הרב צבי סבלפסקי

בס"ד

לצאת ידי ברכת התורה מבחור בר מצוה
 .1תלמוד בבלי מסכת נדה דף מו עמוד א
והאמר רבא :קטנה שהגיעה לכלל שנותיה  -אינה צריכה בדיקה ,חזקה הביאה סימנין! ה"מ – בסתמא
 .2תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כא עמוד א
מנין לברכת התורה לפניה מן התורה  -שנאמר :כי שם ה' אקרא הבו גדל לאלהינו.
 .3משנה ברורה סימן מז
(א) ברכת התורה  -עיין בשאגת ארי' סי' כ"ד דמסיק שברכת התורה הוא מן התורה ולכן אם נסתפק לו אם בירך ברכת
התורה[א] חוזר ומברך ומ"מ כיון שהוא לו ספק[ב] לא יברך אלא ברכת אשר בחר בנו שהיא המעולה שבברכות
כדאיתא בגמ' ועיין בשע"ת שהביא בשם קצת אחרונים דסוברין דמספק לא יחזור ויברך ובאמת קשה מאד לסמוך
עליהם אחר דהרבה ראשונים [הלא המה הרמב"ן והחינוך והרשב"א בפ' ג' שאכלו] סוברים דבה"ת הוא מן התורה
וידוע שעונש מי שאינו מברך על התורה גדול מאד .אך אם נזכר זה לאחר התפלה שכבר בירך ברכת אהבה רבה אפשר
דיש להקל בזה אפילו אם לא למד תיכף לאחר התפלה [פמ"ג בפתיחה] ואם יכול לבקש מאחר שיוציאנו בבה"ת או
שיכוין לכתחלה בברכת אהבה רבה לפטור וללמוד תיכף לאחר התפלה מה טוב .ובפרט לפי מה שמצאתי אח"כ בספר
מאמר מרדכי שמביא בשם הלבוש וע"ת ג"כ דהוא מדרבנן בודאי צריך ליזהר לכתחלה לעשות כן .וברכת התורה
בצבור לכו"ע דרבנן משום כבוד הצבור שהרי כבר בירך בשחרית [אחרונים]:
 .4משנה ברורה סימן מז
(כח) שלא ישן . . . . -ואם היה ניעור כל הלילה[כד] י"א דא"צ לברך בבוקר וי"א[כה] דצריך לברך כי קבעו חכמים
ברכה זו בכל יום דומיא דשאר ברכות השחר וספק ברכות להקל אך אם אפשר לו יראה לשמוע בה"ת מאחר ויאמר לו
שיכוין להוציאו בהברכות והוא יכוין לצאת ויענה אמן ויאמר אח"כ איזה פסוקים כדי שיהא נחשב לו במקום לימוד או
יכוין לצאת בברכת אהבה רבה וילמוד תיכף מעט אחר שיסיים תפלתו .ואם היה ישן ביום שינת קבע על מטתו ובלילה
שלאחריו היה ניעור כל הלילה פסק הגאון רע"א דבזה לכו"ע צריך לברך בבוקר בה"ת ואין ברכת אהבת עולם של
ערבית פוטרת אם לא למד מיד אחר התפלה:

