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. ונ"ל שזה הטעם נכון למנהגינו שאנו מברכין בכל בקר שתי ברכות על התורה, 
כדי שתהא אחת נחשבת לברכה אחרונה על הלימוד שלמד אתמול שלא היה 

יכול לברכה קודם לכן עד שיישן בינתיים, דהוי השינה הפסק והוי שפיר אחריה,
(ג) ואין לומר שהיה יכול לברכה כשהפסיק ללמוד אתמול כשהלך לישן, דהא 

חייב להגות בה אפילו במטתו עד שישתקע בשינה:* הג"ה ועיין לקמן סימן רל"ט 
סעיף א': וא"כ אין לו עת אחר לברכה עד הבקר כשיעור משנתו, והברכה 

השנייה היא נחשבת לברכה ראשונה על מה שילמוד היום שבא. ואף על פי 
שלפי זה היה לנו להקדים ברכת אשר בחר בנו וכו' קודם לעסוק בדברי 

תורה, דלעסוק להבא משמע, ותהיה ברכת אשר בחר בנו נחשבת ללימוד של 
אתמול ולעסוק על מה שילמוד היום, מ"מ הואיל וגבי ספר תורה תקנוה 

לברכה ראשונה לקחוה ג"כ כאן לברכה ראשונה. ועוד דלשון והערב נא וכו' 
נופל יותר לומר על מה שעבר מעל מה שילמוד, שאנו מתפללין שיערב בפינו כל 
מה שלמדנו אתמול, שעל כיוצא בזה שייך לומר יותר לשון ערבות כלומר שיערב 

בפינו ולא תשכח ממנו נעימות טעמה אף על פי שנלמוד היום יותר וטעמים 
אחרים, נתפלל שלא ידחה טעם מפני טעם, כמו שהוא הענין בדברים הנהנין 

הגשמיים, רק ישאר בפינו ערבות הטעם הראשון עם ערבות הטעם האחרון, נ"ל. 

סדור תפלה נוסח ספרד - סדר השכמת הבוקר: 
ּבָרּוְ אַּתָה יְֹדוָד אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם אֲׁשֶר ִקּדְׁשָנּו ּבְמִצְותָיו וְצִּוָנּו לַעֲסֹוק ּבְִדבְֵרי תֹוָרה:

וְהַעֲֶרב נָא יְֹדוָד אֱֹלהֵינּו אֶת ּדִבְֵרי תֹוָרתְָ ּבְפִינּו ּובְפִּיֹות עַּמְָ ּבֵית יִשְָֹראֵל. וְנִהְיֶה אֲנַחְנּו וְצֶאֱצָאֵינּו. 
(וְצֶאֱצָאֵי צֶאֱצָאֵינּו) וְצֶאֱצָאֵי עַּמְָ ּבֵית יִשְָֹראֵל. ּכֻּלָנּו יֹוְדעֵי ׁשְמֶָ וְלֹומְֵדי תֹוָרתֶָ לִׁשְמָּה:ּבָרּוְ אַּתָה 

יְֹדוָד הַמְלַּמֵד ּתֹוָרה לְעַּמֹו יִשְָֹראֵל:

ּבָרּוְ אַּתָה יְֹדוָד אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם. אֲׁשֶר ּבָחַר ּבָנּו מִּכָל הָעַּמִים וְנָתַן לָנּו אֶת ּתֹוָרתֹו:

אליה זוטא סימן מז ס"ק ג 
(ג) עיין בנחלת צבי שחלק על זה וכתב טעם דשני ברכות נגד שני תורות תורה שבכתב ותורה 

שבעל פה
אליה זוטא
R. Eliyahu b. R. Binyamin Wolf Shapiro was born in Prague c. 1660. He was the brother - in - law of R. 
David Oppenheim and R. Ya'akov Reisher (author of the Chok Ya'akov) , as well as a disciple - colleague 
of R. Avraham Gombiner, author of the Magen Avraham. He served as rabbi in Kalin and Tiktin,  and 
Rosh Yeshiva in Prague. R. Eliyahu wrote the books Eliyah Rabba and Eliyah Zuta on the Levush 

Nachalat Tzvi - Commentary to SA by R Tzvi Hirsh B. Yosef Hakohen - Krakow 1646
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