
 

 

 

 

TTfT 0011 - Brachos 11- Birchas Hatorah and Ahava Rabboh 

Ideally a person should recite Birchas Hatorah as the new day begins. The Talmud considers a 

case where a person did not recite these blessings right away. Instead he began his prayers and 

recited the blessing that precedes Shema. The question considered is if that blessing of Ahava 

Rabboh will absolve him of his obligation to recite Birchas Hatorah because the essence of the 

blessing is so similar.  

In this session we also discuss the text of Birchas Hatorah, and how often it should be recited. 

 

  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יא עמוד ב 

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

  .בהשכבר נפטר באהבה ר, לברך

  

: ורבי יוחנן מסיים בה הכי. אשר קדשנו במצותיו וצונו לעסוק בדברי תורה: אמר רב יהודה אמר שמואל? מאי מברך

אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל ' הערב נא ה

אשר בחר בנו מכל העמים : ורב המנונא אמר. תורה לעמו ישראלהמלמד ' ברוך אתה ה, כלנו יודעי שמך ועוסקי תורתך

    .נותן התורה' ברוך אתה ה. ונתן לנו את תורתו

  

  

  תוספות מסכת ברכות דף יא עמוד ב 

שכבר נפטר באהבה רבה והוא ששנה ' בירושלמי יש הא דאמרי -עד הלכך נימרינהו לכולהו . שכבר נפטר באהבה רבה

  . מיד באותו מקוםעל אתר פירוש לאלתר שלמד

  

יצחק כגון אנו שאין אנו לומדין מיד לאחר תפלת השחר שאנו טרודין והולכים כך בלא למוד עד אמצע ' ונשאל להרב ר 

  . היום או יותר אמאי אין אנו מברכין ברכת התורה פעם אחרת כשאנו מתחילין ללמוד

  

לפי ' ועוד אפי. מרו ואין צריך לאלתר ללמודשלנו לא א' י דלא קיימא לן כאותו ירושלמי הואיל וגמר"והשיב ר

ש נתקן ובשביל היא אינו נפטר "הירושלמי דוקא אהבה רבה דלא הוי עיקר ברכה לברכת התורה דעיקר אהבה רבה לק

אבל ברכת אשר בחר בנו וברכת לעסוק בדברי תורה . מברכת התורה אלא אם ילמוד מיד וגם לא יעשה היסח הדעת

  . פוטרת כל היוםשהן עיקר לברכת התורה

  

ל דשאני תורה שאינו מייאש דעתו דכל "וי. ת מאי שנא מסוכה שצריך לברך על כל סעודה וסעודה לישב בסוכה"וא

אבל אכילה בסוכה יש שעה . שעה אדם מחוייב ללמוד דכתיב והגית בו יומם ולילה והוי כמו יושב כל היום בלא הפסק

  . קבועה

 

Quick Questions: 

How many Birchos Hatorah are there? 

What must one do if he wants Ahavah Rabboh to work as Birchas Hatorah? 

What does it mean to learn Torah Lishmah (for its sake)? 

Why is there no new Birchas Hatorah each time a person comes back to learn (unlike succah)? 


