
 

 

 

 
 
 

 

 

 . 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'   משולל מכל דבר שצריך אל האדם   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   וניצלופגע בו  אבן    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  נפלסכנה וניצול הימנה אינו מברך, כגון שהשליכו לעברו אבן ולא פגע בגופו אף אם פגע בזכוכית שעל ידו ונת
 . )שפה ח"א סי' מו ענף באבני י( 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  אבענין ברכה שעשה לי נס במקום זה שמבואר להלן שע"מ לברכה בעינן נס גמור מש )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.האחרונים הסכימו לברך הגומלנפל עליו, אינו מברך שעשה לי נס, אבל  
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    .המובא ברדב"ז מכרעת טפי, עיי"ש 

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

 .הסותר דבריו הנ"למעשה  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' 
לו להפריש לצדקה כפי השגת ידו ויחלק ללומדי תורה ויאמר הריני נותן זה לצדקה ויהי רצון שיהא נחשב במקום תודה שהייתי  
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 (סי תרצז ס"ק ב)עיי"ש  . ו, 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  ,צריך לברוכי  בנוסח גמרא דידן לא כתוב אלא אניסא דיחיד הוא ניהו

 . 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."יוצאי ירכו ג  כלשפסק 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  "פהנולדים קודם לכן, קמ"ל דא  שניצל האב הם לא באו לעולם, משא"כ
בן בנו הנולד קודם    ' ה באביו. ואפי"כ משום דזהו מכלל כיבוד ומורא רבו, וה "ממה שכתוב בסעיף וי"ו דעל נס רבו צריך לברך, וע

   .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

        
 

      
 
 

 

 

 

 

ש באשה  הוה  הוצרכה  עובדא  י"ח  תפלת  באמצע 
תפ הקטןתללהפסיק  בנה  מחמת  בפיה ה  ושאלתה   ,
 כיצד תנהג.  תפלתה כשחוזרת ל

ן עומדין להתפלל אלא מתוך כובד אי(ברכות ל:)    תנן  -א  
ראש וכו', אפי' המלך שואל בשלומו לא ישיבנו, ואפי'  

 עקבו לא יפסיק. נחש כרוך על 
למלכי  (לב:)    ובגמ' אבל  ישראל  למלכי  אלא  שנו  לא 

שלא יהרגנו). מיתיבי המתפלל    -  פרש"יעכו"ם פוסק (
כנגדו בא  קרון  ראה  כנגדו,  בא  אנס  יהא    ,וראה  לא 

דאפשר   הא  קשיא  לא  ועולה.  מקצר  אלא  מפסיק 
לא נחש  לא שנו א(לג.)  ושם    .יקצר ואם לאו פוסק  לקצר

 סי' ק"ד.    בטור ובשו"עוהובא לדינא  אבל עקרב פוסק.  
יונהוכתב   דהיכא דנחש כרוך על  ואפילו)  (כא. ד"ה    הר' 

יכול ללכת    עקבו אע"פ שאין לו להפסיק ולדבר אפ"ה 
שנקראת   הליכה  מצינו  שלא  מעליו,  שישליכנו  כדי 

והביאו   מקום.  משום  ק"ד)    הב"יהפסקה  והובא  (סי' 
(ס"ק    המג"א וביאר  (סי' ק"ד ס"ג).    הרמ"א בהגהות    לדינא

דמ"מ שלא לצורך אסור להפסיק בהליכה וכמבואר  ג')  
.  ]ע"ש(ס"ק א')    הט"ז ובא ליישב בזה קושיית  [בס"ב.  

 (ס"ק כ"א).  ובכה"ח (שם ס"ק י')  "בבמשנוכן הוא 
דהיכא   למדים  מלכוון  ונמצאנו  המונעו  דבר  דיש 

להפסיק   מותר  וכדו',  הבוכה  קטן  כגון  מתפילתו, 
לתפלתו. ולחזור  דיבור,  ללא  בהליכה  וכן    תפלתו 

 (ש"ר פרשת שופטים ס"ז ע"ש).  בבן איש חימבואר 
היה עומד בתפלה ומים שותתין    ) :(כב  בברכותשנינו    -ב  

על ברכיו פוסק עד שיכלו המים וחוזר ומתפלל, להיכן  
המנונא ורב  חסדא  רב  לראש  ,חוזר,  חוזר  אמר    , חד 

ואמרינן   שפסק.  למקום  אמר  ס"ל  דכו"ע  התם  וחד 
ובדלא  ד לראש,  חוזר  כולה  את  לגמור  כדי  שהה  אם 

גברא    שהה כדי לגמור את כולה קמפליגי, דמר סבר 
ומר סבר   ואין תפלתו תפלה,  ואין ראוי  דחוייא הוא 

 גברא חזיא הוא ותפלתו תפלה.
קר שם    "שוגבי  אזיל  (כד:)  איתא  קא  הוה  אבהו  רבי 

והוה קרי ק"ש, כי מטא למקומות   יוחנן  בתריה דר' 
המטונפים אשתיק, א"ל לר' יוחנן להיכן אהדר, א"ל  

 . ראשאם שהית כדי לגמור את כולה חוזר ל
דכו"ע)    התוס' וכתבו   אלא  ד"ה  דכו"ע  (כב:  דמדאמרינן 

ש"מ דהכי הלכתא. ותימה מהא דאמרינן    , חוזר לראש
בינ(לד:)  בר"ה   דשהה  אע"ג  מצטרפות  הם ידתקיעות 

דהלכתא  (יח:)  כדי לעשות כולם. וכן הדין לענין מגילה 
לראש.   חוזר  אין  כולה  את  לגמור  כדי  שהה  דאפי' 

שאני הכא דאין ראוי לקרות, וכן  ואומר השר מקוצי ד
לקמן דר' אבהו אזל במקומות המטונפים דהתם כו"ע 
כשופר   חזי  דגברא  היכא  אבל  לראש.  דחוזר  מודו 

 . ומגילה כו"ע מודו דאינו חוזר אלא למקום שפסק 
כתב גבי ק"ש דכשהוא חוזר חוזר (טו:)    הרי"ףאולם  

ששה  ואע"פ  שפסק  כולה,    ה למקום  את  לגמור  כדי 
וכן   בתקיעות  וכן  ר"ה  מסכת  בסוף  מסקנא  והכין 
בהלל וכן במגילה, אבל בתפלה בלחוד אם שהה כדי 

   ע"כ. לגמור את כולה חוזר לראש.
  ' סתם וכת )  פ"ב( לענין ק"ש  ד  ברמב"םוכיוצ"ב מצינו  

דאף אם שהה בין סירוג לסירוג כדי לגמור את כולה  
ואילו גבי תפלה   ת מאי הפסיק.ממח   יצא. ולא חילק

דאם היה עומד בתפלתו ונטפו מי רגליו על    'כת  )(פ"ד
וחוזר למקום שפסק   ברכיו ממתין עד שיכלה המים 

 ואם שהה כדי לגמור את כל התפלה חוזר לראש.  
וק"ד)(  המחברוהכרעת   ס"ה  והרמב"ם  סי'  , כהרי"ף 

פסק   ק"ש  גבי  ס"א)  (סי'ומש"ה  הפסיק    ס"ה  בין  דאם 
בשתיקה ובין בדיבור יצא, ואפי' אם שהה כדי לגמור 

ואילו גבי  היה ההפסק מחמת אונס.  אפי'  את כולה, ו
דאם הפסיק כדי לגמור את  (סי' ק"ד ס"ה)  תפילה סתם  

כולה חוזר לראש. ולא חילק אם היה ההפסק מחמת  
 אונס או מחמת דבר אחר.

ס"א)  (  הרמ"א אולם   דלא  שם  התוספות  כדעת  הכריע 
חילקו בין ק"ש לתפלה, אלא דאם היה ההפסק מחמת  
אונס והפסיק כדי לגמור את כולה חוזר לראש, ואם  

 היה ההפסק מחמת דבר אחר א"צ לחזור לראש.  
וכבר אלא דבסי' ק"ד לא העיר מידי על דברי המחבר.  

די"א דהתם דאיירי במפסיק   ס"ק ט"ו)( המשנ"בהביא 
בתפלתו מחמת עקרב או שור שבא כנגדו, מקרי נמי  
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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

והרי פורים שהי חייב לברך. וא"ת  ומברכי  ה אינו  נסים   ם נס כמנהג העולם  ב'    , שעשה  יצא ממנהג העולם מפני  נמי  י"ל התם 
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 שלמהבשם   אבודרהםבשהביא עוד בשם    בב"יעיי"ש  ו

  צריכים להודות לאו דוקא ארבעה ' דכתשהנ"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
ומ"ש    ,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 לברך   ,"ט בשם הריב"ש היינו לומר כשנעשה לו נס צריך לברך גם הגומלהרב"י ס"ס רי
כל   דא"כ  תמוהיםגם דבריו  ו  ,אינו מוכרח כת' על דברי הב"י שלמד כן מהריב"ש ד  הגר"א ו  ., ע"כבב"ח   ן משמעשעשה לי נס וכ

   , ע"כ.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 שבאו    קב"ה ולשיטה ב' כל דבר שמזמין ה   ,יהיה דוקא למעלה מדרך הטבע כנסי אבותינו

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

 . )אות יג(בא"ר ועי' , ע"כ. בלבד מברכין ברכת הגומל אם לאו 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'  
דבר שאינו מנהגו של עולם, כגון שנפל    ה תאם הסכנה היש  כלומר  ,ולא בהצלה עצמה    סכנה ב  יתרחש הנס  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

ההוא גברא דהוה אזיל נפל עליה אריה אתעביד ליה ניסא ואיתצל, א"ל רבא כי מטית להתם אמור ברוך שעשה לי נס כו', והרי 
בשם הרב גרשום בר שלמה   עוד שם האבודרהם  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 ' פ"ה לא כתכנס דרבינא וא
ל)  המ"באולם   דחה ו  ,םמאבודרה   כדבריו מוכח כת' שש  (אות כו)בשעה"צ  ועיי"ש    הצלה שלא כמנהג העולם.  נקט דבעינן  (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
ובענין הצלה מדריסת שור, יהיה תלוי באיזה אופן היה ההצלה, אם היה בדרך נס גמור או במנהגו של עולם כגון על ידי בריחה 

  בכלל נס הוא.   וניצל  גמר באסוןה שע"פ טבע היה צריך ל  מה הצלה דרך נס, ומ"מ אף לדעתו    בעינןדיוצא 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  

 כי דמי לנפל לגוב אריות.  מברך ברכה זו לכו"ע שימות עי"ז והוא ניצול ממיתה 
דכל היכא שהיתה סכנת מות בטוחה וניצל מזה זהו כבר בגדר נס כיון שעפ"י טבע  שהסכים להנשמ"א    (ח"ז סי' כח)  בשבט הלוי ועי'  

אין מוציא ממצב סכנה זה, הגם שההצלה עצמה לא היתה ע"י שינוי הטבע ממש. וכגון מי שנפל עליו בית או חומה גדולה שבדרך 
וי"ל    ., ע"כיוצא בלי פגע וכיו"ב, בודאי זה נס גמור  'ר"ל נהרגים כולם וא   "א ין הצלה מזה, ולפעמים רואים ששאר בנהטבע א

  ז"אות לשהרי ב  כה"ח מהאלא דס"ל שעיקר הנס הוא בסכנה ולא בהצלה. וכן משמע    ,שהמ"א יודה להמ"ב שאף בכה"ג מברך
 ובאות ל"ט הביא פירושו של האבודרהם שמשמע כהמ"ב. פסק כהמ"א

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 מבכלל נס הוא. ולפי"ז נראה ש  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 אריות ודמי  ה נממ להנצלכי סכנה כזו אינה לפי הטבע  המ"בבין לדעת המ"א כי ניצל שלא בדרך הטבע וכן לדעת 

אבני ישפה  (  הגריש"א זצ"לו  ואזנר  ש"הגר  ווכן פסק   .)פר' עקב אות יב(  בבן איש חי  וכן מבואר  .ברך אף שנפגע בגופואבל בלא"ה אינו מ

שאם אירע תאונת דרכים וחלק מיושבי המכונית נהרגו רח"ל, הנשארים בחיים צריכים לברך כי מוכח שכולם    ) אענף    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"ז ועי'  

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

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

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

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

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

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

מנהג העולם ותולדתו, כגון שבאו  מ אבל נס שהוא    , יוצא ממנהג העולםה אלא בנס    זוברכה    שאינו מברך  י"א   'ג  .צריכין לברך
תאונת  ב שהיה מי  'ד . , וטוב לברך בלא הזכרת שם ומלכותיםויש חולק  ,ברךמ, אינו  "בצוגנבים בלילה ובא לידי סכנה וניצול וכי 

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

[וע"כ בהפסיק כדי  אונס, דבאותה העת אינו יכול להתפלל  
לראש].  דחוזר  הרמ"א  מודה  תפלתו  את  לא    וי"א   לגמור  דזה 

שהוא   מחמת  ההפסק  בשהיה  אם  כי  אונס,  מקרי 
היה ראוי    בעצמו לא היה ראוי לתפלה או שהמקום לא

והכרעת   נמי    המג"א לתפלה.  אחר  אונס  דבתפלה 
אונס די  , מקרי  שיהיה    "א מאחר  כלל  א"צ  דבתפלה 

לא   ענינים  ושאר  בק"ש  אבל  אונס,  מחמת  ההפסק 
 מקרי אונס אלא בכה"ג שהאיש או המקום אינו ראוי. 

דנו  -ג   שלא  ד"בנמצא  בתפלתה  מחמת    שהפסיקה 
אם שהתה כדי   אלא מחמת דבר המונע כוונתה,  אונס 

תפילתה  כל  את  לגמור   זמן  כשיעור  [דהיינו  תפלתה 
דידיה   בתר  אזלינן  אדם  ובכל  סופה,  ועד  מתחילה 

מחבר צריכה לחזור , לכמבואר במחבר סי' ק"ד ס"ו]
 לראש התפלה, ולדעת הרמ"א א"צ לחזור לראש. 

דכתב דאם  משפטים ס"ח)  ש"ר  (   בבן איש חי  אולם יעויין 
הפסיק בתפלתו מחמת אונס ושהה כדי לגמור את כל  
ומבואר   ע"כ.  לראש.  חוזר  לסופה  משראשה  התפלה 
דס"ל למעשה כהרמ"א דדוקא בהפסיק מחמת אונס  

 ]. מ"לואכ יל"ע טובא אמאי נטה מהכרעת המחבר.[וחוזר לראש 
כ"ח)   ה"ח בכ  עוד  ומצינו ס"ק  ק"ד  וסי'  ק"ה  ס"ק  צ'  (סי' 

(ברכות יד. ד"ה אבל)   ר' יונהשהעלה לדינא דמאחר דדעת  
גווני א"צ לחזור לראש   ובדעת מרן יש  דבתפלה בכל 

ויש   לראש  חוזר  בדיבור  בהפסיק  דדוקא  מפרשים 
סכ"ז, אם שהה בשתיקה   צ'  בסי'  מדבריו  לזה  סמך 

   אפי' כדי לגמור את כולה אינו חוזר לראש.
שתגמור את כל  דההפסק היה פחות מכדי  והיכא    -ד  

לת הברכה שפסק  י. כתב המחבר דחוזר לתח תפלתה 
דבריו    בה. לג.   התוס' מ ומקור  דהיכא    ' שכת)  (ברכות 

 . (סי' ק"ד) בטורוכן הוא   דפסק יחזור לתחילת הברכה.
  המגן גיבורים אולם לאו מילתא פסיקתא היא, דדעת 

ג')   ס"ק  הגיבורים  דחוזר  (שלטי  התוס'  קאמרי  דלא 
כדי לגמור את כולה, אבל    לתחילת הברכה אלא בשהה 

הפסק   חשיב  לא  כולה  לגמור את  כדי  שהה  שלא  כל 
והביאו   שפסק.  למקום  ס"ק   המשנ"בוחוזר  ק"ד  (סי' 

מדבריו   'דנר)  (ד"ה ואם  ובבה"לוע"ע במשנ"ב שם    .י"ט)
ההפסק מחמת אונס    דנקיט לדינא דרק היכא דהיה 

 אז חוזר לראש הברכה, ואל"כ חוזר למקום שפסק. 
מכדי   פחות  בתפלתה  הפסיקה  דאם  נמצא  ולפי"ז 
לתחילת  תחזור  המחבר  לדעת  כולה,  את  שתגמור 

לדינא   וכ"כ  ל').  בכה"ח הברכה,  ס"ק  ק"ד  אולם    (סי' 
 תחזור למקום שפסקה. המשנ"בלדעת 

  ו כיאשה שהפסיקה תפלתה מחמת ב  -  העולה לדינא 
פחות    תה י, אם הפסיקה בשהיוכיוצ"ב  של בנה הקטן

[דהיינו שיעור זמן תפלתה  תה  שתגמור כל תפלמכדי  
סוף] ועד  ספרד  .מתחילה  מבנות  היא  תחזור   אם 

המשנ"ב תחזור למקום    לדעת   אולם   ,לתחילה הברכה 
יותר מכדי   בתה זמן ריואם הפסיקה בשהי  שפסקה.

המחבר לדעת  תפלתה,  כל  ד  שתגמור  תחזור נראה 
לתחילת   תחזור  הרמ"א  לדעת  אולם  התפלה,  לראש 

 כף החיים. ה הבן איש חי ו דעתהברכה. וכן 
 

 
 

 )א( קבלת שבת
 -   השמחה בכניסת השבת כמו לקראת מלך, וחתן וכלה

כיוצא   שבת  בביאת  וישמח  הנאים  בגדיו  "ילבש 
לקראת המלך וכיוצא לקראת חתן וכלה, דרבי חנינא  
ונצא   בואו  ואמר  שבתא,  דמעלי  בפניא  וקאי  מעטף 
לקראת שבת מלכתא, ר' ינאי אומר בואי כלה, בואי  

   (שולחן ערוך סי' רס"ב ס"ג)כלה". 
"ועכשיו אנו אומרים לכבודה מזמורים ולכה דודי,    -

הפתח ובח  כלפי  פנינו  וחוזרים  עומדים  האחרון  רוז 
 שם ס"ה)  ערוה"ש(וכו' בואי כלה בואי כלה". ואומרים 

"דא"ר חנינא בואו    -  הרגשת אהבה ויראה בקבלת שבת
שבת   לקראת  לה  ואמרי  מלכתא,  כלה  לקראת  ונצא 
כלה מלכתא.  רבי ינאי מתעטף וקאי ואמר בואי כלה 

 בבא קמא לב.) (בואי כלה". 
"נוסח"    - אמירת  זו  היתה  שלא  המבואר  ולפי   ..."

הלב  הרגשי  מתוך  שנאמרה  אמירה  אלא  סתמית, 
נמצא   קודש.  שבת  של  ועליונותה  במהותה  הכרה 
שהיא   בשבת  והכירו  הרגישו  שהתנאים  איפוא, 

 בבחינת "מלכה" והיא בבחינת "כלה"... 
אם כן ברור הוא, שמצות ההכנה לש"ק דורשת מאתנו  

אלו   רגשות  בלב  וכפי   -להכין  ערכו  כפי  אחד  כל 
וכשיכין את נפשו כראוי ויטע בלבו רגשות רגשותיו...  

אלו, יבוא בפניא דמעלי שבתא לקבל פני שבת כלה  
דודי  "לכה  יזמר  וכך  אלו,  קודש  ברגשות  מלכתא 
ליום   שיר  "מזמור  רינה  בקול  ויאמר  כלה"  לקראת 

זמירות    אשר אם כי אמנם אין מצוה לומר  השבת",
הללו, אלא מכח מנהג ישראל קודש, אבל מכל מקום  
מצוה מוסרית היא... ליטע בלב את כל אותן רגשות  

ויראה".   אהבה  של  לקט נפלאים  זצ"ל,  שר  אייזיק  (הג"ר 
 שיחות מוסר עמ' תטו. עיי"ש)
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