
 
 

 

 

 

TTfT 0015  - Brachos 15- Articulated but not audible- Shema and Brachos 

"I read the book," is a common enough expression. But what exactly does it mean to read something. Is 

sight reading sufficient? For ritual responsibilities must one be audible enough to be heard, or must one 

actually hear?  

   א תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טו עמוד

  . לא יצא: רבי יוסי אומר; יצא -הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו . משנה

  

בכל  - שמע : ותנא קמא סבר. השמע לאזנך מה שאתה מוציא מפיך - שמע : משום דכתיב -מאי טעמא דרבי יוסי . גמרא

  .תרתי שמע מינה - ורבי יוסי . לשון שאתה שומע

  

דיעבד , מאן תנא חרש המדבר ואינו שומע. תרומתו תרומה -ואם תרם  ,לא יתרום -חרש המדבר ואינו שומע : תנן התם

דברי רבי , יצא -הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו : דתנן, רבי יוסי היא: אמר רב חסדא -? לא -לכתחלה , אין -

  .לא יצא: רבי יוסי אומר; יהודה

  

, וברכה דרבנן, משום ברכה הוא - תרומה אבל, אלא גבי קריאת שמע דאורייתא -עד כאן לא קאמר רבי יוסי לא יצא 

  .ולא בברכה תליא מילתא

  

, דקתני, תדע! לא -לכתחלה , אין -דיעבד : ואמר גבי קריאת שמע נמי; דילמא רבי יהודה היא? וממאי דרבי יוסי היא

  !לא -לכתחלה , דיעבד אין - הקורא 

  

  יצא  - ואם בירך , לא יברך אדם ברכת המזון בלבו: תניא

  

  רוך אורח חיים סימן סב סעיף ג שולחן ע

  . ובלבד שיוציא בשפתיו) ו(יצא , ואם לא השמיע לאזנו* , להשמיע לאזנו מה שמוציא בפיו) ה(צריך ) ד(

  

  שולחן ערוך אורח חיים סימן סב סעיף ד 

  . יצא] * ב) [ז(, ש בלבו"אם מחמת חולי או אונס אחר קרא ק

  

  ק ז "משנה ברורה סימן סב ס

פ בשעה שאינו יכול לדבר יהרהר "ל דעכ"ל הרהור לאו כדיבור דמי אלא ר"י יצא לא לגמרי קאמר דהא קיהא -יצא ) ז(

ה יקבע לו שכר עבור זה אבל בעצם אינו יוצא בזה על כן כשיסתלק האונס אם עדיין לא עבר זמן "ש בלבו והקב"ק
  ] הסכמת רוב אחרונים ועיין בביאור הלכה[ש מחוייב לחזור ולקרותה "ק

  

  יאור הלכה סימן סב ב

ז "ג שסוברין דברכות אפילו בהמ"ם והסמ"דכל הפוסקים שראה כולם סוברים דהרהור לאו כדיבור דמי לבד מהרמב

ש הרהור כדבור דמי וכיון דכל "ז מפריז על המדה דאפילו בק"שהוא דאורייתא הרהור כדיבור דמי בדיעבד וריא

א ראיתי שכתב דמי "ובח. ר והוא פשוט"ח וא"כוותייהו וכן כתב הבע דלא "הראשונים חולקין עליהם להכי סתמו הטוש

ז בודאי יחזור ויברך ואפילו בשארי ברכות הסומך על כל הראשונים דלעיל "ד בבהמ"ע ולענ"שהרהר הברכה בלבו צ

  : בודאי לא הפסיד



 
 

 

 

 

 

Quick Review: 

Should be articulating and audible to self, even by Shemoneh Esrei 

 

Machlokes if didn't hear self by Shema. Ruling is that after the fact Yotzei if articulated. 

 

Cases: Deaf person by bracha of Teruma, and someone who says Birchas Hamazon articulating 

but not audible. 

 

Gemorah contrasts Shema and Birchas Hamazon which are Diorayso and essence of mitzvah, to 

other brachos (like on Terumah) which are Drabonon and not essence of mitzvah. 

 

In case of not articulated, where Rambam holds Yotzei but other authorities say not Yotzei, Biur 

Halacha is willing to consider being lenient for other brachos, but says must repeat by Birchas 

Hamazon and by Shema. 
 


