
 

 

 

 

 

 

 ת התורה?ושל ברכ ןמהי חשיבות

 תלמוד בבלי מסכת נדרים דף פא עמוד א 

 שמהן תצא תורה  -'יזל מים מדליו' (במדבר כד)ר הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורה שנאמ ...

 ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן? 

 אמר רב יוסף: שלא יאמרו תורה ירושה היא להם 

 רב ששת בריה דרב אידי אומר: כדי שלא יתגדרו על הצבור

 מפני שהן מתגברין על הצבור  :מר זוטרא אומר

 חמורים( -)שקראו לעם הארץי רב אשי אומר: משום דקרו לאינשי חמר

 שאין מברכין בתורה תחלה רבינא אומר: 

מי האיש החכם ויבן את זאת דבר זה נשאל לחכמים  (ירמיהו ט)דאמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב 

ויאמר ה' על עזבם את תורתי  (ירמיהו ט) ולנביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמו דכתיב

 שאין מברכין בתורה תחלה  :ולי היינו לא הלכו בה אמר רב יהודה אמר רבוגו' היינו לא שמעו בק

 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כא עמוד א 

כי שם ה' אקרא הבו גדל  (דברים ל"ב)מנין לברכת התורה לפניה מן התורה שנאמר ... אמר רב יהודה 

 לאלהינו 

 

 ערוך השולחן, מ"ז, י"דהרב יחיאל מיכל הלוי אפשטיין, 

ואח"כ מברכים שיתן לנו חכמה ובינה ומתיקות ולב טהור לשמה מפני שבזה אינו דומה תלמוד ...

תורה לכל המצוות שבכל המצוות עשייתה באיברים גשמיים ומצווה זו מקורה בלב ובמוח, ואם לא יבין 

 אין לימודו כלום, ולכן צריך לברך דרך בקשה -מה שלמד אין לימודו כלום ואם כוונתו שלא לשמה 

 שיעזרו ה' לידע תורתו וללמוד בה כראוי 

 

 אדמו"ר הזקן, שולחן ערוך הרב סימן מ"זרבי שניאור זלמן מלאדי, 

חשובה בעיניו לברך , יראה כל אדם, שתהיה כלי חמדתו של הקב"ה שהיה משתעשע בה בכל יום

  בשמחה, יותר מעל כל הנאות שבעולםעליה 

 

 ארת ירוחם קי"ז( : הרב ירוחם ליינר, האדמו"ר מראדז'ין )תפ

קניינו של אדם בדבר אפילו הוא ברשותו אינו מגיע אלא מקום שידיעתו בערך הדבר מגעת, וכך גם 

כך היא מידת קניינו בה, ואם אין הוא מכיר  -בקניינה של תורה. במידה שאדם מכיר בערכה של תורה 

 אין לו בה קניין  -בערכה 



 

 

 

 

 

 

 ת התורה?ומהו התוכן של ברכ

 

 לי מסכת ברכות דף יא עמוד ב תלמוד בב

משקרא קריאת  ,צריך לברך -השכים לשנות עד שלא קרא קריאת שמע :אמר רב יהודה אמר שמואל

 שכבר נפטר באהבה רבה  ,אינו צריך לברך -שמע

 למקרא צריך לברך ולמדרש אינו צריך לברך  :אמר רב הונא

 יך לברך למשנה אינו צר ,למקרא ולמדרש צריך לברך :ורבי אלעזר אמר

 ורבי יוחנן אמר אף למשנה נמי צריך לברך ]אבל לתלמוד אינו צריך לברך[ 

 ורבא אמר אף לתלמוד צריך )לחזור ולברך( ]לברך[ 

זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דרב לתנויי פרקין בספרא דבי רב הוה  :דאמר רב חייא בר אשי

ות היינו עומדים לפני רב לשנות )=ללמוד( )פעמים רבמקדים וקא משי ידיה ובריך ומתני לן פרקין 

 פרקים בספרו היה מקדים ונוטל ידיו ומברך ושונה לנו את הפרק.(

 ?מאי מברך

 אשר קדשנו במצותיו וצונו לעסוק בדברי תורה  :אמר רב יהודה אמר שמואל

ראל ונהיה הערב נא ה' אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית יש :מסיים בה הכי ורבי יוחנן

אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כלנו יודעי שמך ועוסקי תורתך ברוך אתה ה' המלמד תורה 

 לעמו ישראל 

 אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה ה' נותן התורה  :ורב המנונא אמר

 זו היא מעולה שבברכות  :אמר רב המנונא

 ולהו הלכך לימרינהו לכ ]אמר רב פפא[:

 


