
 

 

 

 
 
 

 

 

 . סיתיסכנה או הצלה נ .ז .מה בכלל נס .ו .יוצאי חלציו .ה .לא נפגע בתאונה כלל. ד .ברכה שעשה לי נס ג. .ניצל מתאונת דרכים או שאר סכנות ב.  .ברכת הגומל .א

   .חילוק בין ברכת שעשה לי נס וברכת הגומל. ח
 

 ברכת הגומל  א. 
.  מי שהיה חולה ונתרפא ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא ,  הולכי מדברות  ,יורדי הים  ,צריכין להודות  ד'  (נד:)  בברכותאיתא  

כשהולכין מעיר לעיר, שלא חייבו אלא בהולכי מדברות    שלא לברךאשכנז  שמנהג בני    )סע' ז(ועיי"ש  .  )סי' ריט"ח  או(בטשו"ע  וכן הוא  
ומיהו בפחות מפרסה אינו מברך, ואם    ,ובספרד נוהגים לברך, מפני שכל הדרכים בחזקת סכנה   ,דשכיחי ביה חיות רעות ולסטים

ברכה זו משום    ות אין מברכנשים  מנהג העולם שש  )ג(ס"ק    במ"בועי'    ., ע"כהוא מקום מוחזק בסכנה ביותר, אפילו בפחות מפרסה 
 .  שנתרפא בענין חולה  גליון תל"ה  עמיקתא  בשמעתא . ועי' מש"כ ולא אורח ארעא לאשה  י' דסדר ברכה זו הוא בפני 

 שאר סכנות או מתאונת דרכים ניצל ב. 
  ה"ר שם טוב פלכו וכן פסק    .אבל אחרים שבירכו הויא ברכה לבטלה   ,בלבד צריכין להודות  שד'  "איש  )עמ' שמ(  אבודרהםב  וכת'

לאו דוקא,  ארבעה  ' דכת(סי' שלז)    הריב"שאבל    .כ"ע  ,בכל מקום שמזכיר התלמוד מספר  "ה וה   ,דאלו הארבעה דוקא  'התוס בשם  
לא הוזכרו ארבעה אלא מפני שהם מצויים בדרך ד  ,חייב לברך"ב  וכיו  ונגיחותיונפל עליו כותל או ניצל מדריסת שור    וע"כ אם

שהביא בדעה הראשונה כהריב"ש   )סע' ט(  בשו"עועי'    , ע"כ.הנעשה לו נס וניצול ממיתה עצמה   "שוכ  ,מנהגו של עולם ברוב האנשים 
  . תמה עליו אמאי השמיטו  )ו  ק" ט ס"אות ט ומלבושי יו(  לחם חמודותוה  דעת האבודרהם.  השמיט   )שם(והלבוש    "א כהאבודרהם.יובשם  
  (אות טו)  א"רה . וכן נקט  ומסתבר כן דכל סכנות נכללו בהולכי מדבר ה נוהגין הרבה כסברא ראשונ שראה   'כת )ס"ק ז( הט"זאולם 
שאינו מברך, אא"כ   )אות נב(הכה"ח ושכן הוא המנהג. ודעת  )ס"ק לב( המ"ב. וכן פסק ריא"זבשם  )אות ג ברי"ף  .מג( ג"שלטה ושכ"כ

 . ולבני ספרד תלוי במנהג המקום מברך הגומל לבני אשכנז וכדו',  ולפי"ז הניצל מתאונת דרכים  יש מנהג באותו מקום לברך.
 ונה כלל אג. לא נפגע בת

נתיב העבודה פי"ג(  מהר"לב  ועי' שם אינו מוצא מה   דההולך  י מדברכנה הדומה להולכשביאר שמברכים דוקא על ס  )נתיבות עולם 
וע"כ   .וכן יורדי הים וכו'   שצריך אל האדם משולל מכל דבר    א וראוי שיגיע אליו מיתה מצד זה שה שצרכיו    וולשתות ואין ללאכול  

דבנ"א   מברשכת'  הגיעו  ולא  עליו  הארץמהגו  ךזרקו אבן  עמי  של  הוא מנהג  זה    ,ל  אין  ונמלט  אחריו בחרב  רדפו  אם  אף  כי 
שם   הצי"א ועפ"ז כת'   ,ד)או"ח סי' ריט ס"ק י( עולם פתחיב ושכן הובא, )חי"ח סי' כב(צי"א ה והביאו ה אשר צריכים להודות.עמהארב

וכן    .)לחו"י ססי' ריט(  מקור חייםבוכת' שכן מצא גם   ופגע בו וניצלאבן    ו עליושזרק  כגון,  הסכנה   דוקא בהגיע כבר עליושמברכים  
חיוב ברכת הגומל הוא רק כשפגעה בו הסכנה ממש, אבל אם רק היה קרוב ש  "א זצ"לזהגרש  בשם  )פכ"ג אות א(  הליכ"שבהובא  

צה, כל שלא ניתזו  נפוניצול הימנה אינו מברך, כגון שהשליכו לעברו אבן ולא פגע בגופו אף אם פגע בזכוכית שעל ידו ונתלסכנה 
 . )אבני ישפה ח"א סי' מו ענף ב( הגריש"א זצ"ל  דעתכן ו  רסיסים עליו אינו מברך, אף אם הדרך מועדת לכך, ע"כ.

של   נהגוע"כ דחה המ כהאבודרהם הנ"לדס"ל להלכה  להדיא  מדבריו שם משמעכי  ל "מהמהרש לדחות הראיה אולם לכאורה י
  משמעכן  . וכנ"ל  שמברך  ונגיחותיומשור  ממי שניצל  גרע  בכה"ג לא  י"ל דד  ועוד  .אלו שנהגו לברך ע"ז שזרקו עליהם אבן וכדו'

"כ בברכת הגומל דלא  אלברכה בעינן נס גמור משבענין ברכה שעשה לי נס במקום זה שמבואר להלן שע"מ  )סי' ריח ס"ק לב( במ"ב
ואע"פ שלמעשה   ,די"ל שמברכים ברכה זאתונעשה לו נס    סמוך לראשו או נתקע ברזל סמוך לעינואבן  כתב שאם נפל  ש  ,בעינן נס

 ) ונשמ"א שם דאות  ה(כלל ס בחיי"א וכן הוא  . שם ומלכות היינו כי אפשר שאין זה בכלל נס גמור אבל בנ"ד ודאי דיברךבכתב לברכה 
פ שהיה בסכנת מיתה אילו  "אם באו עליו גנבים או שנפל אבן או ברזל סמוך לו, אעש  הראב"דבשם    )ח"ג סי' תקעב(  הרדב"זע"פ  

וכת' שאע"פ שמצא    )ח"א סי' יב(  בושם   בקנה וכן הוא    , ע"כ.נפל עליו, אינו מברך שעשה לי נס, אבל האחרונים הסכימו לברך הגומל
ולפי"ז י"ל דדוקא בכה"ג   ,דכתוב שם "מי שנפל אבן על ראשו כו'"  הרדב"זהנוסח הוא שונה מנוסח  ש  )סי' עב(בשו"ת הראב"ד  

ן אלא שלא נפל על ראשו במקום סכנה הוא דמברך הגומל כיון שהמזיק כבר נגע בו, מ"מ נראה שלשון  ושכבר נפל עליו האס
אע"פ שלא    ידו עליו אבנים ע"מ להרגו י מי שנסע ושכתב ש   )חי"א סי' יג(  להורות נתןבשו"ר    .טפי, עיי"ש המובא ברדב"ז מכרעת  

(שם    בהליכ"שועי'  .  )ח"ט סי' מהח"ה סי' כד אות ב ו(  הלוי  שבטמה  וכן נראה .  עיל)ל(ובדעת המהר"ל כתב כמו שכתבנו    מברךפגעו בו  

 .דבריו הנ"להסותר מעשה  הגרשז"א זצ"לבשם שהביאו בהגה) 
 שעשה לי נס ברכה . ד

הרואה מקום שנעשו   (נד.) בברכות איתאכד ,אם חוזר ורואה מקום זה שאירע לו הנס עליו לברך ,הצלה היתה בגדר נסה והיכן ש
שלא רק על נס דרבים מברכים אלא אף על נס של    בגמ'   ועיי"ש  .בו נסים לישראל אומר ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה 

  , ע"כ. אלא שעל נס של רבים כולם מחויבים לברך ועל נס של יחיד רק הוא חייב  כו',ברוך שעשה לי נס במקום הזה  יחיד מברכים  
  , ע"כ. כל זמן שלא נעשה נס לרוב ישראל כיחיד דיינינן ליה ש  (ס"ק יד)  ובמ"ב(סע' ב)    בשו"עועי'    .(סי' ריח סע' ב וד)  בטשו"עוכן הוא  

יש  דהאחרונים בשם  ' כת )ריח סי' ס( "בוהמ. לומר פרשת תודה לו ראוי מי שנעשה לו נס ד של"ההשם ב )כלל סה אות ד( חיי"א ב[ועי' 
לצדקה כפי השגת ידו ויחלק ללומדי תורה ויאמר הריני נותן זה לצדקה ויהי רצון שיהא נחשב במקום תודה שהייתי  לו להפריש  

חייב בזמן המקדש וראוי לומר פרשת תודה. וטוב וראוי לו לתקן איזה צרכי רבים בעיר ובכל שנה ביום הזה יתבודד להודות לה' 
 ]. שמבואר שיש מצוה לעשות סעודה ביום הנס תרצז ס"ק ב)(סי . ועיי"ש  , ע"כולשמוח ולספר חסדו  'ית
 חלציו  יצאוי. ה

אבל  ,הכי גרס רי"ף ורב האיד  הרא"שוכ"כ אניסא דיחיד הוא ובריה ובר בריה בעי ברוכי. בש"ס הנ"ל דגורס ש (מג.) רי"ףב ועי'
שנקטו    )ד"ה ונסים (שם  רשב"א ובפ"י ה"ט)  (  רמב"ם ב  עי'ו   . ע"כ  ,בנוסח גמרא דידן לא כתוב אלא אניסא דיחיד הוא ניהו צריך לברוכי

 . כיון שהרמב"ם והרי"ף מסכימין לדעת אחת הכי נקטינן ד (שם) הב"י. וכתב כהרי"ף
  ס. כל יוצאי ירכו ואין להם הפסק מפני שכולן כשותפין באותו נה  "אלא ה   , לאו דוקא בן בנו  זו   א לפי גירסד  )שם (  הרשב"א כתב  ו

לא גריס בש"ס אלא בריה ובר בריה משום דעד כאן רחמי האב על הבן אבל יוצאי    )שער המיחוש ענין רפואה  ה"אתו(  הרמב"ןאולם  
 .(שם) ב"יבוהובאו דבריהם   ע"כ. יריכו אין מברכין,

אותן שנולדו    'אפיש  )ס"ק ו(  מ"א ה   וכת'  כ מברכין שעשה נס לאבי במקום הזה."כל יוצאי ירכו גשפסק ד  (שם סע' ד)  בשו"עועי'  
הם שותפים בנס האב, דלולי שלא תימא דוקא הנולדים אחר כן  קמ"ל דד  המחצה"שוכמ"ש בסע' ו', ע"כ. וביאר    קודם לכן

ה צריכים לברך דזהו מכלל כיבוד אב. ואייתי ראיה  "פשניצל האב הם לא באו לעולם, משא"כ הנולדים קודם לכן, קמ"ל דא
בן בנו הנולד קודם    ' ה באביו. ואפי"כ משום דזהו מכלל כיבוד ומורא רבו, וה "ריך לברך, ועממה שכתוב בסעיף וי"ו דעל נס רבו צ

   .ע"כ לכן יש לברך, דהא חייב גם בכבוד אבי אביו, 
,  אתינן עלה ניחארחמי האב על הבן  דמשום  הרמב"ן  דל  ,הרשב"א הנ"להרמב"ן ושתלה דברי המ"א בפלוגתת    )אות ד(  בא"רועי'  

. ועיי"ש  )ד  ק" ס(  תמיד  עולת ה  מ"ש, א"כ כיון שכבר נולדו לא שייך שותפות כאתינן עלה   משום שותפות ד  שפירש אבל לרשב"א  
קודם שנולדו צריכין לברך, כי סמכינן על רוב פוסקים דמפרשי רק בבנו ובן בנו ולא    'בנו ובן בנו יש להורות דאפישמסיק דב

יוצאי יריכו וא"כ אין הטעם משום שותפות, ועוד דאף למ"ד דאף יוצאי יריכו משום שותפות מ"מ י"ל בבריה ובר בריה צריכין 
  .)ס"ק טז( המ"בולאחריו   (א"א ס"ק ו) הפמ"ג וכן נקט, ע"כ. נמי לברך בלא טעם דשותפות

        
 

      
 
 

 

 

 
 

 

דהמלוה בריבית עובר מלוה ולוה פ"ד ה"ב)  (  הרמב"ם  'כת
לאוין, לא תהיה לו כנושה, את כספך לא תתן לו   ו'על 

ובמרבית לא תתן אכלך, אל תקח  נשך    בנשך,  מאתו 
תתן   לא  עיור  ולפני  נשך,  עליו  תשימון  לא  ותרבית, 
ולפני   לאחיך,  תשיך  לא  בשנים  עובר  והלוה  מכשול. 

 עיור לא תתן מכשול. 
כל   -ה"ג)  (עוד    'וכת על  עוברין  והלוה  שהמלוה  אע"פ 

הלא שכל    , יןואלו  להשבון.  שניתן  מפני  לוקין  אינן 
סורה המלוה בריבית אם היתה ריבית קצוצה שהיא א 

ומוצ יוצאה בדיינין  זו  אין אותה מן  ימן התורה הרי 
 המלוה ומחזירין ללוה.  

(יו"ד  והמחבר לא פירש מנין הלאוין אלא סתם וכתב  
דצריך ליזהר באיסור ריבית וכמה לאוין  סי' ק"ס ס"א)  

 נאמרו בו, ואפי' הלוה הנותנו והערב והעדים עוברים. 
עוד   ה"ד)  וכתב  הלוה ד(שם  אם  יותר    אפילו  לו  נותן 

אומר   ואינו  עמו  התנה  שלא  הפרעון  בשעת  מדעתו 
פ"ד    ברמב"םעי'  [ו   שנותנו לו יותר בשביל רבית אסור.

    ס"ק ג'].  ובש"ךסי' ק"ס,   בטורה"י,  
, אלא דריבית  והיכא דכבר נתן הריבית צריך להחזירה 

ר משא"כ  בדינים,  יוצאת  דאינה  יקצוצה  דרבנן  בית 
 חייב להחזיר  "שידדאם בא לצאת  יוצאת בדינים אלא  

 סי' קס"א ס"ה וס"ב]. שו"ע עי'[
על ריבית שכבר  ת הלוה  הראשונים אי מהני מחיל  'ונח 

(ב"מ פ"ה    הרא"שדלא מהני, ודעת    הגאוניםדדעת    נתן,
(סי'    השו"עדמהני. וכן פסק  (פ"ד הי"ג)    והרמב"םסי' ב')  

 ע"ש].   תס"ב, [והארכנו בזה בגליון ק"ס ה"ה) 
  'נר(סב. ד"ה לא)    "ירשמ  והיכא דמחזיר הריבית שלקח 

(ד"ה לא    התוס'משעבר. אולם    יןדאינו מתקן בזה הלאו
מבואר דלמסקנת הגמ' הלאו דאל תקח מאתו    מאי קום)

תק לעשה [דהיינו השבת  י נשך ותרבית לכו"ע חשיב נ
קרא וחי אחיך עמך, ודרשינן   הריבית כדכתיב בההיא

בגמ' שם אהדר ליה כי היכי דניחי]. אלא דפליגי שם  
  ' בלאו דלא תשימון היכא דלא גבה עדיין הריבית. ונר

דלא   הלאו  לתקן  א"א  הריבית  גבה  דכבר  דהיכא 
  הרעק"א . אולם  שם   במהרש"א תשימון. וכן מבואר  

דאין    ת'כ(פ"ד ה"ג)    רמב"םהו.  לדחותדיש    'כת(ב"מ שם)  
 מפני דניתן להשבון. לוקין  

במוחל   נתקנו הלוה  ויל"ע  אם  שנתן,  הריבית    על 
או דמחילה   חזרת המעות.שנתקנים בהלאוין    למלוה 

מתקנת   אינה  הממון אבל  אלא תביעת  פוטרת  אינה 
 הלאוין שעבר. 

על דברי הרא"ש שכתב  ח')    (סי' ק"ס ס"ק  בפרישה ומצינו  
טור הלוה כמו בכל פשהובאו בטור דמחילה מועילה ל

, אבל  מועיל   דוקא לפוטרו מן התשלומין  נראה דגזל,  
ממנו   זז  לא  שקבלו  משעה  עליו  שחל  ריבית  איסור 

 במחילתו. 
(סי' ק"ס  ואי נימא הכי, יל"ע בסתימת המחבר שכתב  

להחזירו    ס"ה) וצריך  ריבית  ממנו  לקח  אם  "אבל 
ה"ל מ דלכאו'  גזל".  בכל  כמו  לפוטרו  מחילה  ועלת 

ה דלכתחילה  לפרש   לו להחזיר  להציל   מעותיש  ע"מ 
 עצמו מהלאוין שעבר.

בהחזרת   ועילה והנה הרמב"ם כתב להוכיח דמחילה מ 
בריבית  ד  מהא ריבית   ומלוי  שהגזלנין  חכמים  אמרו 

 . שהחזירו אין מקבלין מהן
ומלוי    והראב"ד דהגזלנין  דבריו  על  להשיג  כתב  שם 

ת שהחזירו בדרך תשובה אין מקבלים מהן כדי  יבריב
 להדריכן בתשובה. 

מה  דדברי הרמב"ם נכונים מ  'כת(על השו"ע שם)    הגר"א ו
צד:)  שם    שכתוב וכו'  (ב"ק  מקבלין  שאין  מאחר  וכי 

ואינו   לו  שנותן  במה  י"ש  יוצא  אלמא  יד"ש,  לצאת 
 חמת מחילה.וע"כ מ ,מקבל

ומלוי   דהגזלנין  דתני  הא  על  התם  דמקשינן  ור"ל 
ומלוי   הגזלנין  דתני  מהא  מהן,  מקבלין  אין  בריבית 
ואין   מחזירין  ואמרינן  מחזירין,  שגבו  אע"פ  בריבית 
מקבלין מהם, ומקשינן דא"כ למה מחזירין, ופרקינן  
לצאת ידי שמים. ע"כ. ולכאו' אכתי תקשי איך יוצא  

שמחז במה  שמים  מה  ידי  ממנו  מקבלין  אין  אם  יר 
 לצאת ידי שמים. דהמחילה מהני אפי' שנתן, וע"כ 
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 מה בכלל נס . ו 
הא דמברכין בין אניסא דרבים בין אניסא דיחיד דוקא בנס שהוא יוצא ממנהג  דהרא"ש מלוניל  בשם   )עמ' שמ(  אבודרהםה  כת'ו

דאיתרחיש ליה ניסא ונפק ליה    דרבינאכגון מעברות הים ומעברות הירדן והדומה להם וכמר בריה    ,העולם או מדרך התולדה 
ב "אבל נס שהוא מנהג העולם ותולדתו כגון שבאו עליו גנבים בלילה ובא לידי סכנה וניצל וכיוצ  ,עינא דמיא בפקתא דערבות

י"ל התם נמי יצא ממנהג העולם מפני ב'    ,שעשה נסים  םנס כמנהג העולם ומברכי  ה אינו חייב לברך. וא"ת והרי פורים שהי
אלף מאומתו בעבור אהבת אשה אחת ואין    שמונים שהרג קרוב ל  והב'  .שבטל כתב המלך והוא הפך דת פרס ומדיהא'    ,דברים

של  חתום בחותמו  ה אלא משום פך השמן שהי  .זה מנהג העולם וטבעו. ובחנוכה לאו משום מעשה דיהודית מברכין שעשה נסים
 (שם)   הב"יוהביאו    ע"כ.  ,כמעשה אליהו ואלישע  ה להדליק אלא יום אחד ונעשה בו נס והדליקו ממנו ח' ימים שהי  ה כ"ג ולא הי

  . שאין מברכין על נס אלא בנס שהוא יוצא ממנהג העולםוכתב בשמו בקצרה 
שהנעשה לו נס אינו מברך הגומל ובסימן רי"ט יתבאר    ה"ר גרשום ב"ר שלמה בשם    אבודרהםבשהביא עוד בשם    בב"יעיי"ש  ו

  צריכים להודות לאו דוקא ארבעה ' דכת שהנ"ל   הריב"שלדברי כוונתו  לסי' רי"ט  הב"י  מה שצייןהנה ו , ע"כ. שיש חולקים בזה 
שעשה  שמברך  נעשה לו נס וניצול ממיתה עצמה  מי ש  "שוכ  ,חייב לברך"ב  נפל עליו כותל או ניצל מדריסת שור וכיו  הוא, וע"כ אם 

דס"ל   )ססי' ריח(בביאור הגר"א    וכת', ע"כ.  ומיד שניצל צריך הוא להודות כדרך הארבעה שצריכים להודות  ,לי נס במקום הזה 
   .הגומלשמברכים שמברך על הנס במקום  ע"פ הריב"שלהב"י 
אבל נס שהוא מנהג   ,אלא בנס שהוא יוצא ממנהג העולם  ברכת שעשה לי נס  שאינו מברך שי"א  ט)  סע'ריח    '(סי  השו"ע  'כתועפ"ז  

ויש חולק, וטוב לברך בלא הזכרת   ,העולם ותולדתו, כגון שבאו גנבים בלילה ובא לידי סכנה וניצול וכיוצא בזה, אינו חייב לברך
 , דהיאך יעלה על הדעת להקרא נס דבר שהוא בדרך הטבע  ,א מצא מי שחולקלש  כת'  (ס"ק יב)  המ"א אולם  , ע"כ.  שם ומלכות

אבל בדבר שמנהג העולם פשיטא דאין    , "ט בשם הריב"ש היינו לומר כשנעשה לו נס צריך לברך גם הגומלומ"ש הרב"י ס"ס רי
דא"כ    תמוהיםגם דבריו  ו  ,אינו מוכרח כת' על דברי הב"י שלמד כן מהריב"ש ד  הגר"א ו  ., ע"כבב"ח   ן משמעלברך שעשה לי נס וכ

   , ע"כ.כל חולים ויולדות צריכים תמיד לברך וכן יוצאי יריכן וא"כ כל א' חייב לברך תמיד
 ליכא למ"ד וכדו'  חולה  ,  דבודאי יולדת  , "א ניחא קושיתושהובא בנ )ח"ג סי' תקעב(  רדב"זה  ש"כלפי משכת' ש  )סד"ה ויש(  בבה"לועי'  

ואנן לכו"ע נס בעינן רק דלשיטה א' בעינן דוקא שהנס של הצלה   ,שאין זה נס כלל [שרוב חולים ויולדות לחיים]  שמברך ברכה זו
ברגע זו בדרך התולדה ג"כ מקרי נס כגון    קב"ה ולשיטה ב' כל דבר שמזמין ה   ,יהיה דוקא למעלה מדרך הטבע כנסי אבותינו 

שלא היה כאן    "פבני אדם או סיבה אחרת שנתפחדו וברחו מחמת זה אע  שבאו גנבים או גזלנים עליו וקרוב שיהרגוהו ונזדמנו
אך לדינא אין    ,קושית המ"א   אם כי יש לתרץכת'    )אות יב(  והערוה"ש, ע"כ.  לשעה זו  הקב"ה שינוי בטבע מ"מ נס הוא שהזמין  

 .)אות יג(בא"ר ועי' , ע"כ. בלבד מברכין ברכת הגומל  אם לאונ"מ ואין מברכים רק על הנס היוצא מגדר הטבעי ו
 סית יסכנה או הצלה נ. ז

, ע"כ.  כגון שנפל עליו אריה או גמלא פריצא עיין בגמרא עססי' רי"טטבעו של עולם היינו  שאינו ביאר שנס  ש )ס"ק יא(  במ"א ועי'  
כגון שנפל  ה דבר שאינו מנהגו של עולם,  תאם הסכנה היש  כלומר  ,ולא בהצלה עצמה    סכנה ב   יתרחשהנס  צריך שש  מדבריו   משמע 

להיפך והיינו  אבודרהם  ה משכת' שמשמע   )כלל ה אות א( בנשמ"א ועי'  .מברךו בדרך הטבעה תשהצלה הי ע"ג עליו חיה, מקרי נס א
ריש הרואה בשהרי אמרינן  אלא שתמה ע"ז  ,  במעשה דרבא דאיתעביד לי ניסא כו'  'הצלה כדאיתא בגמהנס יתרחש בצריך שש

עליה אריה אתעביד ליה ניסא ואיתצל, א"ל רבא כי מטית להתם אמור ברוך שעשה לי נס כו', והרי  ההוא גברא דהוה אזיל נפל  
עוד שם האבודרהם בשם הרב גרשום בר שלמה    ש"כשם לא נזכר כלל דהצלה היה בדרך נס כרבינא, רק שניצול. וכן משמע ממ 

על נס עצמו אינו חייב    ' מהמון עם שבעיר שאירע נס לבנו וברך הגומל וגערתי בו שטעה ב' טעויות, א' כי אפי  ' קם א  'שפעם א 
. ומסתמא לא היה הנס  כו' הברכה שעשה לי נס לא היה לברך אלא במקום הנס    'לברך הגומל אלא ברוך שעשה לי נס, ועוד אפי

   . "כ, עוכדו' כשנפל עליו כותל מקרי נס  "עדלכו ריב"שה שטעה מטעם זה. וכן משמע מ ' כנס דרבינא ואפ"ה לא כת
ל)  המ"ב אולם   דחה ו  ,םמאבודרה   כדבריו מוכח כת' שש  (אות כו)בשעה"צ  ועיי"ש    נקט דבעינן הצלה שלא כמנהג העולם.   (ס"ק 
דהא אמר שם דאתעביד לה ניסא, משמע דהיה שם איזה נס ולא פירש הש"ס מה היה. גם מה שהביא    מהגמ'  א "נשמה  ראיית

מקרי זה נס גמור, דדמי לנפל לגוב של אריות,    "עלכו  "דכשנפל עליו כותל מקרי נס, לענ  "עשם ממעשה דריב"ש דמוכח דלכו
שור, יהיה תלוי באיזה אופן היה ההצלה, אם היה בדרך נס גמור או במנהגו של עולם כגון על ידי בריחה ובענין הצלה מדריסת  

  בכלל נס הוא.   וניצל  גמר באסון ה שע"פ טבע היה צריך ל מה בעינן הצלה דרך נס, ומ"מ אף לדעתו  דיוצא מדבריו    ., ע"כ"בוכיוצ
אם נפל עליו אבן וכיו"ב או שעבר עליו עגלה טעונה שבדרך הטבע היה  שכת' ש  אות כח)  שם(  שעה"צבווכן הוא בדבריו בס"ק ל"ב  

 מברך ברכה זו לכו"ע כי דמי לנפל לגוב אריות.  שימות עי"ז והוא ניצול ממיתה 
דכל היכא שהיתה סכנת מות בטוחה וניצל מזה זהו כבר בגדר נס כיון שעפ"י  שהסכים להנשמ"א    (ח"ז סי' כח)  בשבט הלויועי'  
אין מוציא ממצב סכנה זה, הגם שההצלה עצמה לא היתה ע"י שינוי הטבע ממש. וכגון מי שנפל עליו בית או חומה גדולה  טבע  

  ., ע"כיוצא בלי פגע וכיו"ב, בודאי זה נס גמור ' ר"ל נהרגים כולם וא "א שבדרך הטבע אין הצלה מזה, ולפעמים רואים ששאר בנ
אות  שהרי ב  כה"ח מהאלא דס"ל שעיקר הנס הוא בסכנה ולא בהצלה. וכן משמע    , וי"ל שהמ"א יודה להמ"ב שאף בכה"ג מברך

 פסק כהמ"א ובאות ל"ט הביא פירושו של האבודרהם שמשמע כהמ"ב. ז"ל
ולדעת המ"ב הנס קאי על ההצלה, אלא שאף לדעתו מה שע"פ טבע היה צריך    ,על הסכנה מעתה יוצא דלדעת המ"א הנס קאי  

שאע"פ שפגעו בגופו    , וכדו'  (ר"ל)  , יריתאונת דרכים קשה או פיגוע דקירה מי שניצל מולפי"ז נראה שבכלל נס הוא.    באסון  הגמרל
וזה   .או שבאו עליו הרבה מחבלים שבכה"ג ע"פ הטבע לא היה צד להנצל  , אא"כ נפגע באופן שרובם למיתה   זו  מברך ברכה אינו 

  . לנפל לגוב של אריותודמי  ה נממ להנצלכי סכנה כזו אינה לפי הטבע  המ"בבין לדעת המ"א כי ניצל שלא בדרך הטבע וכן לדעת 
אבני (  הגריש"א זצ"לו   ואזנר  ש "הגר  ו וכן פסק  .)פר' עקב אות יב(  בבן איש חי  וכן מבואר  .אבל בלא"ה אינו מברך אף שנפגע בגופו

שאם אירע תאונת דרכים וחלק מיושבי המכונית נהרגו רח"ל, הנשארים בחיים צריכים לברך כי מוכח שכולם    ) אענף    ישפה ח"א סי' מו 
 היו בסכנת מוות. 

 שעשה לי נס וברכת הגומל תחילוק בין ברכ. ח
נרא' הטעם דברכת השו"ע שאינו מברך אלא על נס שאינו בדרך הטבע,  לענין ברכה שעל הנס פסק  שכתב ד  ס"ק ו)סי' ריט  (  בט"זועי'  

אבל הגומל    , תוספת על מה ששייך לברכת הגומל בדבר שהוא חוץ לטבע לגמרי והכל מודים שאצבע אלקים היא   נה הנס ניתק 
(סי' ריט   הערוה"ש, ע"כ. וז"ל  פ שנעשה לו תשועה שאפשר דרך הטבע מ"מ הוא מחזיק טובה לו יתברך ולתלות בהשגחה "הוא אע

והיינו הקצה האחד כשהנסים גלוים ויוצאים מגדר הטבע לגמרי כמו נסי    ,הנסים נחלקים לשני קצוות עם דרך המיצוע  אות ג)
והקצה השני הנסים הכרוכים לגמרי בהטבע   ,ועל כאלו צריכים לברך ברכה שעשה נסים לאבותינו או שעשה לי נס  ,'מצרים וכדו

כמו כל פרנסתינו וכל קיומינו ועל זה לא שייך ברכה פרטית ויוצאים בתפלות התמידיות שמזכירים בם הודאה מודים אנחנו לך  
 דבברכת "הגומל" לא קפדינן כולי האי שיהיה נס גמור. ריח ס"ק לא)   '(סי במ"ב ', ע"כ. ועי'וכו' ועל נסיך וכו 

 
מי שהיה חולה ונתרפא   כשיגיעו לישוב,   הולכי מדברות  כשעלו ממנו,  יורדי הים  ולברך ברכת הגומל,  ארבעה צריכין להודות  'א 

ולבני  (לבני אשכנז  עיקר  כן  לאו דוקא. וארבעה  וי"א ש   .שארבעה בלבד צריכין להודות  "אי.  ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא
 (ר"ל)  שמחבל ירה לעברו  או צ"בווכי כגון נפילת כותלסכנה   ואיזמהניצל מתאונת דרכים או  ועל כן  .)ספרד תלוי במנהג המקום 

לו נס מברך "שעשה לי נס    ה מקום שנעשהרואה    ב' .  היתה בדרך הטבע  תשועה אף אם ה הדין כן  ו  , ברכת הגומלמברך    וניצל,
קודם שנולדו צריכין    אם התרחש הנס אף  נו ובן בנו  וב.  "שעשה נס לאבי במקום הזה "יוצאי ירכו מברכין    ואף   במקום הזה".

מנהג העולם ותולדתו, כגון שבאו גנבים  מאבל נס שהוא    , יוצא ממנהג העולםה אלא בנס    זו ברכה    שאינו מברך  י"א   'ג  .לברך
תאונת  ב  שהיה מי    ' ד  ., וטוב לברך בלא הזכרת שם ומלכות יםויש חולק  ,, אינו חייב לברך"בצובלילה ובא לידי סכנה וניצול וכי

 .  מברך ברכה זו לכל הדעותוניצל  באופן שרובם למיתה פגע בגופו נו (ר"ל) פיגוע דקירה, ירי אבנים וכדו', דרכים קשה 

הלאוין   נתקנו  לא  אכתי  דבמחילה  נימא  אי  והנה 
אין   אמאי  תקשי,  אכתי  המעות,  בהשבת  שנתקנים 

להחזיר המעות ע"מ לתן  מקבלין מהן והלא צריכים  
 . לגמרי הלאוין שעברו, וע"כ דהמחילה מהני

גדולי  מש וסיים  , בזה  ' שהביא מח סב.)  שם( מאיריב  ועי'
נר מועלת,    ' המחברים  המחילה  איסור  לענין  שאף 

 .  , עיי"שדבריהם ונראים
שלא היה   מה שכתבנו בהונאה    -(ב"מ סב.)    המאיריוז"ל  

של   שמשמען  שמחל,  שנאמר  עד  בה  יודע  המתאונה 
גאונים   מקצת  לימחל  ניתנין  והרבית  שהגזל  דברים 

והוא שהם כתבו שהלוה שמחל   ,חולקין מיהא ברבית
שכבר גבה או שעתיד לגבותו או שנתנו לו    למלוה רבית

כלום  זה  אין  מידו  קנו  אפילו  של    ,במתנה  עצמו  שכל 
רבית מחילה היא ומחילה זו היא שאסרתה תורה ואף  
כתבו  המחברים  גדולי  ומ"מ  כן.  דבריהם  של  ברבית 
רצה  אם  ממנו  ליטול  לו  שיש  יודע  שהלוה  שמאחר 

לי מ"מ  ויראה    ,למחול מוחל כדרך שהנגזל יכול למחול
יוצאה   שאין  הדין  לענין  אלא  מועלת  המחילה  שאין 

במחילה   ,בדיינין נפקע  לא  איסור  לענין  ומ"מ    ,אבל 
איסור   לענין  שאף  נראה  המחברים  גדולי  מדברי 
היאך   כן  לא  שאם  דבריהם  ונראים  מועלת,  המחילה 

 אמרו על מלוי ברבית שהחזירו שאין מקבלין מהם.  
ט"ו)    במשנ"בויעויין   ס"ק  תרנ"ח  ביו"ט  (סי'  לולב  גבי 
חבשראשון   לו  דדינא ינתנו  ע"מ להחזיר,  במתנה  רו 

הוא דאם לא החזירו לא יצא, אפי' נתן לו דמיו ואפי'  
הסתפק אם אמר  (כלל קנ"ב ס"ה)    א "יידהח נאנס מידו.  

וכת  התקבלתי מהו,  דבמאירי  המשנ"ב    'הריני כאלו 
דעתו בהדיא  וכה מא:)  (ולפנינו במאירי ס כת"י שתחת ידו  

כאילו   הריני  ולומר  תנאו  למחול  הנותן  דיכול 
 אע"פ שלא החזירו.  ח "התקבלתי ויצא זה יד

המאירי    "שייעו כתב    ) מא:(שלפנינו  בלשון  דברישא 
אם מחל את החזרה מחילתו מחילה. והדר הביא הא ד
לבניו כור    גבי מדיר את חבירו שיתןבנדרים  אמרו  ד

  שיכול לאמר הריני כאילו התקבלתי (נדרים סג:) חיטים 
   [ע"ש בגמ'].

דאם    שכת'(סי' תרצ"ה ס"ד)  פורים  בהל'    ברמ"א יעויין  ו
שולח מנות לרעהו והוא אינו רוצה לקבלם או מוחל  

או מוחל לו ר"ל   דמ"ש(ס"ק כ"ג)    המשנ"ב   'לו יצא. וכת 
 שאומר הריני כאילו התקבלתי.  

ע"ט)    "יבמנח וע"ע   סי'  דמחילה (ח"ב  הרמב"ם  דדברי 
התקבלתי.  כאלו  באומר  דוקא  איירי  .  שע"  מועלת 

דבריהם    והמחברראשונים  אמאי סתמו ה ויל"ע דא"כ  
שיאמר כאילו    דבעינן דוקא פירשו  לא  ודמהני מחילה,  

מחילההתקבלתי.   לשון  הרמ"א  כתב  מנות  משלוח  גבי   ,[מיהו 
 והמשנ"ב ביאר כוונתו דאמר כאילו התקבלתי]. 

לדינא  דהיכא   -  העולה  נראה  הפוסקים  מסתימות 
מהני   להשיבה,  וצריך  ריבית  המלוה  קיבל  דכבר 

המעות.    תמחיל כהשבת  יאמר  הלוה  הלוה ואם  לו 
ומ"מ מלוה  הריני כאילו התקבלתי המעות עדיף טפי. 

ולהקפיד   ספק  מכל  עצמו  להוציא  השבת  על  הרוצה 
אותו דהא בכה"ג יוצא ידי חובת  ם  המעות אין מזניחי

 [וע"ע מ"ש בזה בגליון הקודם].  כו"עאליבא ד
 

  
 

 ) ה( הדלקת נרות 
 

 -  הדלקת הנרות מרמזת להארת חושך העולם הזה
"... באופן המעשי רואים אנו כי הכנסת השבת נעשית  
דבר  של  טעמו  להבין  ועלינו  השבת,  נר  הדלקת    ע"י 
אנו   מברכים  בהבדלה  הנה  כך.  נראה  בזה  המובן 

שבת היא ההיפך הגמור   - "המבדיל בין קודש לחול"  
של ימות החול. האמת היא, שכך גם הגדירו לנו חז"ל 
את החילוק בין העולם הזה לעולם הבא: "תשת חושך  
זה   חושך  תשת  יער,  חיתו  כל  תרמוש  בו  לילה  ויהי 

. ההבדל בין אור  ..(ב"מ פג:)העולם הזה שדומה ללילה"  
לחושך אינו האם הדבר קיים או לא. כל מה שיש באור  
ישנו גם בחושך, ההבדל הוא רק באדם, שבחושך אינו  

 רואה את הדבר. 
"אור".   הוא  הבא  והעולם  "חושך"  הוא  הזה  העולם 
האמת היא שהעולם הבא נמצא כאן, פרוס לפנינו. כל  
אדם  שבעוה"ב  הוא,  להעוה"ב  העוה"ז  בין  ההבדל 

אה את האמת, וכאן, בעוה"ז, החושך מסתיר ממנו  רו
 (הגר"ש פינקוס, נפש שמשון עמ' קז)את האמת". 

"הכניסה בשערי קדושת השבת נעשית מתוך הדלקת    -
האור'   את  'מדליקים  כביכול  השבת  בכניסת  הנר. 
ולפתע רואים כל מה שעומד לפנינו. שבת איננה יום  

שכל הישר. של מסירות נפש, זהו פשוט יום שבו פועל ה 
במציאות   מבחין  אדם  הנר,  שנדלק  בשעה  כי 
האמיתית העומדת לנגד עיניו, ומתוך כך משתנה כל  

 (שם, עמ' קט) ועל הסובב אותו".  "עמבטו ע
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