הגאון רבי משה טוביה ליעף שליט"א

מרא דאתרא קהל אגודת ישראל בית בנימין

שיעור

בענין ברכת התורה

ירחי כלה תש"פ

הרותה תכרב ןינעב

מראה מקומות
הגאון רבי משה טוביה ליעף שליט"א
שיעור בענין ברכת התורה
•ירמיהו פרק ט פסוק יא.
•גמרא נדרים פא ע"א ,מאי דכתיב מי האיש וכו'.
•גמרא יומא ט ע"ב ,מקדש ראשון מפני מה חרב.
•ר"ן נדרים שם ד"ה דבר זה בשם מגילת סתרים של רבינו יונה.
•גמרא פסחים נ ע"ב ,מתוך שלא לשמה בא לשמה.
•גמרא סוטה כא ע"א ,תורה מגינה מיסורים ומצילה מיצר הרע.
•גמרא ברכות סב ע"ב כל המבזה את הבגדים וכו'.
•כוכבי אור להג"ר יצחק בלאזר זצ"ל סימן ח.
•לבוש סימן מז אות ו.
•הקדמת אגלי טל.
•שלחן ערוך סימן מז סעיף יד נשים מברכות ברכת התורה.
•מגן אברהם ס"ק יד משום שחייבות ללמוד דינין שלהם.
•ביאור הגר"א שם (אות יח).
•גמרא ברכות כא ע"א ,מנין לברכת התורה וכו'.
•השגות הרמב"ן לספר המצות שכחת עשין מצוה טו ,ומגילת אסתר שם.
•גמרא ברכות יא ע"ב אמר רב הונא למקרא צריך לברך וכו'.
•רש"י שם ד"ה אף לגמרא צריך לברך.
•רבינו יונה על הרי"ף שבמשנה גם כן מפרש הפסוקים.
•שבת פח ע"א ויתיצבו בתחתית ההר .רש"י שם ד"ה מודעא רבה.
•מדרש תנחומא פרשת נח סימן ג.
•שלחן ערוך אורח חיים סימן רד סעיף ח ברמ"א .מגן אברהם שם ס"ק כ .שער הציון שם
ס"ק לח בשם האליה רבה.
•שלחן ערוך אורח חיים סימן תעה סעיף ד.
•רמב"ם הלכות תפלה פרק ז הלכה י המשכים לקרוא בתורה.
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ירמיהו פרק ט פסוק יא:
ִמי ָה ִאיׁש ֶה ָחכָ ם וְ יָ ֵבן ֶאת זֹאת וַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ִּפי ה' ֵאלָ יו וְ יַ ּגִ ָדּה ַעל ָמה ָא ְב ָדה ָה ָא ֶרץ נִ ְּצ ָתה כַ ִּמ ְד ָּבר ִמ ְּבלִ י ע ֵֹבר:
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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.
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שלחן ערוך אורח חיים סימן רד סעיף ח:
כל האוכלין והמשקין שאדם אוכל ושותה לרפואה ,אם טעמם טוב והחיך נהנה מהם ,מברך עליהם תחלה וסוף .הגה:
אם אנסוהו לאכול או לשתות ,אף על גב דהחיך נהנה ממנו אינו מברך עליו ,הואיל ונאנס על כך.

מגן אברהם שם ס"ק כ:
הואיל ונאנס .דדמי לאשה שתחלה באונס וסופה ברצון דחשבינן ליה אונס (שם) ובתשובת הרשב"א סימן תשצד
כתב וז"ל ,שאלת חולה שאכל ביה"כ כתב אחד מהאחרונים שאין מברך אף על גב דלא אפשר דלא מתהני ע"י אונס
הוא ואין מברכין על כי האי דהוה כאשה שתחלתה באונס וסופה ברצון דחשבינן ליה אונס חשובה וכו' עכ"ל .וידוע
דבר פלוגתיה דהרשב"א הוא הרא"ה ,וא"כ מאחר דקי"ל האוכל ביה"כ חייב לברך אף על פי שהוא באונס ,אם כן למה
פסק רמ"א כאן באנסוהו דפטור ,ומה לי אנסוהו אחרים או אנסוהו מן השמים .ומיהו אפשר לחלק בזה .אך קשה
דבסימן תעה סעיף ד פסק אנסוהו ואכל מצה יצא .וכתב הרב בית יוסף שם בשם המגיד משנה והר"ן הטעם דאמרינן
המתעסק בחלבים ובעריות חייב שכן נהנה ,עיי"ש .ואם כן ש"מ דחשיב הנאה ,וא"כ למה לא יברך עליו .ואין לומר
דמיירי דנפשו קצה מלאכול והאכילוהו בעל כרחו ,דאם כן אין החיך נהנה ממנו ,וצ"ע( .ועיין במדרש רבה פרשת
נשא דף רכ"ט ע"ב) ולכן נ"ל שמשום הכי השמיט הרב בית יוסף דין זה:

שער הציון שם ס"ק לח:
ואף על גב דלענין מצה קיימא לן בסימן תע"ה דכפאוהו ואכל מצה יצא ,אלמא דחשיבא אכילה ,זהו לענין לצאת
ידי המצוה ,אבל לחייבו ליתן הודאה על זה אחר אכילתו אפשר דלא שייכי ,כיון שאנסוהו על זה [אליה רבה] .ויש
מתרצין דכיון דדבר מצוה הוא אמרינן דמסתמא נתרצה אחר כך על זה ,וכמו שכתב הרמב"ם סברתו לענין גט מעושה.
ונפקא מינה בין התרוצים לענין ברכת המזון ,דלתרוץ השני צריך שם גם כן לברך ברכת המזון אחר אכילתו ,מה
שאין כן לתרוץ הראשון:
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