
 

 

 

 

 
 

 ברכות על ניסים ומאורעות

  ברכה על מקום שנעשו בו ניסים לישראל

ברוך שעשה נסים  :הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל, אומר :משנה )נ"ד א'(
 לאבותינו במקום הזה.

אניסא דרבים מברכינן, אניסא דיחיד לא מברכינן?! והא ההוא גברא דהוה  )ומקשה(
, אתעביד ליה ניסא )תקפו אריה(ל עליה אריא , נפ)מקום(קא אזיל בעבר ימינא 

'ברוך  :כל אימת דמטית להתם בריך :ואיתצל מיניה. אתא לקמיה דרבא, ואמר ליה
 שעשה לי נס במקום הזה'! 

בריה דרבינא הוה קאזיל בפקתא דערבות וצחא למיא, אתעביד ליה ניסא איברי ומר 
סתקא דמחוזא ונפל עליה ליה עינא דמיא ואישתי. ותו, זמנא חדא הוה קאזיל בר

נפלה חומת בית שהיה ) , איתפרקא ליה אשיתא, על לגוה)גמל משוגע( גמלא פריצא

; כי מטא לערבות, בריך: ברוך שעשה לי נס (סמוך לו, ונכנס לתוך הבית מפני הגמל
 ובערבות!  כי מטא לרסתקא דמחוזא, בריך: ברוך שעשה לי נס בגמל .בערבות ובגמל

 ם, כולי עלמא מיחייבי לברוכי. אניסא דיחיד, איהו חייב לברוכי.אניסא דרבי :אמרי

זוכר את  ,אמר רבי יוחנן: אפילו בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא '(ב)נ"ד 
 . הצדיקים

 שיטות הראשונים 

, שכל רוב ככל הראשוניםדעת  :ברכות המוזכרות בפרק, האם מברך בשם ומלכות
 ומכל מקום, על  .2שאינן בשם ומלכות אב"דר. ודעת 1הברכות שבפרק הן בשם ומלכות

                                                

ובתשובות ג"כ כתב הרא"ש ששאלוהו על ברכת הים והקשת  .כן )ברכות פ"ט ה"א(דבהדיא אמרו בירושלמי וכתבו  . 1
, דאין להזכיר בהם שם ומלכות ך,וגם נוהגים כ ,כל רבותינו כתבו כן, ךדע ל, והשיב ,והדומה להם אם צריך שם ומלכות

 .הללו ואין לחוש לדברי הראב"ד בדברים ברכה בלא שם ומלכות; דלמה ישתנו ברכות אלו מכל שאר הברכות?!

 ת”בעזהשי
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 .כרוב הראשוניםפסק  3והשו"ע כולן אם אמר הזכרה ומלכות, לא הפסיד.

תוספות, רא"ש, רמב"ם,  דעת :באיזו תדירות מברכים על הברכות המוזכרות בפרק
שכל אלו הברכות אינן אלא משלושים יום , רבינו יהודה, והשר מקוצי בשםמרדכי 

 . 6השו"ע. וכן פסק 5ואז הם חובה כמו בפעם ראשונה. 4לשלושים יום

, דניסא דרבים היינו שנעשה לכל תלמידי רבינו יונהכתבו : אניסא דרבים מברכינן
 .7השו"ענקרא ניסא דיחיד. וכן פסק  ,אבל שלא נעשה לרוב ישראל ;ישראל או רובן

דיחיד איהו ובריה אניסא  :רב האי גאון והרי"ףגירסת  :אניסא דיחיד, איהו חייב לברוכי
שדווקא  מהרמב"ם ורבנו יונה. ומשמע הרמב"םובר בריה בעי ברוכי. וכן נראה שגרס 

, "מפני שהם כעין דורו". המאיריבנו ובן בנו מברכים, ולא הדורות שאחריהם. וכן כתב 
לאו דווקא בנו ובן בנו, אלא כל יוצאי  הרי"ףכתבו שלפי גירסת  והרשב"א וריטב"א

 . 8השו"ע"שכולם כשותפים באותו הנס". וכן פסק  מברכים, יריכו

                                                                                                                                                                         

א מן שהרי אפילו ברכת זימון שהי .אינה טעונה הזכרה ,כל ברכה שאינה קבועה והיא נעקרת לפרקים :וכלל הדבר . 2
מפני שהרשות  ,והרי הוא כברכת הרשות ,אין בה הזכרה ומלכות ,התורה, מפני שהיא נעקרת מן הברכה לפרקים

שהרשות בידו שלא יראה כך ולא יראה כך.  ,הברכות הללו . וכל שכןשה לאכול כל אחד ואחד לעצמווביד השל
 "ד.. ראבצריך הזכרה ומלכות ,אבל ודאי המברך על המצוה שהוא חייב לברך

. רא"ש )מג א ברי"ף, ד"ה אמרי(. תר"י )נ"ד א', ד"ה הרואה(. תוספות (ברי"ף , מד אכתוב שם)ראב"ד  -או"ח ריח,א. מקורות  . 3
 .)על רי"ף מג א, ד"ה ירושלמי(רא"ה  .)הל' ברכות י,ט(. רמב"ם )סי' רח(. מרדכי )ד"ה הרואה(. רשב"א )סי' א; שו"ת כלל ד סי' ג(

הרואה את חבירו לאחר שלשים יום אומר שהחיינו. ותנן נמי הרואה את הים  )נ"ח ב'(נן בגמרא והכי נמי אמרי . 4
שמעון קמטקיא שאל את ר' חייא בר " :הגדול לפרקים, דהיינו אחת לשלשים יום. ואמרינן נמי בירושלמי דפירקין

וכי תעלה על  "צריך לקרוע.אי אתה  :יהלמר אבא, כגון אנא דסליק וחמי ירושלים כל שעה ושעה, מהו שאקרע? א
 דעתך הרואה המלך בכל יום יברך?! רא"ש.

ת. וביאר הב"י רשו ,מכאן ואילך .שאין עליו חובה לברך על הנס אלא בפעם ראשונהובשם הראב"ד כתב הטור  . 5
דאפילו חזר . ועוד, שהראב"ד סובר שאינו מברך על הנס בתורת חובה אלא פעם ראשונה לבדדפליגי בתרתי, 

והרא"ש סובר שחייב לברך כל פעם, ודווקא אם עברו  .ה בתוך שלשים יום אם רצה לברך הרשות בידוורא
שלושים יום. והב"ח כתב, דלא פליגי בתרתי, אלא מה שדעת ראב"ד שיכול לברך קודם שלושים, משום שסובר 

 שהברכה היא ללא שם ומלכות. והרא"ש היה מודה לו על כך.

)הו"ד שר מקוצי ורבינו יהודה . )סי' א(רא"ש  .)ד"ה הרואה(תוספות  .)הל' ברכות י,טו(רמב"ם  –או"ח ריח,ג. מקורות  . 6

 .)כתוב שם, מד א ברי"ף(ראב"ד  .)סי רח(מרדכי . במרדכי(

 .)ד"ה גמ' אניסא דרבים(יונה . תלמידי רבינו )הל' ברכות י,ט(רמב"ם  -מקורות  או"ח ריח,ב. . 7

בין שנולדו קודם שקרה  ,עיין באליה רבה שהכריע דבנו ובן בנו צריכין לברך ,כתב ק טז()ס"או"ח ריח,ד. והמשנ"ב  . 8
אין מברכין אא"כ נולדו אבותיהם אחר שקרה הנס  ,ומנכד ואילך .משום כבוד אביהם ,הנס ובין שנולדו לאחר מכן
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מכאן משמע שיחיד שנעשו לו נסים , הרא"ש: כתב ברוך שעשה לי נס בגמל ובערבות
. וכן בהגיעו אל אחד מן המקומות שנעשה לו נס יכלול כל שאר הנסים עם זה ,הרבה
 .9השו"עפסק 

שעל נס שנעשה לרבו  הירושלמיעל פי  רמב"ן ורא"שכתבו  :ברכה על נס שנעשה לרבו
 .10השו"עצריך הוא לברך כשם שמברך על נס אביו. וכן פסק 

, שאינו מברך אלא ה"ר אשר מלונילבשם  רבי דוד אבודרהםכתב  :על איזה נס מברכים
כגון שבאו  ,על נס שהוא יוצא ממנהג העולם. אבל נס שהוא מנהג העולם ותולדתו

 11צא בזה, אינו חייב לברך שעשה לי נסעליו גנבים בלילה ובא לידי סכנה וניצל וכיו
סתם כדבריו, וכתב שיש חולק, ושטוב לברך בלא הזכרת שם  13והשו"ע. 12במקום הזה

 14ומלכות.
                                                                                                                                                                         

  .)ס"ק ז(ראה שעה"צ דבזה הם שותפים כולם באותו הנס.  ,לאביהם הראשון

  .)סי' א(רא"ש  -ה. מקורות ח,או"ח רי . 9

ופשוט  .ומיירי ברבו מובהק .ונוסחתו ברוך וכו' שעשה נס לרבי במקום הזה :)ס"ק כ(או"ח ריח,ו. וכתב משנ"ב . 10
שער המיחוש , תורת האדם)רמב"ן  -מקורות אבל בניו אינם מחוייבים בכבוד רבו ואין מברכים אניסו.  ,דדוקא הוא

 . ()סי' ארא"ש  ענין הרפואה(

דבברכת הגומל לא  ,צריך לברך ברכת הגומל ,בשעה שאירע לו ההצלה, דמכל מקום (ריח ס"ק לא)וכתב המשנ"ב . 11
)ראה להלן בהרחבה בסוגית 'ברכת הגומל', שזו דעה ראשונה בשו"ע, סי' ריט, והסכימו עליה  קפדינן כולי האי שיהיה נס גמור

 .הרבה אחרונים(

 שניכמנהג העולם ומברכים שעשה נסים וי"ל התם נמי יצא ממנהג העולם מפני  וא"ת והרי פורים שהיה נס. 12
שהרג קרוב לפ' אלף מאומתו בעבור אהבת  שני,שבטל כתב המלך והוא הפך דת פרס ומדי. וה : האחד,דברים

אלא משום פך  ,ואין זה מנהג העולם וטבעו. ובחנוכה לאו משום מעשה דיהודית מברכין שעשה נסים ,אשה אחת
 ,חתום בחותמו של כהן גדול ולא היה להדליק אלא יום אחד ונעשה בו נס והדליקו ממנו ח' ימים ההשמן שהי

 .כמעשה אליהו ואלישע השהי

והביה"ל . )שאם כן כל יולדת תהא צריכה לברך שעשה לי ניסים, וכן בניה( והמג"א והגר"א תמהו על הדעה השניהח ריח,ט. או". 13
)משא"כ יולדת, אינו נס כלל, שרוב דלכו"ע בעינן נס, אלא שנחלקו אם צריך שיהיה למעלה מהטבע ביאר,  )ד"ה ויש חולק(

שבדרך הטבע היה  ,אם נפל עליו אבן וכיו"ב או שעבר עליו עגלה טעונה )ס"ק לב(וכתב משנ"ב . חולים ויולדות לחיים(
ואפילו לדעה ראשונה, ואפילו ) צריך לברךשים ושים לשלוכשיגיע לאותו מקום משל ,והוא ניצול ממיתה "י זהשימות ע

. ועיי"ש דיון במקרה . שעה"צ ס"ק כח(לפי מה שפירשנו דלדעה א' נס גמור בעינן, גם זה הוא נס גמור, דדומיא לנפל לגוב אריות
שנפלה אבן סמוך לראשו, או נתקע ברזל סמוך לעינו, וכן היה עולה בסולם ונשמטה השליבה תחתיו, ונפל וניצל, או 

 .)ברכת הראייה, השבח וההודאה(אבודרהם  -קורות , וכפסע בינו למיתה. משהיה בסכנת מוותכ

, ולהלן, בסוגיית בשם ה"ר גרשום ב"ר שלמה שהנעשה לו נס אינו מברך הגומל רבי דוד אבודרהםוכתב עוד . 14
 'ברכת הגומל' יתבאר שיש בזה שתי דעות בראשונים, והובאו בשו"ע, עיי"ש.
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  שולחן ערוך

 ( לכות ברכת הניסים, סימן ריחהאו"ח, )

ֲעׂשּו ּבֹו ִנּסִ  א.  ּנַּ ֶ ם, ּומַּ ָהרֹוֶאה ָמקֹום ש  ּיָ רֹות הַּ ְעּבְ גֹון: מַּ ָרֵאל, ּכְ ן, ים ְלִיׂשְ ְרּדֵ ּיַּ רֹות הַּ ְעּבְ
ל  ש  עֹוג ִלְזרֹק עַּ ּקֵ ּבִ ֶ ית חֹורֹון, ְוֶאֶבן ש  ל ּבֵ ֶ ִביש  ש  ְבֵני ֶאְלּגָ ְרנֹון, ְואַּ ֲחֵלי אַּ רֹות נַּ ְעּבְ ּומַּ
ה  ָעׂשָ ֶ ת ְיִריחֹו ְמָבֵרְך: ש  ֵעת ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק, ְוחֹומַּ ב ָעֶליָה מֶשה ּבְ ַּ ש  ּיָ ֶ ָרֵאל, ְוֶאֶבן ש  ִיׂשְ

ֲא ִנּסִ  ָאר ים לַּ ְ ש  ה ֲהֵרי ֵהם ּכִ ְרכֹות ָהְרִאּיָ ָאר ּבִ ְ ָרָכה זֹו ּוֵבין ש  ה. ּוֵבין ּבְ ּזֶ קֹום הַּ ּמָ בֹוֵתינּו ּבַּ
ְלכּות. ם ּומַּ ֵ ת ש  רַּ ְזּכָ הַּ ם ּבְ ָרכֹות, ְוֻכּלָ  ּבְ

ן,  ב.  ָרֵאל אֹו ֻרּבָ ה ְלָכל ִיׂשְ ֲעׂשָ ּלֹא נַּ ֶ ן ש  ל ְזמַּ ָרֵאל ּכָ ה ִלְקָצת ִיׂשְ ֲעׂשָ ּנַּ ֶ ל ֵנס ש  ה עַּ ֲעׂשָ ֲאִפּלּו נַּ וַּ
ָבִטים, ֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו. ְ  ִלְקָצת ש 

ים יֹום, ְוָאז ֵהם חֹוָבה  ג.  ִ לֹש  ְ ים ִלש  ִ לֹש  ְ ּ רֹוֶאה אֹוָתם ִמש  ֶ ש  א ּכְ ָבִרים, ֵאיָנם ֶאּלָ ּדְ ל ֵאּלּו הַּ ּכָ
ֹוָנה. ם ִראש  עַּ פַּ מֹו ּבְ  ּכְ

ה ֵנס ְלָיִחיד, ֵאינוֹ  ד.  ֲעׂשָ ּנַּ ֶ ה ִלי ֵנס  ָהרֹוֶאה ָמקֹום ש  ָעׂשָ ֶ ְצמֹו ְמָבֵרְך ש  ְמָבֵרְך; ֲאָבל הּוא עַּ
ה.  ּזֶ קֹום הַּ ּמָ ה ֵנס ְלָאִבי ּבַּ ָעׂשָ ֶ ן ְמָבְרִכין ש  ם ּכֵ ה; ְוָכל יֹוְצֵאי ְיֵרכֹו ּגַּ ּזֶ קֹום הַּ ּמָ  ּבַּ

ֲעׂשּו לֹו ִנּסִ  ה.  ּנַּ ֶ ֲעׂשָ ִמי ש  ּנַּ ֶ קֹומֹות ש  ּמְ ל הַּ יעֹו ְלֶאָחד ִמּכָ ּגִ הַּ ה, ּבְ ְרּבֵ יר ים הַּ ְזּכִ ה לֹו ֵנס ָצִריְך ְלהַּ
ת.  חַּ ְבָרָכה אַּ ם ּבִ ּלָ קֹומֹות ְוִיְכלֹל ּכֻ ּמְ ָאר הַּ ְ ל ש   ּכָ

ל ָאִביו.  ו.  ֶ ל ֵנס ש  הּוא ְמָבֵרְך עַּ ֶ ם ש  ֵ ש  ּבֹו ָצִריְך ְלָבֵרְך, ּכְ ל רַּ ֶ ל ֵנס ש   עַּ

ה לֹו הַּ  הגה: ֲעׂשָ ּנַּ ֶ ין ִאם רֹוֶאה ָהָאָדם ש  ּדִ הּוא הַּ ל ֵיש  אֹוְמִרים ּדְ ָבֵרְך עַּ ּמְ ֶ מֹו ש  ס ְמָבֵרְך ָעָליו, ּכְ ּנֵ
ס  ּנֵ ה ּבֹו הַּ ֲעׂשָ ּנַּ ֶ קֹום ש  ּמָ ם(.הַּ ְרהַּ ּבּודַּ   )אַּ

ם  ז.  ֵ ש  ּבֹו ש  ּדֵ ְתקַּ ּנִ ֶ ל ָאָדם ש  ֶ ל ֵנס ש  ֲחֵבָריו, ְוֵכן עַּ ן ְצרּוָיה וַּ יֹוָאב ּבֶ ם, ּכְ ל ָאָדם ְמֻסּיָ ֶ ל ֵנס ש  עַּ
ֲחֵבָר  ִנּיֵאל וַּ גֹון ּדָ ִים ּכְ מַּ ָ ל ש  ֶ ן ָהֵאש  ש  ַּ ִנּיֵאל, ְוִכְבש  ל ּדָ ֶ יו, ְמָבֵרְך. ְלִפיָכְך ָהרֹוֶאה ּגֹב ֲאָריֹות ש 

ה.  ּזֶ קֹום הַּ ּמָ יִקים ּבַּ ּדִ ּצַּ ה ֵנס לַּ ָעׂשָ ֶ ְרָיה, ְמָבֵרְך: ש  ֲעזַּ ֵאל וַּ ָ ּ ְנָיה ִמש   ֲחנַּ
רּוְך  ח.  ִים, ָעֶליָה אֹוֵמר: ּבָ ּתַּ ְ ל לֹוט ְמָבֵרְך ש  ֶ ּתֹו ש  ְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָהרֹוֶאה ִאש  ּתָ אַּ

יִקים. ּדִ ּצַּ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם זֹוֵכר הַּ ּתָ רּוְך אַּ ל לֹוט אֹוֵמר: ּבָ ן ָהֱאֶמת, ְועַּ ּיַּ  ּדַּ
הּוא ט.  ֶ ג ָהעֹוָלם; ֲאָבל ֵנס ש  ְנהַּ הּוא יֹוֵצא ִמּמִ ֶ ֵנס ש  א ּבְ ל ֵנס ֶאּלָ ֵאינֹו ְמָבֵרְך עַּ ֶ ֵיש  אֹוְמִרים ש 

ֶזה, מִ  ּיֹוֵצא ּבָ ָנה ְוִנּצֹול ְוכַּ ּכָ ְיָלה ּוָבא ִליֵדי סַּ ּלַּ ִבים ּבַּ ּנָ אּו ּגַּ ּבָ ֶ גֹון ש  ְדּתֹו, ּכְ ג ָהעֹוָלם ְותֹולַּ ְנהַּ
ְלכּות. ם ּומַּ ֵ ת ש  רַּ ְזּכָ לֹא הַּ ב ְלָבֵרְך; ְוֵיש  חֹוֵלק, ְוטֹוב ְלָבֵרְך ּבְ ּיָ  ֵאינֹו חַּ
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  ברכת הגומל

יורדי  :)כשיוצאים מן הסכנה(ארבעה צריכין להודות  :אמר רב יהודה אמר רב)נ"ד ב'( 
בית האסורים הים, הולכי מדברות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש ב

 טובות, שגמלני כל טוב. )=לרשעים(. מאי מברך? ברוך גומל לחייבים 15ויצא

ל ָעם  :16וצריך לאודויי קמי עשרה, דכתיב :אביי אמר ְקהַּ ב "ִוירֹוְממּוהּו ּבִ ַּ )ּוְבמֹוש 

ְללּוהּו(  :רבנן, שנאמר )שניים מכלל העשרה(ותרין מינייהו  :". מר זוטרא אמרְזֵקִנים ְיהַּ
ְללּוהּו". "ּוְבמוֹ  ב ְזֵקִנים ְיהַּ ַּ  ש 

", "בקהל זקניםמי כתיב "בקהל  )ומתרץ(ואימא כולהו רבנן!  :מתקיף לה רב אשי
)חוץ , ותרי רבנן )עשרה שאינם רבנן(ואימא בי עשרה שאר עמא  )ומקשה(" כתיב. עם

 ! קשיא.מהעשרה(

א(וְ )חלה רב יהודה חלש ואתפח  ּפֵ  :ן. אמרי ליה. על לגביה רב חנא בגדתאה ורבנִנְתרַּ
פטרתון יתי מלאודויי  :"בריך רחמנא דיהבך ניהלן, ולא יהבך לעפרא". אמר להו

 . )שכבר בירכתם עבורי(

והא איהו  )ומקשה(דהוו בי עשרה.  )ומתרץ(והא בעי אודויי באפי עשרה?!  )ומקשה(
 לא צריך דעני בתרייהו אמן.  )ומתרץ(לא קא מודה?! 

חולה, חתן, וכלה.  :, ואלו הן)מן המזיקים(ימור שלושה צריכין ש :אמר רב יהודה
 :אף ָאֵבל. ויש אומרים :, חתן, וכלה. ויש אומרים)=יולדת(חולה, חיה  :תנאבמתניתא 

 בלילה.  למידי חכמיםאף ת

 :שלושה דברים המאריך בהן, מאריכין ימיו ושנותיו של אדם :ואמר רב יהודה
, כך עניים באים ומתפרנסים()שמתוך המאריך בתפילתו, והמאריך על שולחנו 

 והמאריך בבית הכסא. 

                                                

 .)או"ח ריט( חולה, ים, יסורין, מדבר. טור -" יודוך סלה חייםוכל ה" -וסימנך . 15

 תהילים קז,לב. . 16
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 שיטות הראשונים

נז ובצרפת שאין מברכין ברכת נהגו באשכש הרא"ש: כתב על איזו דרך מברך הגומל
 הטור. וכתב 18כתב שבכל דרך צריכים להודות והרמב"ן. 17לעיר הגומל כשהולכים מעיר

, שיש אומרים אורחות חייםהביא שני המנהגים. וכתב  והשו"עשכן נוהגים בספרד. 
כתב שכל הדרכים בחזקת  ושהרמב"ןשאינו מברך הגומל אם הלך פחות מפרסה. 

פסק שבפחות מפרסה אינו מברך, אא"כ  19והשו"עת מפרסה מברך. סכנה, ואפילו בפחו
 מקום מוחזק בסכנה.

 ;טהידוקא חולה שנפל למ "ר יוסףהבשם  הרא"ש: כתב על איזה חולי מברך הגומל
חש בראשו  לומשמע אפי ערוךוב .לברך , אין צריךאבל אם חש בראשו או במעיו

וכן פסק . 21הרשב"אוכן דעת . 20תשבכל חולי צריכים להודו הרמב"ן. וכן כתב ובמעיו
 .כרא"שכתב בשם יש אומרים  והרמ"א. 22השו"ע

פסקו כמר זוטרא ששני הת"ח נמנים  , וסמ"גרמב"ם, רי"ף :ברכת הגומל בפני כמה
דכיוון דלא איפשטא לן,  רא"שתוספות ובתוך העשרה, דספיקא דרבנן לקולא. ודעת 

 כרי"ף פסק  והשו"עה וגם שני ת"ח. עבדינן לחומרא, ובעינן תרווייהו. כלומר גם עשר

                                                

והא דאמרינן בירושלמי כל  .דסבירא להו שלא הצריכו להודות אלא הולכי מדבריות דשכיחי ביה חיות ולסטים. 17
אבל  ;שבכל הדרכים צריך אדם לבקש על נפשו ,לא אמרו אלא לענין תפלת הדרך בלבד ,הדרכים בחזקת סכנה

 ה.ברכת הגומל במקום תודה נתקנ

 . וכתב הטור שכן נהגו בספרד.בחזקת סכנה הם החלאיםוכל , גרסינן בירושלמי כל הדרכים בחזקת סכנה הםד. 18

. אורחות (דם; חי' נ"ד ב')תורת הא. רמב"ן )סי' ג(רא"ש  -או"ח ריט,ז. כמו שכתב בה"ג לעניין תפילת הדרך. מקורות . 19
 .)הל' שני וחמישי, אות כד(חיים 

 . וכתב הטור שכן נהגו בספרד.בחזקת סכנה הם החלאיםוכל , ל הדרכים בחזקת סכנה הםדגרסינן בירושלמי כ. 20

ואדרבה כל שהוא קבוע  ;ובין שאינו קבוע ,ואין הפרש בין שיש לו מיחוש קבוע לבוא מזמן לזמן הרשב"א:וסיים . 21
ו כל שעתא ושעתא מן השמים רחמוהו ולא ,ואף על פי שנעשה לו נס פעמים רבות וניצל ממנו ,הוא יותר חזק
 .)מגילה ז' ב'(מתרחיש ניסא 

טה כלל רק יאבל אם לא עלה למ)או"ח ריט,ח. וכתב השו"ע, שאין צריך חולי של סכנה, אלא כל שעלה למיטה וירד . 22

. ודעת הרמ"א שצריך מכה של חלל, . משנ"ב ס"ק כד(אינו מברך וכי האי גוונא, שיש לו איזה מיחוש בעלמא בראשו או בגרונו
. והט"ז כתב על דברי הרמ"א, דהוא הדין אם מוטל במיטה יותר מג' ימים. )כגון קדחת(או שאר חולי שיש בו סכנה 

)ערך . ערוך (בח"א סי' פשו"ת ) ראה לעיל. רשב"א -התקשה בדבריו ונשאר בצ"ע. עיי"ש. מקורות  )ד"ה כגון(ובביה"ל 

 .ארבע; וכן הבין האורחות חיים בדבריו(
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 .23השו"ע. וכן פסק יברך )ת"ח( ומיהו אי ליכא רבנן ,המרדכיוכתב  .ורמב"ם

)דחלש דרב יהודה  עובדא, מ"ר יונהרהכתב : אחרים שבירכו הגומל וענה החולה אמן

 ,וברכו ברכה זו וענה החולה אמן ,למדנו שאם יש שם עשרה ואיתפח, ונכנסו חכמים לבקרו(
מרה וונראה שהם יכולים לא .ואם אין שם עשרה צריך לברך .צריך לברך ברכה אחרת אין

 .ורמ"א 25השו"ע. וכן פסקו 24אף על פי שאין החולה נפטר בה ,אפילו בלא עשרה

, דאע"ג דשומע כעונה, ויוצא הרא"שבשם  הטור: דעת לא צריך דעני בתרייהו אמן
 הרא"הייב גם כן בברכה. ודעת בשמיעה בלא עניית אמן, היינו דווקא כשהמברך ח

 .כרא"שפסק  26והשו"עדהוא הדין בלא עניית אמן יצא. 

הנזכרים, מבואר, שאם בירך בפחות מעשרה,  רבינו יונה: מדברי בירך בפחות מעשרה
הביא שתי הדעות  28והשו"ע. 27שאין צריך לחזור ולברך רא"ה והטוריחזור לברך. ודעת 

 לברך בלא שם ומלכות.בשם יש אומרים, וכתב שטוב לחזור ו

ה יי " הרמב"ם: כתב נוסח ברכת הגומל ּתָ רּוְך אַּ יֵניֶהן ּוְמָבֵרְך "ּבָ ד מֹוֶדה? עֹוֵמד ּבֵ ְוֵכיצַּ
ֹוְמִעין אֹוְמִרים  ּ ש  ל טֹוב", ְוָכל הַּ ִני ּכָ ָמלַּ ּגְ ֶ ִבים טֹובֹות, ש  ּיָ ּגֹוֵמל ְלחַּ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, הַּ

ָמְלָך טֹוב, הּוא יִ  ּגְ ֶ  .29השו"ע" וכן פסק ְגָמְלָך ֶסָלה"."ש 

                                                

. וכן פסק השו"ע. נהגו להודות אחר קריאת התורה לפי שיש שם עשרה, שארחות חייםכתבו רא"ה ו ג.או"ח ריט,. 23
ת וברכ ,)עשין כזסמ"ג . )סי' ג(רא"ש . ד"ה ואימא( "ד ב',)נתוספות . (הל' ברכות י,ח)רמב"ם . (א בדפיו )מגרי"ף  -מקורות 

 .חמישי אות כה()הל' שני ובארחות חיים . )סי' ריב(. מרדכי והבקשה( ההודאה

והא בעי ראיה, ממה שהקשתה הגמרא רק על רבי יהודה דאמר פטרתן וכו',  )ריט, ס"ק יא(והביא בביאור הגר"א . 24
 . ולא הקשתה על רב חנא ורבנן גופא, איך בירכו בלא עשרה.אודויי באפי עשרה

. ולהלן יתבאר שיש הסוברים )ס"ק יד( או"ח ריט,ד. בב"י הביא דברי רבינו יונה, וכן סתם בשו"ע, עיי"ש במשנ"ב. 25
שברכת הגומל בפחות מעשרה צריך לחזור ולאומרה, אמנם בדין זה כולם מודים, שמכל מקום לא מקרי ברכה 

ד"ה  א ברי"ף, מג)רבינו יונה  -. מקורות )משנ"ב(לבטלה לגבי המברך, שהוא רשאי לומר ברכה זו אף בפחות מעשרה 

 .אמר להו(

 .)ד"ה רב יהודה(. רא"ה )הו"ד בטור(רא"ש  -ורות או"ח ריט,ד. מק. 26

כן דייק הטור מלשון הגמרא "וצריך לאודויי באנפי עשרה", משמע דוקא לכתחילה. וכתב הב"י שאין הדיוק נראה, . 27
 דאדרבה לישנא ד"צריך" משמע שיש עיכוב בדבר. וראה ב"ח שהביא ראיות לדברי הטור.

 .)מג א ברי"ף, ד"ה אמר להו(נה רבינו יו -או"ח ריט,ג. מקורות . 28

שהשומעים אומרים מי שגמלך כל  )הל' ברכות י,ח(או"ח ריט,ב. וכן גירסת הברכה ברי"ף ורא"ש. והרמב"ם הוסיף . 29
 .)סי' ג(רא"ש . (הל' ברכות י,ח)רמב"ם  .(א בדפיו )מגרי"ף  -טוב וכו'. וצ"ב מקורו. מקורות 
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: בגמרא מבואר שרב חנא ורבנן בירכו הגומל על ברכת הגומל על אוהבו וקרובו וחבירו
שאף אחר יכול לברך עליו הגומל. וכן  הרא"שבשם  הטוררפואת רב יהודה. והסיק מזה 

בם. כתב שלא בירכו על רפואתו, אלא לפי שהיה ר הרשב"א. ואילו 30רא"ה וריא"זדעת 
 .הטורהעתיק דברי  והרמ"אסתם דבריו,  31והשו"ע

יש לו תשלום לברך כל זמן שירצה. ש הטור: דעת איחר מלברך, עד מתי יכול לברך
, כטורסתם  33והשו"ע. 32שה ימים מברכיןודעד של הרמב"ןכתב בשם  חיים בארחותו

 והוסיף שנכון שלא לאחר שלושה ימים.

בשם  אבודרהםכתב  :האם מברך גם הגומל דם שנעשה לו נס, שאינו מארבעה אלו,א
. וכן כתב 34שלא נתקנה ברכת הגומל אלא בד' הצריכין להודות גרשום ברבי שלמה ה"ר

שגם אם נפל עליו כותל או ניצל  ריב"ש. ודעת התוספותבשם  פלכו ה"ר שם טוב
, כריב"שסתם  36והשו"ע. 35, יברך הגומלמדריסת שור ונגיחותיו וכיוצא בנסים כאלו

 37.38יש אומרים כתב שדוקא אלו הארבעה, וסיים שטוב לברך בלא שם ומלכות ובשם

                                                

 . ריא"ז.הרשות בידו ,ל אוהבו ועל קרובו שהוא כואב עליושאם רצה אדם להודות ולברך הגומל ע. 30

מדסתם המחבר משמע דאפילו אחר שאינו קרובו יכול לברך אטובת חבירו כל ד)ס"ק י( או"ח ריט,ד. וכתב משנ"ב . 31
 ,ואם בירך גוערין בו .לא יברך ,כיון דלדברי הכל אינו חייב לברך ,ולענין הלכה. אמנם בב"י כתב: שהוא שמח בזה

 -, וצ"ב. מקורות רמב"ם השמיט לגמרי עובדא דרב חנאהו. וכן ראה באריכות בביה"ל. דדילמא ברכה לבטלה היא
 .)הלכה א, סעי' ד(. ריא"ז )ד"ה והקשה הראב"ד ז"ל(. רא"ה )הו"ד בטור(רא"ש 

הבא  ("ה א')סעירובין ואני מצאתי כתוב דטעמא מדאמרינן ב. וכתב עוד ב"י: )ולא זכיתי למוצאו(כן כתב הב"י בשמו . 32
מן הדרך לא יתפלל עד שלשה ימים נראה דעד שלשה ימים קרוי בא מן הדרך ועוד מצאתי כתוב שהרשב"א 

 .קיבל מה"ר יונה דעד חמשה ימים יכול לברך

 או"ח ריט,ו.. 33

)שנה ראשונה, בעה מצויים ביותר, ותיקנו עליהם ברכת הגומל. ובן איש חי כתב שאלו האר )ריט, ס"ק לא(המשנ"ב . 34

כתב שתיקנו דווקא באלו ארבעה, שבהם עלול האדם לתלות עניינם בטבע ומנהגו של עולם,  פרשת עקב, הקדמה(
 וישכח הנהגתו יתברך המנהגת אותו בהם.

וכל שכן הנעשה  ,מנהגו של עולם ברוב האנשיםולא הוזכרו הארבעה בכתוב אלא מפני שהם מצויים תמיד בדרך . 35
 לו נס וניצול ממיתה עצמה.

. ה"ר שם טוב )סי' שלז(. ריב"ש , ד"ה וכתב ה"ר גרשום(ברכת הראייה, השבח וההודאה)אבודרהם  -מקורות או"ח ריט,ט. . 36
 .)הו"ד בב"י(פלכו 

 )ריח, ס"ק לא(וכתב עוד  כן מסתבר.שהאחרונים כתבו דהמנהג כסברא ראשונה, וש כתב )ס"ק לב(המשנ"ב ו. 37
)ורק בברכת 'שעשה לי נס' כתבו הפוסקים שאינו מברך אלא על נס  שבברכת הגומל לא קפדינן כולי האי שיהיה נס גמור
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 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות ברכות ההודאות, סימן ריט(

ּוב,  א.  ּ ש  ּיִ יעּו לַּ ּגִ ּיַּ ֶ ש  רֹות ּכְ ה, ְוהֹוְלֵכי ִמְדּבָ ּנָ ָעלּו ִמּמֶ ֶ ש  ם ּכְ ּיָ ָעה ְצִריִכים ְלהֹודֹות. יֹוְרֵדי הַּ ְרּבָ אַּ
ָהיָ  ֶ ֵבית ָהֲאסּוִרים ְוָיָצא, ְוִסיָמָנךְ ּוִמי ש  ָהָיה ָחבּוש  ּבְ ֶ א, ּוִמי ש  ּפֵ י :ה חֹוֶלה ְוִנְתרַּ ּיִ חַּ ם "ְוָכל הַּ

ה.  ר."ָים "ִיסּוִרים "חֹוֶלה "יֹודּוָך ֶסּלָ  ִמְדּבָ
ָבֵרךְ  ב.  ה ּמְ ל  :ּומַּ ִני ּכָ ְגָמלַּ ֶ ִבים טֹובֹות ש  ּיָ ּגֹוֵמל ְלחַּ ה ה' אמ"ה הַּ ּתָ רּוְך אַּ ֹוְמִעים  ,טֹובּבָ ּ ש  ְוהַּ

ל  :אֹוְמִרים ָמְלָך ּכָ ּגְ ֶ ל  טֹובִמי ש  ה. טֹובהּוא ִיְגָמְלָך ּכָ  ֶסּלָ
ְכִתיב ג.  ָנן, ּדִ ּבָ ְייהּו רַּ ָרה, ּוְתֵרי ִמינַּ ְפֵני ֲעׂשָ ָרָכה זֹו ּבִ ל ָעם  :ָצִריְך ְלָבֵרְך ּבְ ְקהַּ ִוירְֹממּוהּו ּבִ

לּוהּו  ּלְ ב ְזֵקִנים ְיהַּ ַּ יםּוְבמֹוש  ִהּלִ ָבֵרְך; ְוָנֲהגּו קז, לב(,  )ּתְ יחַּ ִמּלְ ּנִ ָנן, לֹא יַּ ּבָ ִכיֵחי רַּ ְ ְוִאם לֹא ש 
ָרה, ֵיש   ָפחֹות ֵמֲעׂשָ ְך ּבְ רַּ ָרה; ְוִאם ּבֵ ם ֲעׂשָ ָ ש  ש  ּיֵ ֶ ּתֹוָרה, ְלִפי ש  ת הַּ ר ְקִריאַּ חַּ ְלָבֵרְך אַּ

ֲחזֹר ּוְלבָ  ּלֹא ָיָצא, ְוטֹוב לַּ ֶ ָצא, ְוֵיש  אֹוְמִרים ש  ּיָ ֶ ת אֹוְמִרים ש  רַּ ְזּכָ לֹא הַּ ָרה ּבְ ְפֵני ֲעׂשָ ֵרְך ּבִ
ְלכּות.  ם ּומַּ ֵ  ש 

ר ד.  ֵחר ְוָאמַּ ְך אַּ רַּ ל  :ִאם ּבֵ ָמְלָך ּכָ ר ּגְ ֶ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאש  ּתָ רּוְך אַּ , ְוָעָנה טֹובּבָ
ר יָהְבָך ָלן :ָאֵמן, ָיָצא. ְוֵכן ִאם ָאמַּ ְלָמא ּדִ עַּ א ּדְ ְלּכָ ֲחָמָנא מַּ ִריְך רַּ  , ְוָעָנה ָאֵמן, ָיָצא.ּבְ

ק  :הגה ְבָרָכה זֹו, הֹוִאיל ְוֵאינֹו ְמָבֵרְך רַּ ב ּבִ ּיֵ ּלֹא ִנְתחַּ ֶ י ש  ל ּפִ ף עַּ ְמָבֵרְך, אַּ ָלה ִמן הַּ ּטָ ָרָכה ְלבַּ ְוֵאין ֶזה ּבְ
ת ֲחֵברוֹ  ל טֹובַּ ח ְוהֹוָדָאה עַּ בַּ ֶ ֶרְך ש  ּה  ּדֶ ֵמחַּ ּבָ ָ ׂשּ ֶ  )טּור(. ש 

ּגֹומֵ  ה.  ְך ֶאָחד הַּ רַּ ן ָלֵצאת, ָיָצא ִאם ּבֵ ע ֲחֵברֹו ְוִכּוֵ מַּ ָ ן ְלהֹוִציא ֶאת ֲחֵברֹו, ְוש  ּוֵ ְצמֹו, ְוִנְתּכַּ ל ְלעַּ
ת ָאֵמן  לֹא ֲעִנּיַּ ת ָאֵמן( ֲאִפּלּו ּבְ לֹא ֲעִנּיַּ ֵחר ּבְ ב, ָיָצא ָהאַּ ּיָ ן חַּ ם ּכֵ ְמָבֵרְך ּגַּ הַּ ֶ יָון ש   . )טּור()ּכֵ

לּוִמין ְלָבֵרְך כָּ  ו.  ְ ש  ה ָיִמים. ִאם ִאֵחר, ֵיש  לֹו ּתַּ ָ לֹש  ְ ֵחר ש  ּלֹא ְלאַּ ֶ ְרֶצה; ְוָנכֹון ש  ּיִ ֶ ן ש   ל ְזמַּ
רֹות  ז.  הֹוְלֵכי ִמְדּבָ א ּבְ בּו ֶאּלָ ּלֹא ִחּיְ ֶ הֹוְלִכין ֵמִעיר ְלִעיר, ש  ֶ ש  ת ֵאין ְמָבְרִכין ּכְ ז ְוָצְרפַּ נַּ ּכְ ְ ש  אַּ  ּבְ

                                                                                                                                                                         

 .היוצא ממנהג העולם, וראה לעיל(

אף על פי שהיה בסכנת אם באו עליו גנבים או שנפל אבן או ברזל סמוך לו, , ש, סעי' ד(כלל סה)ח"א,  חיי אדםכתב . 38
נתיב  ,)נתיבות עולםהמהר"ל ומיתה אילו נפל עליו, אינו מברך שעשה לי נס, אבל האחרונים הסכימו לברך הגומל. 

אמרין אלא כגון אלו שכבר , אין לברך הגומל. ולא כתב שכאשר זרקו עליו אבן ולא הגיעו האבן פרק יג( ,העבודה
 . היו בצרה ונצלו

)ריט ד"ה יורדי דנו האחרונים. וראה בביה"ל  אלו החייבים להודות, ולא אירע להם שום סכנה,ארבעה ולגבי אחד מ 

אלא כיון שעלול לו לקרות מקרים  ,לאו דוקא שקרה לודתקינו רבנן לברך, שאפילו הכי כתב דפשוט ש הים(
  כאלה צריך לאודויי שניצל מזה.
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ד נֹוֲהגִ  ּיֹות ָרעֹות ְוִלְסִטים; ּוִבְסָפרַּ יּה חַּ ִכיֵחי ּבֵ ְ ש  ת ּדִ ֶחְזקַּ ָרִכים ּבְ ּדְ ל הַּ ּכָ ֶ ֵני ש  ים ְלָבֵרְך, ִמּפְ

יֹוֵתר, ֲאִפּלּו  ָנה ּבְ ּכָ סַּ ְרָסה ֵאינֹו ְמָבֵרְך, ְוִאם הּוא ָמקֹום ֻמְחָזק ּבְ ָפחֹות ִמּפַּ ָנה; ּוִמיהּו ּבְ ּכָ סַּ
ְרָסה.  ָפחֹות ִמּפַּ  ּבְ

ל סַּ  ח.  ֶ ָכל חִֹלי ָצִריְך ְלָבֵרְך, ֲאִפּלּו ֵאינֹו חִֹלי ש  ָעָלה ּבְ ֶ ל ש  א ּכָ ל ָחָלל, ֶאּלָ ֶ ה ש  ּכָ ָנה ְולֹא מַּ ּכָ
ש  לֹו ֵמחֹוש   ּיֵ ֶ ין ש  ְרּדֹום ִלידֹן, ְוֵאין ֶהְפֵרש  ּבֵ ּגַּ ֶהֱעלּוהּו לַּ ֶ ִמי ש  ּדֹוֶמה ּכְ ֶ ֵני ש  ד, ִמּפְ ה ְוָירַּ ּטָ ּמִ לַּ

 . ֵאינֹו ָקבּועַּ ֶ ן, ּוֵבין ש  ן ִלְזמַּ מַּ  ָקבּועַּ ּוָבא ִמּזְ

ל ָחָלל ְוֵיש  אֹוְמִרי :הגה ֶ ה ש  ּכָ גֹון מַּ ָנה, ּכְ ּכָ ש  ּבֹו סַּ ּיֵ ֶ ל חִֹלי ש  ק עַּ ֵאינֹו ְמָבֵרְך רַּ ם ם ּדְ ֵ ש  )טּור ּבְ
ֲאבָ  ז.ר יֹוֵסף( "ד ְוהר"ָהרַּ נַּ ּכְ ְ ש  אַּ   ְוֵכן נֹוֲהִגין ּבְ

ל עָ  פַּ ּנָ ֶ גֹון ש  ה לֹו ֵנס, ּכְ ֲעׂשָ ּנַּ ֶ ין ְלִמי ש  ּדִ הּוא הַּ ְוָקא, ּדְ ָעה ָלאו ּדַּ ְרּבָ ָליו ּכֶֹתל, אֹו ִנּצֹול ט. ָהֵני אַּ
אּו לֹו, ִאם  ִבים ּבָ ּנָ ְרֵיה ְלָטְרפֹו, אֹו ִאם ּגַּ ִעיר אַּ ד ָעָליו ּבָ ָעמַּ ֶ ֹור ּוְנִגיחֹוָתיו, אֹו ש  ת ש  ִריסַּ ִמּדְ
ּגֹוֵמל; ְוֵיש  אֹוְמִרים  ם ְצִריִכים ְלָבֵרְך הַּ ּלָ ֶזה, ּכֻ ּיֹוֵצא ּבָ ְיָלה ְוִנּצֹול ֵמֶהם ְוָכל ּכַּ ֹוְדֵדי לַּ ש 

ְלכּות. ם ּומַּ ֵ ת ש  רַּ ְזּכָ לֹא הַּ ְוָקא, ְוטֹוב ְלָבֵרְך ּבְ ָעה ּדַּ ְרּבָ א ָהֵני אַּ ּגֹוֵמל ֶאּלָ ֵאין ְמָבְרִכין הַּ ֶ  ש 
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