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מראה מקומות

שיעור בענין ברכת המצוות

אםב רכבב ןיוובבןמב בור 

• גמרא•ברכות•טו•ע"א,•מבואר•דברכה•דרבנן.	

• ירושלמי•ברכות•פרק•ו•הלכה•ה•)מא•ע"ב(,•מנין•שכל•המצוות•טעונות•ברכה.	

• פרי•מגדים•פתיחה•להלכות•ברכות•אות•טו.	

• רש"י•ברכות•מח•ע"ב•ד"ה•כי•הוא•יברך.	

 ירךבלפויבזןמב ןיו 

• שלחן•ערוך•הרב•סימן•תלב•קונטרס•אחרון•ס"ק•א.	

• בכורי•יעקב•סימן•תרלט•ס"ק•כב.	

• גליון•מהרש"א•למהר"ש•איגר•יורה•דעה•סימן•יט•על•הש"ך•ס"ק•ו.	

• שלחן•ערוך•אורח•חיים•סימן•תקפח•סעיף•א.	

• מגן•אברהם•סימן•שלט•ס"ק•ח.	

• מגן•אברהם•סימן•יט•ס"ק•א.	

• שו"ת•רבי•עקיבא•איגר•סימן•ט.	

• ריטב"א•פסחים•ז•ע"ב•טעם•שאמרו•חז"ל•לברך•על•המצוות•עובר•לעשייתן.	

 איז בןיוובבן רכים

• שו"ת•הרשב"א•חלק•א•סימן•יח.	

• פירוש•הירושלמי•לבעל•החרדים•ריש•כיצד•מברכין.	

• פסחים•ז•ע"ב,•אמר•רב•יהודה•אמר•שמואל•כל•המצות•מברך•וכו'.	

• ירושלמי•ברכות•פרק•ט•הלכה•ג•)סו•ע"א(,•העושה•סוכה•לעצמו.	

• שו"ת•אבני•נזר•אורח•חיים•סימן•תנט.	

הגאון רבי אשר וייס שליט"א
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ד ריםבכובי":
ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה' ֱאֹלֶהיָך ִּבַעְרִּתי ַהֹּקֶדׁש ִמן ַהַּבִית ְוַגם ְנַתִּתיו ַלֵּלִוי ְוַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ְּכָכל ִמְצָוְתָך ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני ֹלא 

ָעַבְרִּתי ִמִּמְצֹוֶתיָך ְוֹלא ָׁשָכְחִּתי:

רשגיבשם:
ולא שכחתי - מלברך על הפרשת מעשרות )ע"פ מעשר שני פרק ה משנה יא(:
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פריבן"דיםבפביח בל לכובב רכובבאובבאו:

גרסינן בירושלמי )ברכות, ריש הלכה א' בכיצד מברכין( דרבי חגיי ור' ירמיה אזלי לחנותא, בריך 

רבי חגי, אמר ר' ירמיה יאות עבדת דכתיב ואתנה לך וגו', התורה והמצות )שמות כד, יב(, מקיש 

מצות לתורה, מה תורה צריכה ברכה אף מצות, עכ"ל. לכאורה משמע מזה דברכת המצות דין 

תורה הוה, מהיקשא דתורה, ונאמר דתורה ברכה שלה מן התורה כמו שכתב הפרי חדש בסימן 

מ"ז )אות א( בברכת התורה דהרמב"ן )בהוספותיו לספר המצות, עשה טו( ורשב"א בריש פרק 

שלשה שאכלו )ברכות מח, ב ד"ה הא דאפליגו( ובעל החינוך )מצוה תל( סברי דברכת התורה 

לפניה דין תורה, וירושלמי הדין מסייע להו. א"כ מצות מהיקשא נפקא, נמי נימא דין תורה, ורק 

נהנין ושבח והודאה הוה דרבנן. אמנם צ"ע שלא הביא זה הפרי חדש ושאר פוסקים, משמע 

דהיקשא אסמכתא, ומצות הוה דרבנן, ונפקא מינה בספק אם בירך.
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"ליומבן רשגאבלן רגשבאי"רביור בדע בביןמביאבעלב שגךבבגקבו:
השחיטה אינו הפסק לברכת כסוי וכו'. ולכאורה בפשוטו יש לחלק, דהא חיוב כסוי אינו בא כי אם 

אחר ששחט, והיכן מצינו זה שיהא יוצא במברך בעוד לא נתחייב, ואם יברך בערב פסח סמוך לחשיכה 

על אכילת מצה ויאכל כשיחשך מסתברא דלא יצא בברכתו.
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ן"מבא ר םבביןמבשלאבבגקבח:
ואין פודין הבן ]בשבת[. אפילו בכלי, דדמי למקח וממכר. ואין לומר יתן המעות לכהן בערב שבת, מ"מ איך יעשה 

עם הברכות והסעודה, יעשנה בערב שבת, עדיין לא חלה עליו המצוה, ואיך יאמר וצונו. ובשבת נמי לא, דהשתא 

לאו מידי קעביד לכן ימתין עד יום א' )תרומת הדשן(:

ן"מבא ר םבביןמביאבבגקבא:
ואפשר דהוא הדין במזוזה, אם קבע בו מזוזה קודם שדר בתוכו, כשנכנס לדור בתוכו מברך אקב"ו לדור בבית 

שיש בו מזוזה, כנ"ל:
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