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 Origins of the  Bracha
אוצר המדרשים (אייזנשטיין) רבינו הקדוש עמו

 ד' דברים חייב אדם לומר בכל יום: שלא עשני גוי, שלא עשני עבד שלא עשני אשה, 
 שלא עשני בור, שאין בור ירא חטא. שלא עשני אשה, שהנשים פטורות מן המצות, שלא

  עשני עבד שהעבדים נחשבו כבהמה, ביוגרפיה - אוצר המדרשים (אייזנשטיין)

 Otzar haMidrashim is a collection of about 200 small midrashim that had been published on various
 locations, including
 midrashim whose authority are doubtful, and was published by the master of anthologies, R. Judah David
 ,.Eisenstein (N. Y
 . (1915

(מנחות דף מ"ג ב') תניא חייב אדם לברך בכל יום ג' ברכות שלא עשני גוי ובור ואשה 

  סדר רב עמרם גאון (הרפנס) ברכות השחר 
.ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שלא עשני עבד

Limits on the morning  Brachot
  רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ז הלכה ט 

 נהגו העם ברוב ערינו לברך ברכות אלו זו אחר זו בבית הכנסת בין נתחייבו בהן בין לא
 נתחייבו בהן וטעות הוא ואין ראוי לעשות כן ולא יברך ברכה אלא אם כן נתחייב

 .בה

A Separate category of morning  Brachot
  רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ז 

הלכה ו
 כשחוגר חגורו מברך אוזר ישראל בגבורה, כשלובש נעליו מברך שעשית לי כל צרכי,

 כשמהלך לצאת לדרך מברך המכין מצעדי גבר, ומברך אדם בכל יום ברוך אתה יי'
 אלהינו מלך העולם שלא עשני גוי, ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם שלא עשני אשה,

 .ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם שלא עשני ו עבד

  ספר אבודרהם ברכות השחר 
 והשנית שלא עשני עבד מפני שאין העבד מצווה במצות עשה שהזמן גרמא ועוד שאין
 לו זכות אבות שלא עמדו אבותיו על הר סיני. ועוד שאין מאמינין בו דמרבה עבדים

 .מרבה גזל (אבות פ"ב מ"ז)
Shut Mimamakim 
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  אבודרהם ברכות השחר
 נשאל הרמ"ה אם יכול לברך גר שלא עשני גוי. ושבוי שלא עשני עבד והשיב: כך ראינו
 שאין הברכה אלא על תחלת ברייתו של אדם לפיכך אין הגר מברך שלא עשני גוי אלא
 כל זמן שהורתו ולידתו בקדושה אבל השבוי מברך שלא עשני עבד שלא תקנו ברכה זו

 מפני העבדות עצמה אלא מפני שאין העבד חייב במצות כישראל ואינו ראוי לבא בקהל
 .ופסול לכמה דברים

Obligated in Mitzvot? Auschwitz Q to R Yehoshua Aronson (Esther Farbstein 
article)


