הרב צבי סבלפסקי

בס"ד

תלמוד תורה כהכשר מצוה ומצוה בפני עצמה
 .1שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן מז
סעיף יד
* יד <י> כג'] יד') {ג} יח] יד} (ק') נשים (לד) מברכות ברכת יד'} התורה.
 .2תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד א
אמר רב יוסף :מריש ה"א ,מאן דהוה אמר לי הלכה כר"י ,דאמר :סומא פטור מן המצות ,עבידנא יומא טבא לרבנן ,דהא
לא מיפקידנא והא עבידנא ,השתא דשמעיתא להא דא"ר חנינא :גדול מצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה,
אדרבה ,מאן דאמר לי דאין הלכה כרבי יהודה ,עבידנא יומא טבא לרבנן.
 .3תוספות מסכת קידושין דף לא עמוד א
דלא מפקידנא ועבדינא  -מכאן מדקדק ר"ת דנשים מברכות על מצות עשה שהזמן גרמא אף על גב דפטורות לגמרי
דאפילו מדרבנן לא מיחייבי כדמוכח פרק מי שמתו (ברכות דף כ ):מ"מ יכולות הן לברך ואין כאן משום לא תשא את
שמו לשוא (שמות כ) משום מברכות ברכה שאינה צריכה דאי לאו הכי היכי שמח רב יוסף והלא מפסיד כל הברכות
כולן.
 .4רמב"ם הלכות ציצית פרק ג
הלכה ט
. . . .וכן שאר מצות עשה שהנשים פטורות מהן אם רצו לעשות אותן בלא מ ברכה אין ממחין בידן. . . .
 .5ביאור הלכה סימן מז סעיף יד ד"ה * נשים וכו'
* נשים וכו'  -הטעם דהא חייבות ללמוד הדינים שלהם ועוד דחייבת לומר פרשת הקרבנות כמו שחייבת בתפלה א"כ
קאי הברכה ע"ז .ב"י מ"א .ולפ"ז הטעם יכולה להוציא בבה"ת את האיש וכן כתב הפמ"ג בהדיא והגר"א בביאור חולק
ע"ז הטעם עי"ש אלא הטעם דמברכות הוא דאף דפטירי מתורה מ"מ יכולות לברך ולומר וצונו דלא גריעא מכל מ"ע
שהזמן גרמא דקי"ל דיכולות לברך עליהן וכדלעיל בסימן י"ז ס"ב עיין שם ולפ"ז אין יכולות להוציא את האיש. . . .
 .6תלמוד בבלי מסכת נדרים דף פא עמוד א
דאמר רב יהודה אמר רב ,מאי דכתיב :מי האיש החכם ויבן את זאת? דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו ,עד
שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו ,דכתיב :ויאמר ה' על עזבם את תורתי וגו' ,היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה!
אמר רב יהודה אמר רב :שאין מברכין בתורה תחלה.
 .7תלמוד בבלי מסכת שבת דף פח עמוד א
דרש רבי סימאי :בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע ,באו ששים ריבוא של מלאכי השרת ,לכל אחד ואחד מישראל
קשרו לו שני כתרים ,אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע.

