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ברכות התורה (ברכות יא ע"ב)
במסגרת ברכות בשחר ,מברכים את ברכות התורה .לפני קריאת שמע אומרים את ברכת "אהבה
רבה"  " -שיש בה מעין ברכת התורה ,ותן בלבנו ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי
תלמוד תורתך ותלמדם חקי רצונך" (רש"י).
סוגייתנו דנה באפשרות שהאומר ברכת "אהבה רבה" ייפטר מלומר "ברכת התורה" .כמו כן נזכרו
בסוגיה כל ברכות התורה ,וראשונים ואחרונים דנו מדוע מברכים פעם ביום את ברכות התורה
ואין מברכים בכל פעם שלומדים תורה .העיון בדבריהם ילמדנו על מהותה ותוכנה של ברכת
התורה ,והאם ברכת התורה היא מהתורה או מדרבנן.

תוס' דן בשאלה מדוע אין חובה ללמוד תורה מיד לאחר שמברכים ברכת התורה ,ומדוע לא
מברכים ברכת התורה בכל פעם שלומדים תורה במשך היום.
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מדוע "עיקר ברכת אהבה רבה לקריאת שמע נתקן"?



מדוע ברכת התורה "פוטרת כל היום" ,ומה בכך "דשאני תורה שאינו מייאש דעתו ...והוי כמו
יושב כל היום בלא הפסק" ,הרי בדרך כלל כל אדם מפסיק לצרכי חולין וענינים אחרים?



על דברי ר"ת שכתב שהקם בלילה ללמוד תורה לא צריך לברך ברכת התורה ,כתב
תוספות" :ולא נהירא" .מדוע תוס' לא קבל את דברי ר"ת?

רבינו יונה הסביר את דברי התוס' מדוע יש הבדל בין ברכת "אהבה רבה" לבין "ברכת התורה",
בנוגע לברכה בעת לימוד תורה במשך היום.

–



לפי רבנו יונה ,מה סיבת ההבדל בין ברכת "אהבה רבה" לבין "ברכת התורה" ,בנוגע
לברכה בעת לימוד תורה במשך היום.

ברכת התורה  -ברכת המצוות או ברכת השבח?
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הרמב"ם לא מנה את החובה לברך ברכת התורה כמצווה מהתורה .הרמב"ן השיג עליו:



מדוע הרמב"ם לא מנה את החובה לברך ברכת התורה כמצווה מהתורה? עיין שוב בגמרא
בברכות כא ע"א.



מדוע המבי"ט לא קבל את דברי הרמב"ן ש"אין ראוי למנותה מצוה אחת עם הקריאה",
ומדוע לפיו מצוות תלמוד תורה שונה ממצוות הבאת ביכורים ומקרא ביכורים ,וממצוות יציאת
מצרים ומצוות קרבן הפסח?

הרב יעקב בצלאל ז'ולטי ,הסביר את מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן ,ובהתאם לכך הסביר גם את
דברי התוס'.
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עין שוב בדברי התוס' ודברי רבינו יונה ,והוכח מלשונם שניתן גם להסביר את תוס' ורבינו יונה
שהם סברו שברכת התורה היא ברכת המצוות ,ואין הכרח להסביר שהם סברו שברכת
התורה היא ברכת השבח.

הרי"ד סולוביצ'יק ,יישב אחרת את שאלת תוס' ,והסביר את מהותה וייחודה של ברכת התורה.

–



בסס את דברי המשנה ברורה מהמילים" :אך אם נזכר  ...מה טוב" ,מהמקורות שנלמדו לעיל.
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הסבר את ההוכחה מדברי הרמב"ם שברכת התורה מדרבנן ,ובאיזה מצב ברכת התורה
היא מהתורה ומדוע.

אמונה

–

?

ּ

