
  ה"ב

  תפלת שבת ויום טובטעות ב
  ו"ד ה"ירושלמי ברכות פ 

  . יצא,בותיו תמידי יום וקרבן מוסף אמר ועשה לפיך את חולואפי

  סחר' סיי "ב
  . דומיא דמוספין דירושלמי,לשבת יצא ע"פ שלא קבע ברכה בפ" ראה שאע,ח"הזכיר של שבת בתוך י

  ד"ס שםלבוש 
  . ראה דהכי מי לא יצא,פילו באמצעף פוסק א דבתפלת מוס,וליש אומרים דלעיל

  ה"סקשם אליה זוטא 
ח לא פסק לעיל כיש " גם הב ...ש"יע מודים בזה דאיו חוזר לראש עי"ודכ דעת חלת צבי ועולת שבת

  . הוי ברכה לבטלהא"יפכא דלי הכא הוי אם כןוא, אומרים אלא משום עיקר טעם דספק ברכה לבטלה

  ק ה" סא שם"מ
ום  אף על פי שהזכיר י, מקדש השבת לא יצאום טוב דאם חתם ביתובא כ"ז ס"תפ'  דהא בסי,ע"צדין זה 
 דגרע טפי וצריך לומר.  היכא דלא קבע ברכה כלל לשבתל שכן וכ ... כיון דחתם שלא כדין, באמצעטוב

  .ע" וצ.כשחתם בשל יום אחר

  שםר "שוע
ר  ואח, צריך לגמור כל אותה ברכה,ר באמצע ברכה אם זכ,ת אמצעיות של חולוטעה והתחיל ברכאם  ב
 כל ברכות ם טוב לפי שמן הדין היה ראוי לתקן גם בשבת ויו ... מתחיל ברכה אמצעית של שבתכך

 אלא שמפי כבוד , ולהזכיר קדושת היום בעבודה כמו בראש חודש וחולו של מועד,האמצעיות כמו בחול
 זה שהתחיל ם כן א,ברכה אחת אמצעית לקדושת היום לא הטריחוהו חכמים ותיקו ם טובשבת ויו

  . כיון שהיא ראויה לאמרה עתה מן הדין,ברכות אמצעיות של חול יש לו לגמור אותה ברכה שהתחיל

לא היה ראוי כלל מן הדין ... אבל במוסף ,  במה דברים אמורים בתפלת ערבית או שחרית או מחהג
 שהרי אף בראש חודש וחולו של מועד ,ת של מוסף בלבדה אלא ברכה אח,להתפלל כל האמצעיות של חול

 אין ם כן א,ברכות' כ במוסף אין מתפללין אלא ז" ואעפ,ח ערבית שחרית ומחה"שהטריחו להתפלל י
  .וספק ברכות להקל.  ויש חולקין על זה. אלא מפי שאין צריך יותר,הטעם מפי הטורח

שלא קבע לשבת  פ" אע,ח" אם הזכיר של שבת בתוך י ... מי שטעה להתפלל כל התפלה של חול בשבתז
ח ולא אמר רק ועשה לפיך את חובותיו בתמידי " ובמוסף אם התפלל י.ברכה בפי עצמה יצא ידי חובתו

  . יצא, באחת מהברכות,יום ובקרבן מוסף

  קונטרס אחרון שם
  . שםה שכתבתיש ובמ"יי ע,ז" תירץ בסימן תפ,א כאן בצריך עיון" מה שהיח המג.'שלא קבע כו) א(

  ק ב"תפז ס' א סי"מ
 ולא , היאך יוצא אם התפלל של חול והזכיר של שבת,ה בפי עצמה כיון שקבעו חכמים לשבת ברכקשה

 , אלא מפי כבוד שבת לא אטרחוהו רבן,תח בשב" כיון דבדין הוא לצלויי יריך לומר וצ.חתם בשל שבת
  .לכן אם התפלל של חול והזכיר של שבת יצא

  שםר "ועש
פ " אע, ואפילו טעה וחתם מקדש השבת, אלא חתם בעין אחר,טעה ולא אמר מקדש ישראל והזמים א

 אף על פי כן כיון ששיה ממטבע שטבעו חכמים בעיקר עין הברכה לא ,שגם יום טוב קרא שבת
  .וצריך לחזור לראש,יצא

 כגון שאמר יעלה ,ם טוב בברכה אחת מהן אם הזכיר יו,ח של חול ביום טוב"אבל מי שטעה והתפלל י ב
 אף על פי שלא הזכיר יום טוב בשום . ואין צריך לחזור לראש, יצא,ויבא בעבודה והזכיר שם יום טוב זה

ח " שהרי מן הדין היה ראוי להתפלל כל י. לפי שלא שיה ממטבע שטבעו בעיקר עין העבודה,חתימה
 אלא שהחכמים הקילו על האדם ,היום בברכה אחת מהן רק להזכיר קדושת ,ביום טוב ושבת כמו בחול

  .ח וקבעו ברכה אחת בלבד בשביל קדושת היום"ולא הטריחוהו ביום טוב להתפלל כל י


