
 הנהנין פתיחה להלכות ברכות
  א, לה ברכות .א

 ברכה בלא הזה העולם מן שיהנה לאדם לו אסור רבנן תנו

 ילך תקנתיה מאי מעל ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה וכל

 ליה עביד הא ליה עביד מאי חכם אצל ילך חכם אצל

 וילמדנו מעיקרא חכם אצל ילך רבא אמר אלא איסורא

 אמר יהודה רב אמר מעילה לידי יבא שלא כדי ברכות

 נהנה כאילו ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה כל שמואל

 כתיב רמי לוי רבי ומלואה הארץ' לה שנאמר שמים מקדשי

 נתן והארץ' לה שמים השמים וכתיב ומלואה הארץ' לה

 אמר ברכה לאחר ברכה כאן קודם כאן קשיא לא אדם לבני

 ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה כל פפא בר חנינא רבי

  ...ישראל וכנסת הוא ברוך להקדוש גוזל כאילו

 מדרש תנחומא )ורשא( פרשת וזאת הברכה .ב

רשע בחייו חשוב כמת מפני שרואה חמה זורחת ואיני מברך 

יוצר אור, שוקעת איני מברך מעריב ערבים, אוכל ושותה 

ואינו מברך עליה, אבל הצדיקים מברכין על כל דבר ודבר 

ושרואין וששומעין, ולא בחייהם בלבד  שאוכלין ושותין

אלא אפי' במיתתן מברכין ומודין לפני הקדוש ברוך הוא 

שנאמר )תהלים קמח( יעלזו חסידים בכבוד ירננו על 

 משכבותם רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם.

  ב, מג מנחות .ג

 'שנא יום בכל ברכותק'  לברך אדם חייב מ"אר היה תניא

 דרב בריה חייא רב מעמך שואל אלקיך' ה מה ישראל ועתה

 ומגדי. באיספרמקי להו וממלי טרח טבי וביומי בשבתא אויא

 הלכה כו רמב"ם הלכות ברכות פרק י .ד

כללו של דבר לעולם יצעק אדם על העתיד לבא ויבקש 

ם ויתן הודיה על מה שעבר ויודה וישבח כפי כחו, וכל רחמי

 המרבה להודות את יי' ולשבחו תמיד הרי זה משובח.

 אורחות חיים חלק א הלכות ברכות אות א .ה

 לזכור הבורא תמיד וליראה ממנו.

 הלכות ברכות השחר דף ד עמוד ב ספר האשכול .ו

 וכל מי שזהיר בברכות נקרא חסיד

 ה שער גספר שערי תשובה לרבינו יונ .ז

ואחרי אשר התברר שהכל ברא השם יתברך לכבודו, חייב 

האדם לשום לבו בכל עת לכבד את ה' ולקדשו בכל דבריו 

ולרוממו, להודות לו ולברכו תמיד, כמו שנאמר )תהלים לד, 

ויזכה בזה  ...ב(: "אברכה את ה' בכל עת תמיד תהלתו בפי"

זכות בהגיון לבו ומבטא שפתיו בלא יגיעה ופועל כפים, 

 גדולה עד לשמים, כי זה מעיקרי יצירת האדם.

 ספר אבודרהם דיני קריאת שמע .ח

ענין הברכות כלם הוא לקבל עול מלכות שמים עלינו 

כדאמרי' בפרק כיצד מברכין )מ, ב( שכל ברכה שאין בה 

 הזכרת השם ומלכות אינה ברכה

  נב סימן ה חלק א"הרשב ת"שו .ט

: תשובה .נסתר ומחצה, נמצא מחצה, הברכה נוסח נתקן למה

, כן הברכות נוסח שתקנו במה, התועלת גדול, נגלה טעם יש

 שעליהם יש יסודות דשני, ידעת שכבר לפי. ובנסתר בנגלה ל"ר

 ושאין, המציאות מחויב' ית שהוא לדעת: האחד. הכל נבנה

. רב ביאור, עליו המופת ונתפרסם שנתבאר כמו, כלל בזה ספק

 והוא, לבד' ית לעצמו אם כי, מושגב' ית אמתתו שאין': והב

. מהכל ונעלם נסתר מהותו ובאמתת, לכל נגלה במציאותו

 בנגלה הנוסח קבעו, בנפשותינו האלה הפנות שתי לקבוע וכדי

 עם, מפורסם נמצא שהוא מי עם כמדבר, אתה ברוך. ונסתר

 המחשבה תשבש שלא וכדי. פנים אל פנים עמו מדבר שהוא

 בין יחס ושיש, הנמצאים שאר כמציאות נמצא' ית שהוא

 בנפשותינו לקבוע; קדשנו אשר: קבעו, למציאותם מציאותו

 שאי ונסתר נעלם מציאותו מהות, מפורסם שהוא פ"שאע

 .הוא ברוך, בנסתר רק, בו לדבר אפשר

 ג-נפש החיים שער ב פרק ב .י

והענין כי מלת ברוך. אינו לשון תהלה ושבח כמו ששומה בפי 

ההמון. שהרי כשאמר לר"י ישמעאל בני ברכני לא אמר שם 

ד פלה ובקשת רחמים. וכן בב"מ )קישום שבח בברכתו אלא ת

( אמרינן וברכך יצא הקדש שא"צ ברכה. ופריך הש"ס ולא א

והא כתיב ואכלת ושבעת וברכת את ה' כו'. אבל האמת כי 

ברוך פירושו לשון תוספת וריבוי וכענין קח נא את ברכתי גו'. 

וברך את לחמך. וברך פרי בטנך וגו'. והרבה כיוצא במקרא. 

 ...שון תהלה ושבח אלא לשון תוספת ורבוי.שא"א לפרשם ל

ולכן קבעו אנשי כנה"ג הנוסח של כל ברכות המצות בלשון 

נוכח ונסתר. תחלתם ברוך אתה הוא לשון נוכח. ומסיימים 

אשר קדשנו כו' וצונו לשון נסתר. שמצד התחברותו יתברך 

ו. אנו ברצונו אל העולמות שעי"ז יש לנו קצת השגה כל דה

מדברים לנוכח ברוך אתה ה' כו'. כי העולמות הם הצריכים 

לענין התוספת ורבוי ברכה מעצמותו ית' המתחבר אליהם 

 וזהו מלך העולם

  ז ק"ס קעב סימן ברורה משנה .יא

 תהלתך פי ימלא דכתיב הברכה בשעת ריקן פיו ...יהא

 צריך ברכה דמברך מאן שמעינן מהא האשכול וכתב[ גמרא]

 :לגמגם ולא פומיה מלא לברך



  ג סעיף צא סימן חיים אורח ע"שו .יב

 ,מגולה בראש מפיו אזכרה להוציא שאסור אומרים יש

  ג סעיף קצא סימן חיים אורח ע"שו .יג

 .מברך בעודו מלאכה לעשות אסור

 ט"ז אורח חיים סימן קצא ס"ק א .יד

אסור לעשות מלאכה כו'. בירוש' מוכיח זה ממ"ש 

שהפועלים לא יברכו אלא שתים מפני ביטול מלאכה של 

בע"ה למה לא יברכו השתים האחרונות והם עוסקים 

במלאכתם א"ר מונא זאת אומרת שאסור לעשות מלאכה 

עד שיברך. העתקתי זה כדי שלא תטעה לומר דוקא בשעת 

ר ברכות או תפלה ב"ה אסרו בעשיית מלאכה ולא בשא

אלא דודאי גם בכל מילי דמצוה לא יעסוק בשיחה אחרת 

ולא הזכירו זה כאן בב"ה אלא לתרץ קושי' אבל בודאי בכל 

המצות לא יעשה אותם ועוסק בד"א כי זה הוא מורה על 

עשייתו המצוה בלי כונה אלא דרך עראי ומקרה וזה נכלל 

 במאמר תורתינו ואם תלכו עמי בקרי

  ה ק"ס קצא סימן ברורה משנה .טו

 עראי בדרך כמברך שנראה מפני -' וכו מלאכה לעשות אסור

 יעסוק שלא ל"ואצ לעשות אסור קל תשמיש ואפילו ומקרה

 שלא ליזהר שיש ז"הט וכתב אליו לבו לשום שצריך בדבר

 על מורה זה כי ז"בהמ שמברך בשעה ת"בד אפילו לעיין

 דוקא ולאו וההזדמן המקרה צד על רק אצלו ז"הבהמ היות

 וזה אחרת ברכה באיזו או בתפלה כשעוסק ה"ה ז"בבהמ

 יהיו שלא דהיינו קרי עמי תלכו ואם תורתנו במאמר נכלל

 :בעלמא וההזדמנות המקרה צד על אצלנו המצות

 חיים אורח חיים סימן ידשו"ת שלמת  .טז

אם מותר לנגב ידיו במטפחת בעת שמברך 'אשר יצר', 

וכמדומה דרובא דאינשי אין נוהגין להחמיר בזה שלא 

לעשות כן. והנה בשו"ע )או"ח סי' קצ"א סעיף ג' בסופו( 

כתב: "אסור לעשות מלאכה בעודו מברך", ע"כ. ושם 

 ..במג"א: "ונ"ל דאפילו תשמיש קל אסור לעשות".

 כא 'אורח חיים הערות סי -י ""ת יביע אומר חשו .יז

שכתב, יש נוהגים פה בגדאד וראיתי בספר גדולות אלישע 

שמתחילים לברך ולהדליק ביחד וגומרים הברכה עם סיום 

ההדלקה, כדי לצאת ידי חובת שתי הדעות. אולם מנהג זה 

לקת יש בו גריעותא, שכיון שבשעה שמברכים עסוקים בהד

הנרות, אין מכוונים דעתם בברכה, ואסור להתעסק בשעת 

הברכה בשום דבר, וכמ"ש מרן בש"ע )סי' קפג סעיף יב( 

וז"ל: אסור לברך כשהוא עוסק במלאכתו, וכתבו 

הגר"ז )שם האחרונים שאפילו עסק קל אסור, וכמ"ש בש"ע 

. ובשו"ת שלמת חיים )סי' צז( העיר .סעיף יד( וכו'. עכת"ד.

כן על הט"ז )ולא זכר מדברי המשנה ברורה(. ושם )בסי' 

קיג( הביא בשם סידור אשי ישראל, שבשעת הניגוב אחר 

נטילת ידים, מברך על נטילת ידים, והקשה מד' הט"ז הנ"ל, 

ויישב דשאני ניגוב ידים שהוא שייך למצוה, כמ"ש בסוטה 

בזה קפידא. )וע' בשו"ת עמודי אש  )ד ב(. ולכן פשוט שאין

סימן ג אות כ(. אולם שו"ר בספר תבואות שור )סי' יט ס"ק 

טו( שכתב, שאסור לברך ולשחוט כאחת, משום דלא מצי 

לכווני לשתיהן יחד כלל. ולא דמי לשחט בחדא ומכסי 

בחדא, שלכיסוי א"צ כוונה, אבל שחיטה בכוונה תליא 

לשתיהן יחד, הברכה  מילתא, ואנן סהדי דלא מצי לכוין

 והשחיטה. ע"ש. ולכן גם כאן אין לעשות כן.

  י-ט סעיף קפג סימן חיים אורח ע"שו .יח

, כשאכל בביתו הולך היה אם בין, שמברך בשעה לישב צריך

 לכוין שיוכל כדי, לישב צריך לברך כשמגיע, מיסב או עומד או

. באימה ישב אלא; גאוה דרך שהוא, מיסב יהא לא וגם; יותר

 יצא. בדיעבד, מהלך בירך אפילו, כן עשה לא אם מיהו: הגה

 .מיושב לאמרה צריך שלש מעין ברכת שגם א"י

  ג ק"ס קפה סימן ברורה משנה .יט

 מעורר הקול כי רם בקול לברך לעולם דטוב שכתבו ויש

 להזכיר ז"עי ישכח לא ח"ר או שבת הוא אם ובפרט הכונה

 :המאורע מעין

 ישעיהו פרק כט פסוק יג .כ

ויאמר אדני יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו 

 רחק ממני

  ד סעיף רו סימן חיים אורח ע"שו .כא

 לאוחזו צריך, בו להריח או לאכלו עליו שמברך דבר כל

 .מברך כשהוא בימינו

  ה סעיף רו סימן חיים אורח ע"שו .כב

; לפניו שיביאוהו עד, משקה על ולא אוכל על לא מברכין אין

 ;אחרת פעם לברך צריך, לפניו הביאוהו כך ואחר ברך

  יט ק"ס רו סימן ברורה משנה .כג

 ברכה בשעת עליהם דעתו כוון' ואפי - אחרת פעם לברך צריך

 מה על להברכה היה ולא לפניו היו לא שאז כיון מהני לא כ"ג

 יבואו שבודאי כיון דהתם ו"דס המים לאמת דמי ולא לחול

 בדעת דתלוי הכא כ"משא דמיא לפניו היו כאלו נגדו המים

 הברכה בעת בתיבה מונח עליו שבירך הדבר היה ואם. אחרים

 שהוא כיון ולברך לחזור צריך אינו משם לקחה הברכה ואחר

 יש בודאי לכתחלה אך ... אחרים בדעת תלוי ואינו לפניו מוכן

 לאחוז המצוה דלכתחלה ועוד הפסק מטעם אחד בזה ליזהר

 .הברכה בשעת בידו


