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מראה מקומות
הגאון רבי אשר וייס שליט"א
בגדר ברכת התורה

שיעור בענין ברכת התורה

•גמרא ברכות כא ע"א  -מקור לברכת התורה.
•השגות הרמב"ן לספר המצוות שכחת העשין סוף עשה טו  -משיג על הרמב"ם שלא מנה
ברכת התורה כמצות עשה.
•קרית ספר להמבי"ט הלכות תפילה פרק יב  -גם להרמב"ם היא מן התורה.
•שלחן ערוך אורח חיים:
סימן מז סעיף יד .מגן אברהם שם ס"ק יד .ביאור הגר"א שם.
סימן מז סעיף ד .ביאור הגר"א שם.

•שאגת אריה סימן כד טעם שאין מברכין ברכת התורה על הרהור.
•מהרש"א חידושי אגדות ברכות כא ע"א.
•שלחן ערוך אורח חיים סימן מו סעיף ט.
•גמרא ברכות יא ע"ב ,אמר רב הונא למקרא וכו' .פירוש רש"י שם ד"ה אף לגמרא.
•רבינו יונה ברכות ה ע"ב בדפי הרי"ף ד"ה רבי יוחנן.
•חידושי מרן הגרי"ז סוף הלכות ברכות בשם הגר"ח.
•שו"ת דבר אברהם חלק א סימן טז אות כח מש"כ מהגר"א וסרמן.
•לבוש אורח חיים סימן מז אות ו.
•דגל מחנה אפרים פרשת בשלח בשם הבעש"ט.
בענין ספק בברכת התורה

•משנה ברורה סימן מז ס"ק א.
•משנה ברורה שם ס"ק כח.
ברכת התורה בשבועות למי שניעור כל הלילה

•תוספות ברכות יא ע"ב ד"ה שכבר נפטר.
•רא"ש פרק א סימן יג.
•שלחן ערוך אורח חיים סימן מז סעיף יא.
•מגן אברהם שם ס"ק יב.
•גליון רבי עקיבא איגר על המגן אברהם.
•משנה ברורה שם ס"ק יג.
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שלחן ערוך אורח חיים סימן מז סעיף יד:
נשים מברכות ברכת התורה.

מגן אברהם שם ס"ק יד:
נשים וכו' .דהא חייבות ללמוד דינין שלהם ,כמו שכתוב ביורה דעה סימן רמו סעיף ו .ועוד ,דחייבות לומר פרשת
הקרבנות כמו שחייבות בתפלה ,ואם כן קאי הברכה על זה (בית יוסף בשם אגור).

ביאור הגר"א שם:
נשים כו' .עיין מגן אברהם בשם אגור ,ודבריהם דחויין מכמה פנים .וקרא צווח ,ולמדתם את בניכם ולא בנותיכם,
היאך תאמר וצונו ונתן לנו .אלא העיקר על פי מה שכתבו תוספות ושאר פוסקים ,דנשים מברכות על כל מצות עשה
שהזמן גרמא ,וכמו שכתבתי לעיל סימן יז סעיף ב .ואף דקי"ל כאילו מלמדה תיפלות ,דווקא בתורה שבעל פה ,כמ"ש
ביורה דעה סימן רמו סעיף ו.

שלחן ערוך אורח חיים סימן מז סעיף ד:
המהרהר בדברי תורה ,אינו צריך לברך.

ביאור הגר"א שם:
כל זה צריך עיון ,דכאן מברך על המצוה ,וכי ליכא מצוה בהרהור ,והלא נאמר והגית בו כו' ,ר"ל בלב ,כמו שכתוב
והגיון לבי.
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שלחן ערוך אורח חיים סימן מז סעיף יד:
נשים מברכות ברכת התורה.

מגן אברהם שם ס"ק יד:
נשים וכו' .דהא חייבות ללמוד דינין שלהם ,כמו שכתוב ביורה דעה סימן רמו סעיף ו .ועוד ,דחייבות לומר פרשת
הקרבנות כמו שחייבות בתפלה ,ואם כן קאי הברכה על זה (בית יוסף בשם אגור).

ביאור הגר"א שם:
נשים כו' .עיין מגן אברהם בשם אגור ,ודבריהם דחויין מכמה פנים .וקרא צווח ,ולמדתם את בניכם ולא בנותיכם,
היאך תאמר וצונו ונתן לנו .אלא העיקר על פי מה שכתבו תוספות ושאר פוסקים ,דנשים מברכות על כל מצות עשה
שהזמן גרמא ,וכמו שכתבתי לעיל סימן יז סעיף ב .ואף דקי"ל כאילו מלמדה תיפלות ,דווקא בתורה שבעל פה ,כמ"ש
ביורה דעה סימן רמו סעיף ו.

שלחן ערוך אורח חיים סימן מז סעיף ד:
המהרהר בדברי תורה ,אינו צריך לברך.

ביאור הגר"א שם:
כל זה צריך עיון ,דכאן מברך על המצוה ,וכי ליכא מצוה בהרהור ,והלא נאמר והגית בו כו' ,ר"ל בלב ,כמו שכתוב
והגיון לבי.

שלחן ערוך אורח חיים סימן מז סעיף יא -יב:
שינת קבע ביום ,על מטתו ,הוי הפסק .וי"א דלא הוי הפסק ,וכן נהגו.
אף אם למד בלילה ,הלילה הולך אחר היום שעבר ואינו צריך לחזור ולברך כל זמן שלא ישן.

מגן אברהם שם ס"ק יב:
כל זמן שלא ישן .משמע דאם נעור כל הלילה ,אין צריך לברך בבקר .וצ"ע ,דבשלמא לסברת הטור דס"ל דבשינה
תליא מילתא אם לא ישן אין צריך לברך ,אבל לפי מה שנהגו שלא לברך כשישן ביום ,א"כ דמה שמברך בבוקר היינו
משום שקבעו חכמים ברכה זו בכל יום דומיא דשאר ברכות השחר .תדע ,דהא לר"ת כשעומד קודם עלות השחר
אין צריך לברך וכשמאיר היום צריך לברך ,א"כ לדידן נמי אף שלא ישן כשמאיר היום צריך לברך ,שלא היה דעתנו
לפטור רק ליום אחד כתקנת חז"ל .ואם ישן והשכים קודם עלות השחר ,צריך ג"כ לברך ,מידי דהוה כשאר ברכות
השחר שמברך אותם קודם היום.
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גליון רבי עקיבא איגר על המגן אברהם:
נלע"ד דלא קשה מידי ,דלהדיא מבואר בב"י שרש המנהג דנהגו שלא לברך כשישן .דמקורו מהאגור שכ' שאביו הנהיג
כן וכן ראוי לעשות כי המיקל בברכות לא הפסיד .ופירש הב"י דבריו דלר"ת אפילו שינת לילה לא הוי הפסק .ואעפ"י
שאין הלכה כמותו מפני שכל הפוסקים חולקים .היינו בשינת לילה אבל בשינת יום יש לחוש לדבריו ועיי"ש .הרי
דמפני חשש ברכה לבטלה נהגו שלא לברך בישן ביום ולחוש לדעת ר"ת .אבל בניעור כל הלילה אין לברך .דהעיקר
דלא כר"ת .זולת בישן בלילה צריך לברך כשיאיר היום בממה נפשך דלר"ת היום גורם לברך .ולהרא"ש השינה גורם
לברך .וה"ה בישן ביום וניער כל הלילה שלאחריו דמברך בבקר בממנ"פ .לר"ת צריך לברך דלא נפטר רק מעת לעת
ולהרא"ש גם שינת היום הוי היסח הדעת .ואפשר לומר דכה"ג אין צריך לברך דנפטר בברכת אהבת עולם שקודם
ק"ש דערבית .דיש בו מעין ברכת התורה .ודמי לאהבה רבה שחרית .ומ"מ נ"ל לעיקר דצריך לברך .כיון דלר"ת בוודאי
צריך לברך .וגם לדעת הראב"ד ודעימיה צריך לברך דסוברים דאהבה רבה אינו פוטר רק מה שלומד על אתר .והסכים
לזה הפר"ח .וגם לאינך פוסקים בפשטא דמלתא קריאת לא מקרי למוד כדנראה מלשון המחבר ויש להסתפק אי סגי
בקורא ק"ש וכו' ולכן יש ליזהר לברך ברכות התורה מקודם .ולא כתב רבותא יותר אם לא בירך מקודם דלא יברך
אח"כ ברכת התורה .משמע דס"ל לעיקר דק"ש לא מקרי למוד כפשטא דירושלמי .אלא מדרך זהירות יברך תחלה.
וכן נראה מלשון הרמ"א בהג"ה סוף סימן נ"ב ,ומ"מ יאמר כל הברכות כמו שנתבאר סי' מ"ו ומ"ז עכ"ל .ממה דרמז על
מ"ז מבואר דעתו דיברך בה"ת אחר התפלה דס"ל לעיקר דק"ש לא הוי למוד .א"כ בלא למד מיד אחר תפלת ערבית
לא נפטר בברכת אהבת עולם .גם ביסוד דברי המג"א במה שכתב על הש"ע .משמע אם ניעור כל הלילה א"צ לברך
בבקר .ותמוה לי דאדרבא מנקט הלילה הולך אחר היום .משמע דבה"ת לא פטר רק יום א' .אף שאיני כדאי לחלוק
על המג"א .מ"מ כיון דכ' בעצמו סי' תצ"ד לעיקר דבניעור כל הלילה דיברך ראוי לצרף דברינו דגם דעת הש"ע כן.
ולכ"ע בניעור כל הלילה צריך לברך .עכ"פ בישן ביום וניעור כל הלילה שלאחריו בוודאי יש לברך מדין ממנ"פ הנ"ל
וא"צ לחוש דנפטר באהבת עולם .דלהרבה פוסקים אינו פוטר רק מה שלומד מיד .ולהרבה פוסקים ק"ש לא הוי
למוד כנלע"ד.
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