטינן דבתרי נים שליט"א וכן שמענו מחשובי הדיי. אלא דמשום מדת חסידות יש לקיים דבורו

שהרמ"א עצמו נוטה  ע"פאביאר דדבתרי תרעא יכולים לחזור, וע"פ החת"ס  )ח"ד סי' רו( בשבט הלוי שו"מ שכבר פסק כןואמנה. 
תו לעמוד דע ה"ס סמך בזה על ספיקו של הב"ח והש"ך שם, והגם דאם נימא דבלא נשתנה השער רק מעיקרא לא היתהח ,להחמיר

ח"כ נולד שינוי השער ונאנס בדבורו יש בו סרך איסור תורה של הין צדק וגו' שיהי' הן שלך צדק, מ"מ כשרצה לעמוד בדבורו רק א
]ועיי"ש ע"כ. בכה"ג למ"ד יש בו משום מחוסר אמנה לא הו"ל רק סרך איסור דרבנן וזה פשוט, וא"כ ראוי להקל בספיקו,  לחזור
לפרש לשון החת"ס שם באופן אחר שלא ישתמע ממנו שפסק להקל באמת בתרי תרעא, מ"מ ריהטת לשון  בידי השהידאע"פ  שכת'

 , ע"כ. אולם בלא"ה עי' לעיל שכבר מבואר בעוד מתשובתיו של החת"ס להקל[."ס לא משמע כן, ודעתו נראה להקלתהח
 מצא במחיר זול יותרו. 

ן מחיר זול יותר שאע"פ שאלא היה שינוי בשער והמחיר זה היה קיים ונראה שלמקילים בתרי תרעא י"ל דה"ה כשמצא לאחר מכ
אלא שמוצאו לאחר מכן מ"מ כיון בשעה שקבע עם המוכר הראשון לא היה דעתו לחפש כי חשב שזה המחיר הראוי לו אין משום 

 בחו"מ רסי' ק"ב ת"סמהחוכן משמע מחוסרי אמנה כמבואר לעיל בשם הבעל המאור שהדבר תלוי במחשבתו בשעה שסיים הענין. 
שנקטו שאם מצא מוהל  מהפוסקים הנ"לוכן מוכח  .לו היה יודע לא היה מתרצה למקח מלכתחלה מצי הדר ביהידשינוי ענין שא

דאפשר שלא אמרו בתרי  חושן פתחיהצדיק יותר דחשיב תרי תרעי כיון שלא סליק אדעתא. ולפי"ז נראה דיש לפשוט ספקו של 
בל מה שהיה יכול להרוויח יותר כגון שאחר הציעה לו סכום יותר גבוה מהשער לא חשיב כתרי תרעי תרעי אלא שנשתנה השער א
 כיון שלא סליק אדעתא לדבר יכול לחזור בו.נמצא דולפי הנ"ל  .גם לענין מחוסר אמנה, ע"כ

 א בזול יותרצקבע עם איש מקצוע ומז. 
ניהם הדמים וגמרו מקחם לגמרי אין לחזור בו ולקבוע עם אחר ופסקו ביקבעו עתה עולה לדינא דהקובע עם איש מקצוע אם מ

דלא  רשאי לשנות ואין בזה משום מחוסרי אמנה ,מצא אחר בזול יותראם  אולםבלא"ה לית לן בה. משום "מחוסרי אמנה", אבל 
הוי  ,ר מומחה יותר. ועוד נמצאנו למדין ע"פ הט"ז הנ"ל ודעימיה דאם קבע אם אחד ומצא אחדיכול לחזור בו תרעאגרע מתרי 

חשב שלא יוכל להגיע וקרא לאחר בעל הבית גוונא שקבע עם א' ווב] )שם בהגה( חושן בפתחיוכן מבואר  .דיכול לחזור בו תרעאכתרי 
)וכ"ז לענין מחוסרי  וכמ"ש הרמ"א בסי' רס"ד לענין מילה, עיי"ש שון וליכא משום מחוסרי אמנהאלר חוזרהראשון  הגיע ובסוף

  .א לענין נזק או הוצאה הנגרם לשני. כמבואר בסמוך[אמנה אבל ל
  בשביל הטורח תערומתח. 

איזה מהן שבא לחזור הרשות בידו, שיכול לומר הבע"ה לפועל השכר עצמך במקום אחר,  דהשוכר הפועלים)רסי' שלג( בסמ"ע ן ייעויו
דהוי כתרי מחוסרי אמנה ליכא משום ו הטורח. תרעומת בשבילוהפועל יאמר לבע"ה צא ושכור לך פועל אחר, אלא שיש על החוזר 

חולקין  דאף בכה"ג איכא משום מחוסרי אמנהולפ"ז החולקין )להם או שנמצאו פועלים בזול יותר,  "צחוזר משום שאיון שכתרעי 
יש  כמו כןו תביעה ממונית.עליו  שאין להם אע"פ ,ומבואר דלענין פועלים היכן שהטריחם רשאים "להקפיד" עליו .(, ע"כגם כאן

 .שם() הסמ"עוכמ"ש  לדעת דהיכן שאחד מהצדדים חוזר בו פעמים שהדבר גורם נזק והחוזר בו חייב מדין גרמי וכדו'
 -מסקנא דדינא-

ופסקו ביניהם הדמים וגמרו מקחם לגמרי אין לחזור בו ולקבוע עם אחר משום הקובע עם איש מקצוע אם קבעו  א' ,אהעולה לדינ
דין במי שקבע לקנות חפץ שאסור למוכר ולקונה לחזור בהם כשגמרו העסק לגמרי אע"פ שלא עשו שום )וכן ה מחוסרי אמנה.

וכן בזול יותר, רשאי לשנות ואין בזה משום מחוסרי אמנה. אם כשקבע עמו לא היה דעתו לחפש עוד ולאחר מכן הזדמן לו  ב' קנין(.
פעמים שהדבר גורם נזק ש ביטול הסכם עם איש מקצוע וכיוצא בזה פעמים שי ג' אחר מומחה יותר.יזדמן לו ואחד אם קבע הדין 

 .יש לשאול שאלת חכםכה"ג כל ב ועל כן והחוזר בו חייב מדין גרמי וכדו'
 
 

 , האם יצא יד"ח בעצמו והשלימה מחבירו שומע חצי ברכהה
 )ססי' רט וסי' קסז סעי' ט( בשו"עמבואר כידוע כלל גדול בברכות "ספק ברכות להקל", חוץ מברכת המזון שאם שבע חייב בה מה"ת כ

שמוכח  )שם(ספקם לחומרא )דלא כהשו"ע גם וע"כ  ,חיובם מה"תשה"ה ברכת התורה )סי' מז ס"ק א(  המ"בו להחמיר. ולדעת וספק
ינים שאם שבע מא' משבעת המ )סי' רט ס"ק י( המ"באיכא פלוגתא דעת דמעין ג' כיון לענין ברכת הם מדרבנן, עיי"ש(. וס"ל שד

ל שהוא מדרבנן(. אבל שאר הברכות "לכתחלה יאכל עוד מאותו המין ויברך לצאת מהספק )דלא כהכרעת השו"ע בסי' ר"ט דס
 ףכתב כהרי" )ססי' סז ד"ה ומ"ש רבינו( ובב"י. ספק דרבנן לקולאמשום דהוי  )ברכות ו.( הרי"ףכתב  לכךספקם לקולא כנ"ל. והטעם 

כתב טעם אחר, משום דהוי ספק לא תשא ולחומרא.  )פ"ב ה"יג( ה"ר מנוח. ובשם )יתרו סי' נג מובא ברא"ש פ"ג סי' טו( השאילתותבשם 
 והארכנו בס"ד בביאור דבריהם בגליון כ"ג.

, עד אלוקינותחלת ברכה המברך על דבר אחר מאם מהני לשמוע מחבירו והיינו במסתפק אם בירך ה ,הנוגע למעשהיש לדון בדבר ו
. ל"ט( עי' בזה בגליון ,דע"י שומע כעונה קיי"ל דליכא משום חשש "לא תשא") משם יסיים הוא הברכה הנצרכת לו מחמת ספקוו

"על המחיה" יש לדון האם מהני לשמוע מחבירו המברך "על העץ", והוא יאמר הנוסח הנצרך לו דהיינו וכמו כן במסתפק אם בירך 
או אף כשומע ממנו  ,דשומע כעונה מהני דוקא כששומע ויוצא ע"י המברך את כל הברכההאם נימא  על המחיה במקום על הפירות,

]ואיכא עוד נפ"מ בזה וכגון האם השומע ברכה מחבירו וסיים את הברכה בקול אם יצא ייד"ח דאם נימא דלא מהני שומע  ם אותהוהוא משלי רק חלק ממנה
 . כעונה בכה"ג י"ל דלא ייד"ח כיון דהפסיק בברכה[

או שהשומע הוי כעונה ממש ונחשב  ,כאורה דבר זה תלוי האם שומע כעונה פירושו דהשומע יוצא ע"י אמירת חבירו המוציאולו
 משא"כ לפי צד השני. ,דאם נימא כצד הראשון י"ל דמהני דהרי בכל גוונא הוי כמוציא בפיו .הברכה בפיו כאילו הוא אומר

)סי'  הרוקחשכתב בשם  )סי' קסז עמ' קמה ד"ה כתב הרוקח( הב"יהוי כמברך בעצמו מדברי היה נראה להביא ראיה ששומע כעונה פירושו דו
אבל אם אכל הבוצע מעט  ,שאם דיבר שאר דברים בין ברכת המוציא לאכילתו צריך לברך המוציא פעם שנית שכט ד"ה אין להפסיק(

, ותמה עליו הב"י דאין משם שום ראיה כאן )דברי הרוקח( דע ,דאי יהבי לינוקא נפקו )מ:( בעירוביןוהסיחו הא נפקי כולהו כדמשמע 
וכשאחד אבל הכא כל או"א חייב לברך כדי לאכול  ,וכיון ששתה לא הויא ברכה לבטלה ,דהתם הוא מברך ע"ד שישתה התינוק

משמע מדברי הב"י  וכשהוא מפסיק וכו' הוי הפסק וצריך לחזור ולברך וזה ברור, עכ"ל. מברך לכולם הוי כאילו כל א' בירך לעצמו
. אלא דיש לדחות שהסכים עמו אפשר דמסכימים לזה[ )אות ו(והדרכי משה שם  הרוקח]וגם דס"ל ששומע כעונה פירושו שכל א' הוי כאילו אומר מעצמו 

א ומר שהיוצא דינו כהמברך ממש שאסור לו להפסיק בין הברכה לטעימה כיון שהולדאפשר שכוונת הב"י  ,אין מכאן ראיהלעולם ד
 גם נחשב כאילו בירך. 

ד"ה ומאי(  סי' נה)סי' טו ד"ה תו ו החת"ס וכן דהשומע הוי כאילו מברך בעצמו,נקט להדיא  )סי' ח סע' ה ארץ יהודה אות ה( ארצות החייםהאולם 
 יכוין באבות(.)סי' קא על סע' א ד"ה  בביאור הלכה, עכ"ל. וכ"כ וכאילו נעשית המצוה בגופו של זה דהוה כמוציא בשפתיו ממשכתב 
. בעצמו כמברךשכתב שהוי )סי' קכד מ"ז סס"ק ד(  בפמ"ג. וכן משמע )סי' ריט( ברע"או)סי' כז ד"ה והנה עיקר(  בכת"ס. וכן מבואר )ת"ת פ"ב סע' יג( בגר"ז]וכ"כ 

 .[)סי' תלט(באבנ"ז ועי' עוד  .)סי' נט ד"ה עם הש"ץ(ובביאור הלכה )סי' קכד ס"ק כא(  במ"בוכן משמע 
שנקט דלא מהני שומע עונה בברכת כהנים דאע"פ דהכהן השומע הוי כמדבר  )על התורה ח"א ענינים שונים( בבית הלויכן משמע ו

שכת' שאכן מרן אמר בכונת בית הלוי דהא דלא  )המודפס בסוף הבית הלוי על התורה אות סה( בחי' מרן גרי"ז הלוי]שו"מ  בעצמו מ"מ בעינן "קול רם" וליכא.
בהו הוא משום דבברכת כהנים נא' דינא דאמור להם, וע"כ אף דמהני שוכ"ע דחשיב כאילו כל הכהנים אומרים הברכה, מ"מ אין זה אמור להם, מע כעונה מהני שו

צריך לשמוע מהם  דלאמור להם לא מהני הא דשומע כעונה דאמר להם לא הוה, דאף דלגבי הכהן הוי שומע כעונה, מ"מ השומעים הא לא שמעו ממנו, ובהברכת כהנים

 דכתיב בזה אמור להם, עכ"ל[.
דדין השומע כדין אלא  ,לו הוא אומרינקט דלא אמרינן שומע כעונה כא)ססי' יז ד"ה ותירץ ע"ז וד"ה אמנם בעיקר(  בבית שלמה מיהו

 ,ג(-י' כט ס"ק א)או"ח ס החזו"אלא הוי הפסק. וכן נקט  ב שמטעם זה שמיעת קדושה באמצע תפלת י"חשכת . ועיי"ש, ע"כהמשמיע
כת' טעם אחר לבאר אמאי לא מהני שומע כעונה לברכת כהנים. ועיין עוד בזה  )ח"א סי' נז( בהר צבי]אולם  .ועפ"ז דחה דברי הבית הלוי הנ"ל

  .[)פומרנצ'יק, נשיאות כפים אות ה( ובעמק ברכה )סי' יג( בקהילות יעקב
אף אם שומע חלק מהברכה מחבירו מהני. משא"כ לפי הסוברים י"ל ד ,ע כעונה הוי כאילו אומר ממשמעתה לפי הסוברים דשומ

 דשומע כעונה פירושו שיוצא בדיבור של חבירו אפשר דלא שייך לומר כן דאיך נצרף דיבור של חבירו לדיבור דידיה. 
מהם יודע כל בהמ"ז,  ג' שאכלו כאחד ואין אחדשהרי כתב ד בכה"ג, משמע דלא מהני לחלק הברכה (ג 'סע)ד "קצ 'סיב בשו"עהנה ו

ויכוין להוציא את ) אלא אחד יודע ברכה ראשונה ואחד השנייה ואחד השלישית, חייבים בזימון וכל אחד יברך הברכה שיודע
אם האחד אינו יודע כי אם חצי  אבל לחצאין אין לברך ,, ואף על פי שאין בהם מי שיודע ברכה רביעית אין בכך כלום(חבירו

 ., ע"כחת מתחלקת לשתיםהברכה, שאין ברכה א
 בסי' קפ"ג השו"עבאמירה וחציה בשומע כעונה, דהנה  החצירכה שמקומות חזינן דמהני לצאת יד"ח ב אלא דצ"ע בזה דהרי בכמה

 המברך, לא מבעיא בשעת שהוא מברךוהמסובין אין להם להשיח משהתחיל  ,משנתנו לו כוס לברך לא ישיח המברךפסק ד )סע' ו(
ואם עברו ושחו בין ברכה לברכה בשעה ח, להבין מה שאומר המברך, אלא אפילו בין ברכה לברכה אין להם להשישצריכין לשמוע ו

תלוי בזה דאם לא גמר דמ"מ  )ס"ק כו( המ"בוכתב  ., ע"כשהמברך שותק מעט, יצאו. אבל אם שחו בשעה שהוא מברך, לא יצאו
, ע"כ. ומבואר להדיא דמהני חצי קום שפסקו לשמוע לדברי המברךהמברך עדיין את הברכה חוזרין המסובין ומברכין בעצמן ממ

 ברכה בשומע כעונה.
ברכת לצאת וע"כ פסק דמי שכיון )סי' רצה ס"ק ד(  בברכ"י, וכן נקט )דיני קרה"ת שער ט פתחי שערים אות ל( בשערי אפריםוכן מבואר 

אף שהכוס ביד ש"ץ והוא )בדיעבד יצא  ,ש"ץה בברכתאת ושאר ברכות אמר בפיו ולא רצה לצ ,בורא פרי הגפן של הבדלהשל ש"ץ ה
הבדיל בלא כוס מ"מ יצא, כיון שכיון להבדיל על היין שלפניו כי כוס ביד הש"ץ, והיינו דוקא בדיעבד אבל לכתחילה לא אריך 

 קריאת המגלה שומעד (א"א ס"ק ז) צ"סי' תר בפמ"ג, עכ"ל. וכן מצינו לענין קריאת המגילה (למעבד הכי, דצריך לאחוז הכוס בידו
חיסר רק תיבה אחת דעת כמה פוסקים דלא יצא ולכן צורך גדול להיות לכל אחד חומש כי בעוד  'אפי ,ששח ולא שמע עי"ז הקריאה

 בפמ"גוכן הוא  , ע"כ.שמכין הנערים המן וכיוצא א"א לשמוע כמה תיבות מש"ץ ויוצא מה שקורא ע"פ מחומש ויוצא עכ"פ דיעבד
דאפשר  )סי' ז ד"ה ובההיא ענינא, ודרוש וחידוש ברכות כ:( בשו"ת רע"אוכן פסק  ס"ק יט(.) צ"סי' תרב המ"בוכן פסק  .ז ס"ק א()מ" בסי' רי"ד

)סי'  בגר"זומ"מ לענין עצת הרע"א עי' עוד תצא בשמיעה. שהרי נקט שאשה יכולה לומר עם המקדש נוסח אמצע הברכה והפתיחה והחתימה ]לצאת בחצי ברכה 
 . [)סי' רעא ד"ה דאתקש( ובביאור הלכה )ח"א סי' י וח"ד סי' לג ד"ה וכתבתי( ברב פעלים )שם אות ה ד"ה והנה בנדון( בברכ"י, )שם אות ג( בתוספת שבת, ת כח(רעא או

 )או"ח סי' כט ס"ק ו( החזו"אלא דצ"ע מדברי השו"ע בסימן קצ"ד הנ"ל שמבואר דלא מחלקים ברכה לשתים. ובאמת כבר הקשה כן א
דחה דברי המקילים בזה דלא מצינו ענין  )ח"א ססי' י', וח"ד סי' לג ד"ה ועוד תמיהא, ועיי"ש סי' ל ס"ק ב וג( ברב פעלים ונשאר בצ"ע. וכן

 .פסוקה להפך, ע"כ כההל הנ"ל ואדרבה מצינו בשו"ע ,כזה שקצת הברכה יוצאין בה באמירה וקצתה בשמיעה
לבין שאחד מברך כל הברכה והשני מוסיף משלו.  ,אינו מברך ברכה שלמה כתיקונהוע"כ לחלק בין היכן שכל או"א מהמברכים 

המ"ז דכיון שכל אחד דשאני התם גבי ב)סי' כ ד"ה ודאתינן(  במנחת שלמהו)ברכות סי' יא וסי' כו(  בקהילות יעקבושו"מ שכבר כתבו כן 
דאם המברך לא סיים ברכתו וכגון שהשתתק וכדו' אף השומע לא ייד"ח דהרי בעינן חידוש גדול  לכאורה ]ולפ"ז יוצא. מברך חצי ברכה אין ע"ז שם של ברכה

 שלכל אחד יהיה ברכה שלמה[.
)מנח"ש שם, שש"כ  הגרשז"א זצ"לולמעשה כבר מבואר שהמ"ב פסק כסברת רוב הפוסקים דמהני חצי ברכה בשומע כעונה. וכן פסקו 

שפיר איזה ברכה ועוד. ולפ"ז המסתפק אם בירך  )סי' ס( ההר צבי)ח"ב פ"כ אות ד(,  ציוןהאור לפמ"ז הגה קע והליכ"ש תפילה פכ"ב אות יא(, 
ה, וכן הדין לענין המסתפק אם בירך מעין שלש שיכול יחתום הברכה שצריך ליכול לשמוע תחלת הברכה מאחר המברך והשומע 

ח וכצאת יד"ח בחצי שומע כעונה וכדמאלא דמ"מ לכתחלה אין ל .זכיר ההזכרה שצריך להילשמוע מאחר את הברכה והוא 
  .מהפוסקים הנ"ל
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