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מראי מקומות

סוגיית ברכת התורה – שבוע ד

- א - 
לימוד ע"י הרהור

גמ' ברכות.כ:.מתני'.'בעל.קרי'.עד.סוף.העמוד...........................ה

מחלוקת.בק"ש.ובתפלה.אי.הרהור.כדיבור.דמי.או.לא

תוס'.שם.ד"ה.ורב.חסדא.................................................................ה

דהלכה.כמ"ד.הרהור.לאו.כדיבור.דמי

..........ו בית יוסף.סוף.סי'.מ"ז.]אות.ד'[.בשם.ספר.האגור.סי'.ב'

לאו. דהרהור. דנקטינן. הרהור,. על. ברכה"ת. מברכים. דאין.
כדיבור

שו"ע.סמ"ז.ס"ג.................................................................................ח

פסק.דהמהרהר.בד"ת.אינו.מברך

..............................................................................י לבוש.ס"ד.בא"ד.

מחשבה,.. על. מברכין. שאין. לפי. הרהור. על. מברכין. .דאין.

שאין. אלא. ת"ת,. מצות. מקיימין. דבמהרהר. מדבריו. ]מבואר.
מברכין.עליו.[

................................................................................ח ט"ז.סמ"ז.סק"ג.

דכדי.שלא.יהא.ברכה"ת.לבטלה,.יזהר.להוציא.בפיו.קצת.ד"ת.
אחר.הברכה..

ברכות. לענין. ורק. בהרהור,. ת"ת. מצות. דמקיים. ג"כ. ]מבואר.
וק"ש.אמרינן.דהרהור.לאו.כדיבור.[.

ביאור הגר"א.שם.ד"ה.וה"ה.בא"ד.................................................ח

על. יברך. לא. דלמה. המחבר,. מש"כ. על. חולק.

בלב.. דהיינו. 'והגית',. בו. נאמר. הלא. .הרהור,.

]מבואר.דלמד.בדעת.המחבר.דאין.מברכים.מפני.דלא.מקיים.
בזה.מצות.ת"ת[.

מרומי שדה.ברכות.כ:.ד"ה.שם.במשנה.......................................כא

אלא. מה"ת,. אינו. הרהור. על. ברכה"ת. הגר"א,. לדעת. דאפילו.

מדרבנן.כדין.שאר.ברכת.המצות..דלכו"ע.רק.בדיבור.יש.חיוב.
ברכה.מה"ת.

- ב - 
בשומע כעונה

שערי תשובה.סק"ג.בשם.שו"ת.הלכות.קטנות.........................ח

השומע.ד"ת.צריך.לברך,.דשומע.כעונה,.ועדיף.מהרהור..

תוס'.ברכות.כ:.ד"ה.כדאשכחן.......................................................ה

מבואר.ג"כ.דשומע.ד"ת.דינו.כמדבר.ועדיף.מהרהור..

.......................................................יא שו"ע הרב.הל'.ת"ת.פ"ב.הי"ב.

בשיטת. הגר"א. ]כהבנת. בהרהור. ת"ת. מצות. יוצאים. שאין.
המחבר[,.אבל.יוצאים.מצות.ת"ת.בשומע.כעונה.

יוצא. אינו. מפיו. להוציא. שאפשר. מה. דרק. מחלק. ]אמנם.

בזה. יוצא. שפיר. דבר,. להבין. בדעתו. כשמעיין. אבל. בהרהור,.
מצות.ת"ת[..

- ג - 
כתיבה

............................................................................ח שו"ע.סי'.מ"ז.ס"ג.

]וצ"ע. דהכותב.חידושי.תורה.אע"פ.שאינו.קורא.צריך.לברך..
מ"ש.מהרהור[

.............................................................................יח משנ"ב.שם.סק"ד

הטעם.למה.בהרהור.אינו.מברך.ובכותב.מברך.

ערוה"ש.סי'.מ"ז.סעיפים.ט'.-.י"א.................................................טז

הרהור. בין. שחילק. המחבר. שיטת. ודעת. טעם. בטוב. ביאור.
לכתיבה,.ע"ש.באורך.
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המשך מראי מקומות

- ד - 
ליתר עיון 

.............................................................ח פמ"ג משב"ז.סי'.מ"ז.סק"ג
מקשה.על.הט"ז.אמאי.צריך.להוציא.קצת.ד"ת.מפיו,.הרי.אומר.

ברכת.כהנים.ואלו.דברים.

..............................................יט ביאור הלכה.סי'.מ"ז.ד"ה.המהרהר.
ביאור.שיטת.הגר"א.אמאי.ס"ל.שמברכים.ברכה"ת.על.הרהור.

שו"ת בנין עולם ]להגרי"א חבר[.או"ח.סי'.ו',.בהגהה................כג
על. הקשה.על.הגר"א.מאי.שנא.מביטול.חמץ.שאין.מברכים.

הרהור,.וע"ש.מה.שמחלק.

...............................................................יג נשמת אדם.כלל.ט'.סק"ד
יישוב.שיטת.המחבר.מקושיית.הגר"א..

משנ"ב.סק"ז.בשם.הגר"א...............................................................יט
אפילו.להגר"א.שמברכים.על.הרהור,.מותר.לקיים.מצוה.קודם.
ברכה"ת.אף.שמהרהר.בדין.מצוה.זו,.כיון.שאינו.מתכון.ללימוד.

בכורי יעקב.סי'.תרמ"ד.סק"א.בסו"ד............................................טו
שצריך.לברך.ברכה"ת.קודם.נטילת.לולב.

.......................................................כ הליכות שלמה פרק.ו'.אות.ה'.
שומע.כעונה.בת"ת.ל"צ.להיות.דווקא.מבר.חיובא.כמו.שופר.
ומגילה,.דאין.דין.כוונה.להוציא,.אלא.כל.ששומע..ד"ת.ודעתו.

לשמוע.ה"ז.מקיים.מצות.ת"ת.

שערי ציון

שו"ע.סי'.מ"ז.סעיפים.ג.–.ד,.משנ"ב.סק"ד.–.סק"ח....................יח
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