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 הברכות שיברכו בביאת משיח
 

 שו"ת לב חיים ח"ב סי' מב . 1

ונראה דמברכים ברכת גואל ישראל אשר גאלנו מגלות המר הזה וכסדר שתיקנו בסוף אגדה 
כמו כן יהיה הגאולה  ,ומברכים גאל ישראלונודה לך שיר חדש על גאולתינו ועל פדות נפשינו 

 העתידה לבא בב"א.

 

 שו"ת לב חיים שם. 2

כי בודאי אנחנו קובעים יום הגאולה ליו"ט גמור ולקדש בו בקדושת היום וכן לומר שהחיינו וכן 
הגאולה הוא יו"ט גמור ולקדש עליו ובכלל קידוש שמעתי שכן דעת מורינו הרב כנה"ג ז"ל כי יום 

 היום הוא לומר ג"כ זמן.

 

 בני יששכר מאמרי שבת מאמר ג. 3

 בלי שראלי ה"מו המקובל הרב הוא הלא החברים מן אחד נענה החברים בין בדבר ויכוח ונפל
 שלא באיברים נבלע אבירים לחם שהוא כיון עיקר כל המן על ברכה בירכו לא כמדומה אשר
 פסולת היה לא ובמן הפסולת מן ולהפרידם ניצוצין לברר עיקר הברכה כל יכ בירור בו היה

 ...האמת אל קרובים הדברים לדעתי כי מאד ונהניתי

 

 סי' רד סע' יגנפש חיה . 4

כי בכל דבר שבא בהשתדלות ויגיעת האדם שיכול הטועה לומר כחי ועוצם ידי עשה לי כל זה 
התקינו ברכה עלי' להודיע כי הכל מאתו יתברך, לא כן במה שהיא למעלה מן הטבע שאכילתה 

 היא הלולה.

 

 מאמר שבתות ה' מאמר ב. . 5

באותה סעודה והוא יברך לכל המסובין על המן אשר ומסתברא שאדם הראשון יהיו בעה"ב 
 בצנצנת ברוך המוציא לחם מן השמים.

 

 הדרנים על הרמב"ם וש"ס ע' שלד. 6

 וכל ברכה בלא ז"העוה מן שיהנה לאדם לו אסור ברכות במסכת איתא הברכות חיוב ובטעם
 שמים בקדשי מעל כאילו ברכה בלא ז"העוה מן הנהנה כל ...מעל ברכה בלא ז"מעוה הנהנה

  ...שנאמר

 יתכן לא הרי שמים קדשי שהם ז"העוה מעניני ההנאה להתיר הברכה פעולת מהי להבין וצריך
  ?שמים דקדשי הקדושה מפקיעה שהברכה לומר

 כולו העולם על ב"בעה הוא ה"שהקב ההכרה מודגשת הברכה שבאמירת בזה הביאור לומר ויש
 הברכה האומר שהאדם היינו שמים מלכות עול קבלת ע"שזהו (העולם מלך אלקינו) האדם ועל
 ...לכהנים נאכל המורם שהרי שמים קדשי (מ להנות) לאכול לו מותר ולכן ה"הקב של עבדו הוא

 .ולעבדיהם



 

 207התוועדויות שמח"ת תשמ"ט ע' . 7

 הגאולה על הזה לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו לברך נזכה ומיד שתיכף העיקר והוא ועוד
 צדקנו משיח את יראו שכאשד בפשטות שמסתבר כפי צדקנו משיח י"ע והשלימה האמיתית

 שלא תבירו ראיית על שהחיינו מברכת ו"וק ש"במכ שהחיינו לברך יצטרכו הראשונה בפעם
 .יום שלושים אפילו ראהו

 

 ב-שו"ע או"ח רכה א. 8

 .המתים מחיה מברך חודש עשר שנים ואחר שהחיינו אומר יום שלשים לאחר ירוחב את הרואה
  .בראייתו ושמח הרבה עליו שחביב והוא

 על מברך אינו בראייתו הנהנ שהוא פי על אף כתבים לו שלחו מעולם בירוח את ראה שלא מי
 .ראייתו

 

 . משנ"ב שם9

 מכל אוהבים נעשו זה ידי ועל לזה מזה כתבים שהריצו פי על אף לומר רוצה .כתבים לו ושלח
 ושמח נהנה שיהיה עד כך כל האהבה מעולה אין פנים אל פנים עמו נתחבר שלא כיון מקום

  .בראייתו

 מברך עתה וראהו הים במדינת היה והוא אשתו שילדה לו נתבשר דאם מגדים הפרי כתב
 ראהו שלא אף בולדו שמחה לו יש דוודאי חודש ב"י לאחר הוא אם המתים מחיה או שהחיינו
 .מעולם

  

 שו"ע רכא ב. 10

 בשדה שותף לו אין ואם והמטיב. הטוב מברך אחר עם בשותפות שדה לו יש ואם ?...מברך ומה
 .הגה שהחיינו מברך

 ביה"ל שם

 שהרבה העולם לכל כן גם טובה הוא זה דגשם גב על דאף ,והמטיב הטוב ולא שהחיינו. מברך
 גופא עמו שותפין שיהיו דבעינן והמטיב הטוב לברוכי שייך לא מקום מכל שדות להם יש אנשים
 .עליה מברך שהוא זו בטובה

 

 )בשם הר"ש הומינר( מנחת שלמה סי' צא. 11

 שבודאי ,הרזים חכם ...ברוך .א ברכות ארבע ה"אי ונברך משיח פני לקבל מהרה יזכנו ת"השי
 .ג .ליראיו מחכמתו שחלק ...ברוך .ב .מספר אין עד וכהנה וכהנה ישראל רבוא ששים שם יהיה
 .שהחיינו ...ברוך .ד .ליראיו מכבודו שחלק ...ברוך

 

 שו"ע סי' רכ"ד סע' ה. 12

 .הרזים חכם ה"אמ י"בא אומר ביחד מישראל רבוא ששים הרואה

 מה יודע והוא לזה זה דומין פרצופיהן ואין לזה זה דומין דעתן שאין .יםהרז חכם: שם משנ"ב
 האוכלוסין. אלו כל בלב


