
 

 

 

 
 
 

 

 

   .בזמננו שמצויות תרופות .ז .חולי עיניים (חולה שיב"ס ולא נפל למשכב) ו. .נתרפא מחולי ה. .ד. לפני עשרה. נוסח הברכהג.  .החייבים לברךב.   .ברכת הגומל .א
 . לברך עבור אחרים  יב.. עד מתי מברכים יא.  .מתי מברכים י. .חלה מחמת פשיעה  ט. .חלה בקורונה ח.

 ברכת הגומל א.
להודות יורדי הים הולכי מדברות ומי שהיה חולה ונתרפא ומי שהיה חבוש   צריכין  ד'אמר רב יהודה אמר רב    (נד:)  בברכותאיתא  

מי שחלה ונתרפא דכתיב אולים מדרך פשעם ומעונתיהם יתענו כל אכל תתעב נפשם וגו' ויזעקו אל ה' בצר  ,כו' בבית האסורים 
דברכת הגומל במקום   )פ"ט סי' ג(רא"ש  בועי'  .  )סי' ריט  או"ח(בטשו"ע    הואוכן    , ע"כ.להם וגו' ישלח דברו וירפאם וגו' יודו לה' חסדו

  (רסי' ריט) במ"א עוד ועי' .)או"ח סי' לט(  "זאבנהו )פחכז ואו"ח סי' ( מהר"ם שיקה , )או"ח סי' נא( החת"ס בזה "כמש 'ועי. תודה נתקנה
 פסק כהמ"א. )נשמ"א סי' ריט ס"ק א( והגרשז"א זצ"ל .יו דחובה היאפליג על(שם)  הפמ"גאולם  שברכה זו היא רשות ולא חובה.

 החייבים לברך .ב
ה"ר שם טוב וכן פסק  .אבל אחרים שבירכו הויא ברכה לבטלה ,שארבעה בלבד צריכין להודות "איש )עמ' שמ( אבודרהםה כת'ו

  .כ"ע ,בכל מקום שמזכיר התלמוד מספר "הוה ,דאלו הארבעה דוקא 'התוסבשם  פלכו
לא הוזכרו  דחייב לברך "ב נפל עליו כותל או ניצל מדריסת שור וכיו וע"כ אם , לאו דוקאארבעה ד' כת(סי' שלז)  הריב"שאבל 

 . , ע"כהנעשה לו נס וניצול ממיתה עצמה "שוכ ,הארבעה בכתוב אלא מפני שהם מצויים בדרך מנהגו של עולם ברוב האנשים
לחם הו דעת האבודרהם. השמיט )שם(והלבוש , כהאבודרהם"א י בדעה הראשונה כהריב"ש ובשם שהביא ) סע' ט(  בשו"עועי' 

  ה ראשונ  נוהגין הרבה כסברא שראה כתב  )ס"ק ז( הט"זאולם  .תמה עליו אמאי השמיטו )ו ק "ט ס"אות ט ומלבושי יו(שם  חמודות
ס"ק  (  המ"בוכן פסק    .ריא"זבשם    )אות ג  .מג(  ג"שלטה  ושכ"כ  (אות טו)  א"רה  . וכן  נקטומסתבר כן דכל סכנות נכללו בהולכי מדבר

  .שאינו מברך )באות נ(הכה"ח ודעת  ושכן הוא המנהג. )לב
 נוסח הברכה . ג

(פ"י ה"ח)   הרמב"ם ,(מג.) הרי"ף גירסת ש אל. אמאי מברך אמר רב יהודה ברוך גומל חסדים טובים שאמרו בברכות  ועיי"ש
גירסת הני רבוותא עיקר ופירוש הברכה  ד  )שם( הב"י '. וכתמאי מברך הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב (סי' ג) והרא"ש 

 ' וגם אני כא  ,עם כל זה גומל להם טובות  ,רשע חייבאכג)   פס'ח  "יפ (בראשית  לאותם שהם חייבים דהיינו שהם רשעים דתרגום    'אפיד
 . )סע' ב( השו"עוכן פסק אשר גמלך כל טוב וכו'.  אומריםהשומעים ד ברמב"ם. ועיי"ש פ שאיני הגון גמלני כל טוב "מהם שאע

 עשרה   לפני. ד
מר זוטרא אמר ותרין מינייהו רבנן   ,אביי אמר צריך לאודויי קמי עשרה דכתיב וירוממוהו בקהל עם וגו' )שם( בברכותואיתא 

 , ע"כ.קשיא ,מתקיף לה רב אשי ואימא בי עשרה שאר עמא ותרי רבנן .ובמושב זקנים יהללוהו' שנא
  (שם) הרמב"םוכ"כ  .רי מינייהו רבנן כדאמר רב הונאתו, צריך לאודויי באנפי עשרה כדאמר אבייפסק שש(שם)  רי"ףב ויעויין

"ל תריסר כיון דאותיבנא וסוברים דבעינן עשרה ועוד תרי רבנן דה (נד: ד"ה ואימא) 'והתוס. (עשין כז ברכת ההודאה קיד ע"א) סמ"גהו
 ועי' .ומיהו אי ליכא רבנן יברך (סי' ריב) המרדכי 'וכת בדעת הרי"ף.מש"כ  ) ד"ה ותרי( בבה"לועי' עוד  .לרב הונא ואסיקנא בקשיא

 .לפי שיש שם עשרה קה"תנהגו להודות אחר ש(הל' שני וחמישי אות כה)  חיים בארחות
 , דדייק מלישנא דגמרא   עצמוזו היא סברת  ש )שם(  הב"י  וביארלחזור ולברך.    א"צבפחות מעשרה    'אם בירך אפיש  )שם(  הטורכתב  ו
  ., ע"כה"ר יונה וכן דעת ,אין הדיוק נראה בעיני דאדרבה לישנא דצריך משמע שיש עיכוב בדברו

, קה"תונהגו לברך אחר    ,, ותרי מינייהו רבנן, ואם לא שכיחי רבנן, לא יניח מלברך'צריך לברך ברכה זו בפני י  )סע' ג(השו"ע    וז"ל
 , ע"כ.בלא הזכרת שם ומלכות י'א שלא יצא, וטוב לחזור ולברך בפני  "שיצא, וי "אואם בירך בפחות מעשרה, י ,י'לפי שיש שם 

 נתרפא מחולי . ה
אבל אם חש בראשו או   ,דוקא חולה שנפל למטההיינו  צריך להודות  נתרפא  שחולה  ד  דהא  ה"ר יוסף  בשם  סי' ג)פ"ט  (רא"ש  בעי'  ו

דוקא הראב"ד כ "כש )שם( הטור '. וכת(ד"ה ואימא) 'התוס ן הביאכו .במעיו א"צ לברך אבל בערוך משמע אפי' חש בראשו ובמעיו
 . במכה של חלל שיש בו סכנה

דממה ששינה מבואר בדבריו אלא אין זה ש )ם(ש הב"י 'וכתבכל חולי צריך להודות. ש הרמב"םבשם שכת'  )שם( טור ב ועיי"ש
דחולה   הטורמשמע דבכל הולך דרך קאמר. ומינה למד  ,הולכי דרכים(ה"ח)  במקומה בפרק י'  'וכת 'הולכי מדברות האמור בגמ

ולא  ב"סדלאו דוקא בחולי שי(שער המיחוש ענין הרפואה)  תורת האדםבגרסינן בנו"ן שכ"כ  דהרמב"ןואפשר  'ונתרפא בכל חולי קא
(פי' מעלות לב.)  (   שבתבכדאיתא    במכה של חלל דוקא אלא כל שעלה למטה וירד צריך להודות שדומה כמי שהעלוהו לגרדום לידון

אין הפרש בין שיש לו מיחוש קבוע לבוא מזמן לזמן ד וסיים (ח"א סי' פב)  הרשב"א בתשובהוכ"כ  .שעושין דיינים לשבת כשדנין)
 . כ"ע  ,פ שנעשה לו נס פעמים רבות וניצל ממנו מן השמים רחמוהו ולאו כל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא"ואע  ,ובין שאינו קבוע

בירושלמי משמע כת' ש  )אות כד( ובארחות חייםבחזקת סכנה. הוא כל חולי ד כו',   כל שעלה למטה וירד מברךד  'כת )שם( ובמאירי
 ש."עיי ,הראבי"החולקין דדוקא עלה למטה, ושכ"כ  ושהתוס', בערוך "כחש בראשו או בעיניו צריך להודות, וכ 'דאפי
אינו חולי של סכנה, אלא כל שעלה למטה וירד, מפני שדומה כמי שהעלוהו   'בכל חולי צריך לברך, אפיששפסק    (סע' ח)בשו"ע  ועי'  

. פי' מעלות שעושין דיינים לשבת כשדנין), ואין הפרש בין שיש לו מיחוש קבוע ובא מזמן לזמן, ובין שאינו קבוע(לידון לגרדום 
כדאמרינן  יינו  הד  מחצה"שה  וכת', ע"כ.  אפ שפעמי' רבות נתרפא ממנו מ"מ לאו בכל יומא מתרחיש ניס"אעש  (ס"ק ז)  במ"אועי'  

 , ע"כ.הנעשה לחולה, יותר מנס שנעשה לחנניה מישאל ועזריה כו'הנס גדול   .)מא( בנדרים
אליבא   )ה ק"ס( ט"זה 'וכת , כגון מכה של חלל וכן נוהגין באשכנז.יב"סי"א דאינו מברך רק על חולי שד 'כת הרמ"א אולם

בחולה שמוטל במטה יותר מג' ימים כנ"ל דהא צריך לבקשת רחמים מאחרים כדאמר רבא עד ג' ימים טרוקו   ה"הדדהרמ"א 
  ., עיי"שדחה דברי הט"ז ) שם ד"ה כגון( הבה"לאולם  ., ע"כגלי כו'

אף לה"ר יוסף כל שירד כן עיקר, כי כת' ש (אות יג) א"רוה קצת. םנוהגיכן שכת' (ס"ק ח)  והמ"א שו"ע.הסכים ל (אות ד) ב"חוה
 .המנהג כהרמ"אש  'כת(אות יא)  והערוה"ש  , ע"כ.  דחולה קדחת צריך לברך  מהרי"לה  'כתו .  והראב"ד הוא יחידאה  ,למטה מברך

וכעין זה , עליו את השבת ע"י עו"ג מברך הגומל מחללין יוצ"בשכל שחלה בכל גופו שכ גבורים מגןה בשםהביא  )ס"ק כח( מ"בוה
 'אפי יב"סשם חלה בחולי אומ"מ  ."ישמ"מ לא יברך אא"כ נפל למטה לא פחות מג 'אך שכת ,אות ו)כלל סה ( "אייהחג"כ  'כת

 שמסתימת השו"ע  אות מד)  (ח"ב  לציון  אורה  דעתאולם    .ז)עקב אות  (פר'    בן איש חיהוכהחיי"א כת'    , ע"כ.ךנמי צריך לבר  "יבפחות מג
 ., ע"כ"יצ שיפול למשכב ג", לכו"ע אב"סיבחולה ש בפרט .אף אם חלה ונפל למשכב לרגע מברךמשמע ש

 (חולה שיב"ס ולא נפל למשכב)  חולי עיניים. ו
כי , אע"פ שהוא חולי שיב"סשמנהג העולם הוא שלא לברך על מי שהיה חולה בעיניו  )י 'ח"ג או"ח סי(שדה הארץ בשו"ת  עי'ו

  . ) י ק"ס  סי' ריט( ארחות חייםה והביאו. )ו אות כד 'או"ח סי( בעיקרי דינים הוא כןועלה למטה. חלה ואם  משמע שמברכיםשו"ע המ
 .עבר ניתוח עין לכו"ע צריך לברך דהרי עלה למטה שמ"מ אם )יח'  ועיי"ש חי"ב סיסד   חכ"א סי'( בצי"אועי'  .)שם( בבן איש חיהוא וכן 

הרדמה אם רק היה  אף    וכדו'  העובר פעולת צינתור בלבו, ניתוח שברש  )ערכי רפואה ח"ג   ח"ש ושל  נשמ"א שם ס"ק ב (  הגרשז"א זצ"לדעת  ו
 .הרדמה כללית תחתניתוח  ב אלאשלא מברכים  )שם(זצ"ל  גריש"אהדעת אולם  .מברך מקומית

        
 

      
 
 

 
 
 

 

 
 

כל המצות מברך עליהן עובר  (ז:)  בפסחים  אמרינן    -א  
 לעשייתן חוץ מן הטבילה דאכתי גברא לא חזי.

בעלי קרי כגון טבילת  -דאכתי גברא לא חזי ופרש"י 
 , שאסור בד"ת ובברכה וכו'(כ:) דקיימא לן בבברכות 

 ומשום האי טבילה תקנו בכל הטבילות ברכתן לבסוף. 
כתבו משמיה דר"ח (ד"ה על הטבילה) שם  התוס'אולם 

 בשם הגאון דדוקא בטבילת גר דלא חזי קודם טבילה 
הוא. אבל שאר  דאכתי נכרימימר וציונו דלא מצי ל

לות כגון בעל קרי וכיוצ"ב מותר לברך וכו', יבחייבי ט
אע"פ כן אומר ר"י דאין לגעור בנשים שמברכות אחר 
הטבילה כיון דאיכא טבילת גר דלא מצי לברך לא 
חילקו חכמים, וכן בנטילת ידים לא חילקו בין נטילה 
שאחר בית הכסא דלא מצי לברך קודם, ומיהו  

ר לברך אחר נטילה קודם הניגוב בנטילה יש טעם אח
כדאמרינן האוכל לחם בלא ניגוב ידים כאילו אוכל 

 (ס"ס י'). שם  ברא"שלחם טמא. ע"כ. וכיוצ"ב איתא 
ולא יברך עד אחר    -(סי' קנ"ח)    הטורוע"פ דבריהם כתב  
המצות מברכין עליהם קודם  כלהנטילה, אע"ג ד

לעשייתן שאני הכא שפעמים אין ידיו נקיות ואינו 
יכול לברך קודם הילכך תקנו שלעולם יברך אח"כ.  
ועוד כיון דמברך קודם הניגוב הוי שפיר קודם 

 וה. מצלעשייתן שגם הניגוב הוא מן ה
השיג עליו דלא ה"ל לכתוב לא יברך עד אחר  ובב"י

הנטילה, דלא משמע מהתוס' והרא"ש דבדוקא צריך  
לברך אחר הנטילה אלא דמטעמים אלו נוהגים לברך  

נטילה, אלא כך ה"ל לכתוב ומברך קודם נטילה אחר ה
כל המצוות מברך עליהם קודם (סוכה לט:) כדקי"ל 

משום  לעשייתן, ומיהו נהגו העולם לברך אחר נטילה
(פ"ו מהל' ברכות ה"ב)    והרמב"םדלפעמים אין ידיו נקיות.  

(נט"ז ח"ו קמז:)    ור' ירוחםסתם כל הנוטל ידיו מברך.    'כ
שראה לרבותיו נוהגים אחר שפשוף ידים מברכין  'כ

קודם שיטלו עליהם מים שניים כיון שהם נקיות כבר, 
 ולדברי כולם צריך לברך קודם הניגוב עכ"ל.

(פ"ק דברכות   י"ההגהות אשרהביא דברי  (ס"ק ג')ובד"מ 
דבכל (הל' נט"י סי' ע"ט)    או"ז בשם  סו"ס י"ג ופ"ק דחולין סי' ב')  

 ירך קודם לעשייתם מברך אחריהם. המצוות אם לא ב
מברך קודם נטילה (סי' קנ"ח סי"א)  המחברולדינא כתב 

שכל המצות מברך עליהם עובר לעשייתן, ונהגו שלא 
לברך עד אחר נטילה משום דפעמים שאין ידיו נקיות,  
ומפני כך מברכין עליהם אחר ששפשף ידיו שכבר  

 נקיות קודם שיטיל עליהם מים שניים.
גם יכול לברך עליהם קודם  -גהותיו כתב בה והרמ"א

ניגוב, שגם הניגוב מן המצוה ומקרי עובר לעשייתן. 
 ואם שכח לברך עד אחר ניגוב מברך אח"כ.  

מיהו למעשה מנהג העולם בין אצל בני ספרד ובין אצל 
 לברך קודם הניגוב. בני אשכנז כדברי הרמ"א

דאם לא בירך אחר הניגוב תו לא (ס"ק י"ב)    הט"זודעת  
דבדיעבד יכול (ס"ק מ"ד)  המשנ"ביברך, אולם הכרעת 

 לברך אף אחר הניגוב. 
(יעויין בן איש חי פרשת שמיני אות ז' וכה"ח    פוסקי ספרדודעת  

דאם לא בירך קודם לגר"ח סופר זצ"ל סי' קנ"ח ס"ק פ"ה) 
הניגוב לא יברך אחריו דספק ברכות להקל. אלא יגע 

 מות המכוסים שבגופו ויחזור ויטול ידיו ויברך. במקו
תנן הפועלים שהיו (ברכות פ"ב ה"ה)    בירושלמיאיתא    -ב  

עושין מלאכה אצל בעל הבית הרי אלו מברכין ברכה 
ראשונה וכוללין של ירושלים ושל ארץ וחותמין בשל 
ארץ, אבל אם היו עושין עמו בסעודתן או שהיה בעל 

ברכין ד' ברכות. א"ר מנא הבית אוכל עמהן הרי אלו מ
זאת אומרת שאסור לעשות מלאכה בשעה שיברך, 
דלכן מה אנן אמרין יעשה מלאכה ויברך. [פי' דאל"כ 

 הא יכולים לעשות מלאכתן ולברך]. 
שהעתיק דברי הירושלמי  סי' קצ"א) ר( בט"זומצינו 

העתקתי זה כדי שלא תטעה לומר דוקא בשעת   -וכתב  
ולא בשאר ברכות או   אסרו בעשיית מלאכה בהמ"ז

תפילה, אלא דודאי גם בכל מילי דמצוה לא יעסוק 
אלא  בהמ"זבשיחה אחרת, ולא הזכירו זה כאן ב

לתרץ קושיא, אבל בודאי בכל המצוות לא יעשה 
אותם ועוסק בדברים אחרים כי זה הוא מורה על 
עשייתו המצוה בלי כוונה אלא בדרך עראי ומקרה, 

ואם תלכו עמי (ויקרא כ"ו כ"א)  רתנו  ווזה נכלל במאמר ת 
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 בזמננו שמצויות תרופות  ז 
אפי' שיש מהם שאם לא מטפלים בהם יש  ,ולכאורה בזמננו ששכיח תרופות להרבה חוליים כגון שפעת, מחלת השושנה וכדו'

  (ס"ק ו) ט"זשהואע"פ  עליהם.וכן נראה שמנהג העולם שלא לברך  אינם נחשבים כסכנה.ם תרופה מ"מ כיון שיש לה ,בהם סכנה
שאני ד  ,אא"כ ניצל ע"י נס מעל הטבעדלא יברך    )חע'  ס(בסי' רי"ח    השו"עפסק  ש  שעשה לי נס  הגומל לברכת  חלק בין ברכתל  'כת

פ שנעשה לו תשועה "אבל הגומל הוא אע ,ניתקן בדבר שהוא חוץ לטבע לגמרי והכל מודים שאצבע אלקים היאשברכת הנס 
  של עולם שלא להחשיבו כסכנה מ"מ י"ל דבכה"ג שדרכו    ,, ע"כבהשגחה  ותולה  'שאפשר דרך הטבע מ"מ הוא מחזיק טובה לו ית

 . )מסורת משה עמ' נז( בעל האג"משכן פסק  ב העירוניושו .לא מברכים
 . חלה בקורונהח

 3 % - הינו כ )ר"ל( שיעור התמותהו מחלה קלההיא רוב בדהרי  האם מברכים ברכה זו וקורונה שהתרפא יויש לדון בענין חול
תרופה לעת עתה אין  ו  .%11    -  גבוה עד כ  הוא  וכדו'בקרב מבוגרים ואנשים הסובלים מפגיעה במערכת החיסון  ש  אלאמהחולים.  

 או חיסון לחולי זה. אמנם יש טיפול תומך.
שייך שאלא שלהרמ"א י"ל דאע"פ  ., בפרט שאין תרופה לחוליצריך לברך החולילמטה מחמת  עלהלהשו"ע הנ"ל אם שונראה 

   .מברכיםחלו באופן שמחללין עליהן את השבת אם אם חלו במצב קל אינם מברכים, אבל  ממ" בו סכנה
 פשיעה חלה מחמת  . ט

אדם שהכניס עצמו לסכנה כדי להציל  ש  שנקט  מז)  '(ח"ד סי  מנחת אלעזרב  '. דיעויךשאינו מברי"ל   פשיעהמחמת  בחולי  ואם נדבק  
 וכסברא זו כת'  מעשה ההוא כיון שנעשה נגד רצון ה'.  מחמתכיון שאין ראוי לעשות נס    ,רכושו וניצול בדרך נס אינו מברך הגומל

דברכה זו לא שייכת אלא בחולי שבא לו בידי שמים שאז שייך לומר כת'    )ח"ב סי' ז ועי' ח"ו סי' טו(  בישכיל עבדיו  . )ח"ב סי' מז(  מנח"יה
בחולי שבא   משא"כ  ,)סי' יד(במהר"ם מינץ  דהוא בא מכח חטאיו וראוי לברך לה' שגמלו חסד שלא שילם לו כרוב פשעיו כמבואר  

שכת' שמברכים דוקא על צרה הבאה לאדם  )סי' ריט(מהמחז"ב  לדבריו מחמת שלא שמר את גופו כראוי. ועיי"ש שהביא ראייה
(ח"ג    לב חייםוהעקידת יצחק אינו חייב לברך, ע"כ.  גון  בציווי ה' לעשותו כשהוא  בעל כרחו ושלא מדעתו ונעשה לו נס, אבל בדבר  

דוקא אם נכנס בסכנה מחמת ציווי אינו מברך משא"כ לאידך גיסא דוהביא ראיה מהחמז"ב הנ"ל  ,שבכה"ג מברךכת' נג)  'סי
אם נדבק בחולי ע"כ סב"ל. והוי עכ"פ מידי ספקא לא יצאנו וו .)שם אות מח( הכה"חוהביאו  .במקום שנכנס בסכנה ע"ד עצמו

 . )פכ"ג  סי' כהח"י ( הצי"אוכן פסק  מחמת פשיעה אינו מברך ברכה זו.
 ברכים מתי מ. י
'  פר( אבמכילת וארשאין לברך עד שיצא מהצרה לגמרי, וכן בחולה עד שיחזור לבוריו לגמרי וכמ' כתש (סע' ו) עטרת זקניםבעי' ו

  א"רה והביאו .שלימה אין הטובה , וא"כ לענין ברכת הגומלדכ"ז שאינו הולך על בוריו עדיין הוא בספק סכנה )משפטים פרשה ו
וכן משמע מהמ"ב   לא הכריע.  במהדו"תאלא ש  שם)(  מהדו"ק  וטשאטשב"א  בא  "כוכ  .)סידור פי"ג אות הפסקי ה(  גר"זה  פסק  כןו  ) א(אות  

 .והולך כבר על בוריושכת' שמברך אחר שנתרפא  )שם ס"ק ב(
כמו שמצוי בחולי קורונה   שאירה רושם בגופו לזמן ממושך,האלא שהמחלה  יצא מהסכנהואלא דיש לדון כשנתרפא לגמרי 

 בשבט הלוי   שו"ר  כי יצא מהסכנה לגמרי.  ומסתבר דבכה"ג מברך  במערכות שונות.  סובלים ממנהעדיין    רביםאו  פשאחר שהתר
כי  צריך עוד איזה טיפול  אפי' אם ,יצא מעצם הסכנהכל לרדת ממטתו כי ישנראה שאם התרפא וכתב ש (ח"ד סי' קנב ד"ה ולדידי)

ולפי דבירו ק"ו בנ"ד שמברך כי    , ע"כ.עכשיו נעשה לו טובה ונס מן השמים  כי, יברך ברכת הגומל  עדיין נשאר לו רושם מהמחלה
נקט שאינו מברך עד שיבריא לגמרי ולא ירגיש שום   )או"ח סי' פו( והדברי יציב  יצא לגמרי מהמחלה אלא שיש עדיין רושם ממנה.

 .כמו בנ"דחולשה מהמחלה. ונראה שיודה במקום שהסכנה ודאי חלפה 
 עד מתי מברכים . אי

 הרמב"ןבשם  ארחות חייםה שםב כת' )שם( הב"י אם איחר מלברך יש לו תשלום לברך כל זמן שירצה. אבלש(שם)  הטורכתב 
הבא מן הדרך לא יתפלל עד שלשה ימים נראה  (סה.) בעירוביןואני מצאתי כתוב דטעמא מדאמרינן  .שלשה ימים מברכין דעד

 , ע"כ.דעד חמשה ימים יכול לברך  מה"ר יונהקיבל  שהרשב"אדעד שלשה ימים קרוי בא מן הדרך ועוד מצאתי כתוב 
אם ש(אות ז) הערוה"ש  וכת'. ונכון שלא לאחר שלשה ימים ,לברך כל זמן שירצה אם איחר, יש לו תשלומיןש (סע' ו) בשו"ע  עי'ו

 , ע"כ.הפליג זמן רב עד שנשכח העניין אין לו לברך
. אלא )ס"ק כ(  המ"בוכן נקט    .ג"יביום דליכא ס"ת, כדי שלא יתאחר יותר מ  'דיברך אפי  )ב"יההג(  כנה"גה  בשם(אות יב)    א"רב  יעוי'ו

שכמדומה שמנהג הפשוט להמתין בכל גוונא ליום שיש    אלא  .ג"יימתין עד    י'שע"מ לברכה ב  הבשם הלכות הרא"  )ס"ק ח(דעיי"ש  
לכן  ,ספם תוך ביתו וכיון שיש לה תשלומיןוכי יש טורח לחזור אחר עשרה ולא )ש"ד אות כז( אפרים בשעריוכן מבואר  .בו ס"ת
  .ע"כ, אותה עד שהולך לבהכ"נ ועולה לתורה מאחרין

 לברך עבור אחרים . בי
אמרי ליה בריך רחמנא דיהבך ניהלן ולא יהבך   ,רב יהודה חלש ואתפח על לגביה רב חנא בגדתאה ורבנן(שם)  בברכותאיתא 
 'שא )שם( הטורולמד מכאן  , ע"כ.לא צריך דעני בתרייהו אמן ,והא איהו לא קא מודה ,כו' פטרתון יתי מלאודויי "לא ,לעפרא

שהם נתנו שבח והודאה  ,ולא חשיב ברכה לבטלה כיון שהם לא נתחייבו בה, אינו חייב לברך בעצמו 'חברו אפילברך עבור יכול 
(ברכות פ"ט ה"א   ריא"ז בשם 'כת אות ו) ברי"ף מג.( ג"שלטה כןו , ע"כ.שמשבחים למקום על הטובה שמזמין להם "א למקום כדרך בנ

 . (אות א)הדרכ"מ . והביאו כ"ע ,שאם רצה אדם לברך הגומל על אוהבו ועל קרובו שהוא כואב עליו הרשות בידו 'נרד  ד)אות 
על מה שנוהגים קצת אנשים שכשיולדות נשותיהם עומדים ומברכים ברכת הגומל דלאו ברכה   מזה יש ללמודכת' ש (שם) והב"י

 , מהו לברך אניסא דרביה ולא פשטוה(ברכות פ"ט ה"א)    בירושלמידבעיא היא    דאע"ג  'כת  (נד. ד"ה הרואה)  הרשב"אאבל    ,לבטלה היא
(ספר המנוחה   ה"ר מנוחוכ"כ  ,על רפואת רב יהודה אלא לפי שהיה רבם רבנן לא בריכודאיכא למיפשטה מהא דרב חנא בגדתאה 

  לה"ר מנוח פ שהוא חביב עליו כגופו שיברך על רפואתו. ומ"מ מצאתי  ע"ולפי דבריהם אין ללמוד משם למי שאינו רבו א  .פ"י ה"ט)
לענין הלכה כיון דלדברי  ד  הב"י  'כתו  .ע"כ  ,להו תועלת בהצלתם שמברכין  אבל אחרים אין צריכים ומסתברא דאי אית  'שכת  (שם)

 .ואם בירך גוערין בו דדילמא ברכה לבטלה היא ,הכל אינו חייב לברך לא יברך
משמע דס"ל ש )ס"ק ד( המ"אוכתב אם בירך אחר ואמר: בא"י אמ"ה אשר גמלך כל טוב, וענה אמן, יצא. ש 'כת )דסע' ( שו"עוב

שהעיקר הוא כדברי הב"י  'כת )אות ה( בא"ראבל  , ע"כ.דלא כמ"ש בב"י ה,וכ"ש על אשתו שילד ,מי ששמח בו רשאי לברך דכל
 דבעל לאשתו  'דכת  (אות יב)  א"ר ב  מ"מ עיי"שו.  שכן דעת רוב הפוסקים  תמיד  תולבע   "כוכ  ,שזולת בן או תלמיד אינם רשאים לברך

 ., ע"כבזה יש לסמוך על הפוסקים דמברכין דאשתו כגופוד יכול לברך
רשאי לברך ומזה נוהגים קצת אנשים שכשיולדות נשותיהם וחוזרות  כ"ש שעל אשתו שהיא כגופו שכת' ש )ס"ק יז( במ"ב ועי'

ואם בירך שלא בפניה יאמר שגמל לאשתי כל , עומדים ומברכים ברכת הגומל וכשהיא תענה אמן על ברכתו יוצאת בזה לבורין
 ועי'  ., ע"כטוב ואם הוא מברך על אביו [או רבו] יאמר בא"י אמ"ה שגמל לאבי [או לרבי] כל טוב ואם בפניו יאמר שגמלך כל טוב

או  אביו מחמת  פרט כשמברך( שאינו מחויב כלל ואפ"ה רשאי לברך המצינו ברכ שפקפק על דין זה כי לא )ד"ה ואין זה(בבה"ל 
   שלא נהגו לברך עבור אביו או רבו. )שם(בעל האג"מ ודעת  שנוהגים שלא לברך עבור אחרים.כת'   )אות כז(והכה"ח  .), עיי"שרבו

 
 ,מברך  אתרפהו  נפל למשכבחלה בחולי שאין בו סכנה שמחמתו    'אפילדעת השו"ע  ב'    מברך ברכת הגומל.  מי שחלה ונתרפא  .א'

  ף שבאופן זה א אא"כ הוא חולי שיש בו סכנה נפל למטה ג' ימים אם אל לא יברך אוי"א ש .לזמן קצראף אם חלה ונפל למשכב ו
ם וכן נוהגי. שלשה ימיםפחות מ אף אם חלה יב"סאינו מברך רק על חולי שלדעת הרמ"א אולם . מברך שלשה ימיםמפחות ב

בזמננו ששכיח  'ד אינו מברך ברכה זו. כגון שנדבק מאחרים מחוסר זהירות בחולי מחמת פשיעה חלהאם ' ג אשכנז.ני ב רוב 
מ"מ כיון שיש להם   ,סכנה  משוםאפי' שיש מהם שאם לא מטפלים בהם יש    ,שושנה וכדו'ל  שפעת,לכגון    מחלותתרופות להרבה  

מחמת   אם נפל למשכב  להשו"עקורונה  ב  חלהש  מי  'ה  .עליהםהמנהג שלא מברכים  כלל  אינם נחשבים כסכנה  בעיני אדם  ותרופה  
את  ועלי באופן שמחללין ה, אבל אם חלךמבר ובמצב קל אינ האם חלמ"מ שייך בו סכנה שלהרמ"א אע"פ והחולי צריך לברך. 

ועל אף אם עדיין יש רושם מהמחלה מברך.  מהסכנה אחר שיצא. ולגמרי שיצא מהסכנה ברכה זו עד אין לברך  'ו ברך. מהשבת 
 . מברך ,מחולשה וכדו'עדיין סובל אף אם  ,ויצא לגמרי מסכנה קורונה אחר שהתרפא החול כן

 

 
 

 )דבימי השבוע ( זכירת השבת
 

"וכן הוא  - זכירת השבת ע"י לימוד הלכות שבת 
אומר זכור את יום השבת לקדשו יכול בלבך, כשהוא 
אומר שמור, הרי שמירת לב אמורה, הא מה אני 

 (תורת כהנים בחוקותי, א) מקיים זכור, שתהי' שונה בפיך".
(פירוש הראב"ד,  "שתהא שונה בפיך. פי' הלכות שבת".  -

 ור"ש משאנץ שם)
"ושמעתי על גדול הדור אחד שהיה לומד עם  -

ידיו בכל יום שיעור הקבוע לו היה מכוין להזכיר  תלמ
(שם בתוכו קצת מעניני שבת כדי לקיים מצות זכור". 

 עולם להח"ח, ח"א פרק ד')
קיום מצות 'זכור' ע"י שימת לב למלאכות 

"ונכון לזכור כשיעשה מלאכה בחול,   -  שבימות החול
והוא דבר שאסור לעשות בשבת וקרוב הדבר להכשל 

י הוא מהדברים שאינם נזהרים בו כל  בו ח"ו בשבת, כ
כך, שיזכור זה בפיו שיש בשבת איסור אם עשה זה, 
ובזה מקיים בחול מצות עשה של זכור את יום 

 (מרגניתא טבא אות ל', נדפס בסוף ספר אהבת חסד) השבת". 
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ה אחרת ואפי' עוסק במצוה זו ועוסק במצו  בקרי וכו',
 עמה אינו נכון כי אחד מבטל חבירו. עכ"ד. 

מהגמ' בברכות  (משבצ"ז ס"ק א')  הפמ"גוכבר הקשה 
דהאומנין קורין בראש האילן ובראש הנדבך, (טז.) 

  , ואמרינן התם ב"ה אומרים עוסקין במלאכתן וקורין
וכן   דאפי' בבעה"ב כן, ) פ"ב ה"דק"ש ( הרמב"ם"כ וכ

(דרק בפרשה ראשונה צריך   )זע' סי' סג ס(פסק המחבר 
. וצ"ע. ואף אם נאמר דפרשה  )להתבטל ממלאכתו

ראשונה דין תורה לחוד, מ"מ למה יגרע ממצוות  
ושרי לעסוק  דרבנן. ואפשר דכלימוד תורה חשיב

במלאכתו בעת לימוד תורה, ודוקא בעוסק במצוה 
 ד.עכ" לבד מדברי תורה אסור לעסוק במלאכה.

דמשמע מדברי   כתב (ס"ק י"ט)י' ס"ג בס המשנ"בואף 
המחבר דאחר פרשה ראשונה מותר לעסוק במלאכתו 
אפי' בברכות קריאת שמע, וכן מבואר בהדיא בסי'  

  וצע"ג.בט"ז ס"ק א'.  ועיין לקמן סי' קצ"א  ס"ו בב"י.  
אלא דמ"מ בסי' קצ"א ס"ק ה' העתיק לדינא דברי  
הט"ז דאין לעשות שום מלאכה או אפי' תשמיש קל 
ואפי' לעיין בדברי תורה בין בברכת המזון ובין שעוסק 

 בתפילה או באיזו ברכה אחרת.
ולא  -שכתב (סי' קנ"ח אות ג')  בחסד לאלפיםומצינו  -ג 

ו כמנהג המון העם, שהרי אסור יברך בהיותו מנגב ידי 
והובאו    .לעשות שום עסק אפילו כל דהו בשעה שמברך

   ויצא ס"ב).  עוד יוסף חיו(ש"ר שמיני אות ז'   בבן איש חידבריו 
  -  סי' כ"ב אות ד') -(לגר"ח פלאג'י  בכף החייםוכיוצ"ב כתב 

יברך קודם הניגוב ולא יהיה נוגב ומברך. ע"כ. [אך לא 
נתפרש בדבריו בהדיא דהוא מחמת עשיית מלאכה 

 בשעת הניגוב. ואפשר דמטעמא אחרינא קאמר]. 
ולעולם   -שכתב  (דף ס"ג ע"ב)    של"הבקיצור  אולם מצינו  

צריך לברך על נטילת ידים אחר הנטילה קודם הניגוב  
 ב מן המצוה.או בשעת הניגוב שגם הניגו

כתב להעיר עוד מלשון המחבר (ח"א אות ט')  וביפה ללב
העושה צרכיו ורוצה לאכול יטול  -בסי' קס"ה ס"א 

', ואם אינו רוצה ליטול אלא פעם שתי פעמים וכו
אחת, לאחר ששפך פעם אחת על ידיו ומשפשף יברך  

יברך על נטילת ידיים.   בשעת הניגובאשר יצר, ואח"כ  
ע"כ. וע"ש דהעלה לדינא דשפיר יכול לברך בשעת 
הניגוב. ומה דאסור לעשות שום עסק בשעה שמברך  
היינו כשהוא עסוק בעסק של חולין ודבר רשות לא 

 עסוק במצווה עצמה דעסיק ביה. שהוא
הנמ"ח סי' קנ"ז)  ( שלמת חייםוכיוצ"ב מצינו בשו"ת 

על ברכת על נטילת ידים   הגרי"ח זוננפלד זצ"לדנשאל  
בשעת הניגוב מדברי הט"ז הנזכרים, והשיב דמבואר  
באו"ח סי' קנ"ח סי"ב שגם הניגוב שייך למצוה ע"פ 

ויעוי' [ הגמ' בסוטה ד:, ופשיטא דאין בזה קפידא.
 תפילה פכ"ב דבר הלכה אות ט' ובאורחות הלכה].  בהליכ"ש

דהגאון רבי  העיד ח"א עמ' י"ג) הנמ"ח ( ובאורחות רבינו
בדרך כלל היה מנגב ידיו   ישראל קנייבסקי זצ"ל

ויושב ומברך ברכת אשר יצר, ופעמים ראיתיו שמברך  
בשעת הניגוב, וכן בברכת על נטילת ידים לסעודה  

  "ק דהגרחומשמיה . עת הניגובראיתיו מברך בש
ונטל   ה"ככשיצא מב החזו"א זצ"לש הביא  שליט"א

 ידיו כמה פעמים ראהו שמנגב ידיו בשעה שמברך.
נח' הפוסקים אם מותר לנגב ידיו   - העולה לדינא

בשעה שמברך, אף בכה"ג שהניגוב הוא חלק מן 
ומ"מ יקפיד שלא  ילת ידיים.המצווה כגון אחר נט

 יסיח דעתו מברכתו.
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