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מראה מקומות
הגאון רבי אשר וייס שליט"א
שיעור בענין ברכת התורה חלק ב'
בענין ספק בברכת התורה

•משנה ברורה סימן מז ס"ק א.
•משנה ברורה שם ס"ק כח.
•משנה ברורה שם ס"ק כה.
לומר דברי תורה למי שידוע שלא בירך ברכת התורה

•אור שמח הלכות תלמוד תורה פרק א.
•שלחן ערוך הרב הלכות תלמוד תורה פרק ב אות יב.
•משכנות יעקב אורח חיים סימן סד.
•מנחת שלמה חלק א סימן צא אות א בשם הגרצ"פ פרנק.
אם ברכת התורה מעכבת

•ט"ז סימן תרפה ס"ק ב .ופרי מגדים במשבצות זהב שם.
•גמרא ברכות טו ע"א .תוספות הרא"ש שם ד"ה אבל תרומה .פני יהושע שם ד"ה אבל תרומה.
•דבר אברהם חלק א סימן טז אות א בשם הגר"א וסרמן.
•רא"ש ריש חולין (הלכה א -ב) בשם הלכות ארץ ישראל.
בענין ברכות התורה לפני קיום מצוות

•בכורי יעקב סימן תרמד ס"ק א.
•משנה ברורה סימן מז ס"ק ז.
•שלחן ערוך סימן מז סעיף ה .ובמשנה ברורה שם ס"ק ח.
•שו"ת מהר"ם שיק אורח חיים סימן כט.
•רש"י ברכות טו ע"א ד"ה ברכה דרבנן.
בדין ברכת התורה לפני קריאת שמע

•בית יוסף סימן מז סוף ד"ה ואם בא.
•שאגת אריה סימן כד.
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טז ס"ק ב:
ולעניות דעתי נראה דבקטן שאין יודע למי מברכין ,אין יוצאין ידי הברכה על ידו ,ואין יוצאין ידי קריאה בלא ברכה.
על כן אין להקרות למפטיר לקטן שאינו יודע למי מברכין.

פרי מגדים סימן תרפה משבצות זהב ס"ק ב:
עיין ט"ז .העלה דקטן שאין יודע למי מברכין אין יוצאים בברכתו .ומה שכתב אין יוצאים בקריאה בלא ברכה ,אפשר
דלאו דוקא הוא ,דברכות אין מעכבות ,רק שצריך מדרבנן לברך גם כן .ואפשר להבין דברי קדשו של אדוננו ז"ל מאורן
של ישראל כפשוטו ,לפי מה שכתב הרמב"ן ז"ל [ספר המצות] בהשגה למנין מצות ,מצוה לברך על קריאת התורה
בכל עת שנקרא בה ,כי שם ה' אקרא [דברים לב ,ג] ,יע"ש במצוה ט"ו ,אם כן יש לומר ברכות אין מעכבות דרבנן ,הא
ברכה מן התורה מעכב .שוב ראיתי שזה אינו ,דקריאה בציבור ולברך עליה כבר ברכו בתחלת היום ודעתם על כל
היום ,וברכה בציבור נתקן מדרבנן ,וצ"ע.
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שו"ת מהר"ם שיק אורח חיים ריש סימן כט:
נקדים ,דזה הוא פשוט בש"ס [ברכות ט"ו ע"א] ופוסקים ,דברכת המצות דרבנן .אמנם לשון רש"י בברכות תמוה,
דפירש בברכות ט"ו [ע"א ד"ה ברכה] ברכות דרבנן ,דאמור רבנן כל הברכות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן ,וכבר
עמדו בזה בהגהות מפרשי הים.
ולפענ"ד ,דהנה בירושלמי ריש כיצד מברכין [הלכה א'] אמרינן ,מנין שמברכין על המצות שנאמר [שמות כ"ד י"ב]
'ואתנה לך וגו' והתורה והמצוה' ,מקיש מצוה לתורה ,יעויין שם .משמע דברכת המצות דאורייתא כשם שברכת
התורה היא מן התורה לדעת הרמב"ן במנין המצות [סוף חלק העשין מצוה ט"ו] ,עיין בפרי חדש סימן מ"ז [אות א']
ובשאגת אריה סימן כ"ד .וראיתי בפרי מגדים בפתיחה [כוללת  -הלכות ברכות אות ט"ו] כתב דאפשר דאסמכתא
בעלמא הוא ,דש"ס דילן פליג.
ולפענ"ד ,הנה מבואר בבית יוסף סימן מ"ז [ד"ה וזו] דלנוסחא דמברכין 'על דברי תורה' ,כולל גם המצות .ואם כן
נאמר ,דכשם דילפינן מצות מתורה ,ילפינן לגמרי ,דכשם שבתורה להרבה פוסקים לא בעיא שילמוד לאלתר רק
בברכת אהבה רבה ,אבל לא בברכת התורה ,הכי נמי כשמברך בשחר על התורה וכולל המצות עמהן ,שוב אינו צריך
לברך מן התורה ,אבל חכמים תיקנו דצריך לברך עובר לעשייתן .ופירש הנמוקי יוסף בהלכות תפילין [סימן י"ג ד"ה
עובר] דלכך נקט לשון 'עובר' ולא נקט לשון 'קודם' ,להורות דבעי סמוך לעשייתן (ובשאגת אריה סימן כ"ו הביא
ראיה מלשון עובר לדעת הגהות אשר"י ולא זכר דברי הנמוקי יוסף) .והנה לפי זה אם לא בירך על התורה ,או שבירך
ולא השמיע לאזנו ,לרבי יוסי דלא יצא ,אם כן ברכת המצות בכהאי גונא הוא מן התורה.
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