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מהלכות ברכת הגומל עפ"י שו"ע – סימן ריט' ופוסקים אחרונים
הקדמה
כתב הטור ארבעה צריכי להודות יורדי הי כשיעלו ממנו והולכי
מדברות כשיגיעו לישוב ומי שהיה חולה ונתרפא ומי שהיה חבוש בבית
האסורי ויצא וסימנ וכל החיי" יודו סלה חבוש יסורי י מדבר.
המקור לכ הוא במסכת ברכות נד :ומה מבר? מבר "הגומל לחייבי
טובות שגמלני כל טוב" ובבית יוס פירש את כוונת הברכה  אפילו
לאות שה חייבי כלומר שה רשעי כפי שתרג אונקלוס בבראשית
פרק יח' – כג'" :רשע" – חייבא ,ע כל זה גומל לה טובות וג אני
כאחד מה שא על פי שאיני הגו גמלני כל טוב .והשומעי אומרי
אשר גמל כל טוב הוא יגמל כל טוב סלה .מה שהשומעי עוני אינו
מובא בגמרא אלא שהרמב" כתבו בפרק י' מהלכות ברכות הלכה ח'.
בפני כמה אנשי יש לבר ברכה זו? התוספות במסכת ברכות נד :ד"ה
"אימא" סוברי כי היות ובגמרא לא הוכרע א צרי לאומרה בפני
עשרה ששניי מה תלמידי חכמי  ,או עשרה ועוד שני תלמידי חכמי ,
לכתחילה צרי לאומרה בפני שני עשר ,ששניי מה תלמידי חכמי .
וכתב הטור כי בדיעבד א ביר אפילו בפחות מי' אינו צרי לחזור
ולבר ,מפני שהלשו צרי להודות בפני עשרה ,משמע דווקא לכתחילה.
ובבית יוס כתב  ואי הדיוק נראה בעיני מפני שאדרבה הלשו שנקטה
הגמרא צרי להודות משמע שיש עיכוב בדבר.
אול הרי" ש כתב שצרי לבר ברכה זו בפני עשרה ,וכ כתב הרמב"
בפרק י' מהלכות ברכות .וכ כתב הסמ"ג בעשי כז' .וכתב הבית יוס ,כי
נראה לדעת  ,היות וברכה זו היא מדרבנ ,יש להקל ועוד שכ מהמעשה
ברב יהודה ,אשר הובא ש .
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ארבעה צריכי להודות :יורדי הי כשעלו ממנה  דווקא כשעלו
ממנה לגמרי ואי בכלל זה מה שעומדי ע הספינה כשבאה לנמל
והאנשי שבה יורדי ליבשה ליו או ליומיי  ,מפני שעדיי לא
ניצול מ הסכנה לגמרי .והוא הדי בהולכי מדבריות ובדר הליכת
עוברי דר איזה עיר ג כ אי מברכי  .והולכי מדברות כשיגיעו
לישוב ,ומי שהיה חולה ונתרפא  והול כבר על בוריו ומי שהיה
חבוש בבית האסורי ויצא ,וסימנ :וכל החיי" יודו סלה" .חולה"
"יסורי " "י " "מדבר") .מר בשו"ע ומשנה ברורה(
כתבו האחרוני  ,שמי שנתחייב על ארבעת אינו מבר ,כי א ברכה
אחת לכול) .משנה ברורה(
כתבו האחרוני שקט אינו מחוייב להודות ,ואפילו מצד מצוות
חינו) .משנה ברורה( בילקוט יוס ג' שהמנהג הוא שקט פחות מיג'
שני  ,אינו מבר הגומל .א בזמ הזה "דאכשור דרא" קטני  ב או
בת שטר מלאו לה שש שני  ,וה יודעי למי מברכי  ,ומברכי
הגומל מצד חובת חינו ,יש לענות אמ אחר ברכת .
נשי מנהג העול שאינ מברכות ברכה זו וכתבו האחרוני הטע
מפני שסדר ברכה זו הוא בפני עשרה ,ולא אורח ארעא לאשה .ויש
שכתבו כי מכל מקו נכו הוא שתבר בפני עשרה נשי ואיש אחד.
)משנה ברורה( אול בילקוט יוס ג' כתב שנשי צריכות לבר
הגומל ,ותברכנה בעזרת הנשי  ,כשיש עשרה אנשי בבית הכנסת.
מה מבר :ברו אתה ה' אלוקינו מל העול הגומל לחייבי טובות
שגמלני כל טוב .פירוש :אפילו לאות שה חייבי כלומר שה
רשעי  ,גומל לה טובות וג אני כאחד מה  ,א שאיני הגו גמלני
כל טוב) .מר בשו"ע ומשנה ברורה(
השומעי אומרי  :מי שגמל כל טוב הוא יגמל כל טוב סלה) .מר
בשו"ע( וא לא אמרו אינו מעכב) .משנה ברורה( יש להיזהר לענות
אמ אחר ברכת הגומל ,לפני שעוני  :מי שגמל כל טוב הוא יגמל
כל טוב סלה ,והמבר אומר אמ כ יהי רצו) .ילקוט יוס ג'(

ז .נוסח הברכה אינו מעכב והעיקר שיאמר את העניי  כלומר את מהות
הברכה) .עפ"י משנה ברורה(
ח .צרי לבר ברכה זו בפני עשרה ע בעל הנס ,ושניי מה רבנ ,על פי
הכתוב :וירוממוהו בקהל ע ובמושב זקני יהללוהו )תהילי קז ,לב(,
ואי זק אלא מי שקנה חכמה ,וכתב המג אברה שצרי שיהיו שונה
הלכות) .מר בשו"ע ומשנה ברורה(
ט .וא לא מצויי ש רבנ ,לא יניח מלבר ,ונהגו לבר אחר קריאת
התורה ,לפי שיש ש עשרה) .מר בשו"ע(.
י .א ביר בפחות מעשרה ,יש אומרי שיצא מפני שכל עיקר עשרה אינו
אלא למצווה ,ויש אומרי שלא יצא ,מפני שהצור בעשרה הוא
לעיכובא .וטוב לחזור ולבר בפני עשרה בלא הזכרת ש ומלכות ,משו
שספק ברכות להקל) .מר בשו"ע ומשנה ברורה(
יא .א יודע שלא יזדמנו לו עשרה ,יבר בלא עשרה אפילו לכתחילה,
ובהלכות הרא"ה כתב שימתי עד שלשי יו פ יזדמ לו עשרה שיוכל
לקיי המצווה כהלכתה ויותר לא ימתי) .משנה ברורה(
יב .כתב הרמב" שהמבר צרי שיהיה עומד בשעת ברכה ובדיעבד יצא א
בישיבה) .משנה ברורה(
יג .א ביר אחר ואמר :ברו אתה ה' אלוקינו מל העול אשר גמל כל
טוב ,וענה אמ ,יצא) .מר בשו"ע( א לא ענה אמ לא יצא ,וכ צרי
שישמע את הברכה מתחילתה ועד סופה ויכוו לצאת בה ידי חובת ברכת
הגומל שנתחייב) .משנה ברורה(
יד .מזה נוהגי קצת אנשי שכשיולדות נשותיה וומבריאות ,עומדי
ומברכי ברכת הגומל וכשהיא תענה אמ על ברכתו יוצאת בזה .ונוסח
הברכה יאמר הגומל לחייבי טובות שגמל כל טוב .וא ביר שלא
בפניה יאמר שגמל לאשתי כל טוב וא הוא מבר על אביו או רבו יאמר
שגמל לאבי או לרבי כל טוב וא בפניו יאמר שגמל כל טוב) .משנה
ברורה( אול כבר הובא לעיל ,כי בילקוט יוס ג' כתב שנשי צריכות
לבר הגומל ,ותברכנה בעזרת הנשי  ,כשיש עשרה אנשי בבית הכנסת.
טו .אי זה נחשב כברכה לבטלה של המבר ,א על פי שלא נתחייב בברכה
זו ,הואיל ואינו מבר ,אלא רק בדר שבח והודאה על טובת חבירו
ששמח בה) .הרמ"א בהגה( וכל שכ אשתו שהיא כגופו) .משנה ברורה(
טז .מה שכתב מר  א ביר אחר ,מדובר אפילו באד שאינו קרובו ,מפני
שיכול לבר על טובת חבירו ,כל שהוא שמח בזה) .משנה ברורה(
יז .וכ א אמר :ברי רחמנא מלכא דעלמא דיהב ל ,וענה אמ ,יצא) .מר
בשו"ע( והוא הדי שלכתחילה יכול לפטור עצמו בכ) .משנה ברורה(

אמרי בינה  -אמרי חז"ל בשבח המידות הטובות

לדעת בעל ה "אורחות צדיקי " שלושי דברי שעל האד ל זכור בכל יו
פעמיי  ,ולהכניס בעמקי הלב ,כדי שעבודתו תהיה מקובלת לפני הקב"ה,
ותשא ח וחסד לפניו .בגיליו הקוד הובאו שישה ,להל השביעי והשמיני:
השביעית  שיזכור בענייני העול עבד שראה אשר אדוניו מטיב עמו
ומספיק לו צרכיו ,כמה צרי אותו עבד לקבל עליו מורא אדוניו ואהבתו,
ושייכנע לפניו ,ושישתדל בכל כוחו שימצא ח בעיני אדוניו  קל וחומר
שיקבל האד עליו עול מלכות שמי  ,ויחשוב עצמו כעבד נכנע לפני רבו,
ואל יראה בעצמו שו שררה וגאווה.
השמינית  שיזכור כל עבדי המל אי ה זריזי ומשתדלי בעבודת ,
וא עבדי המל יעשו מעשה המל דבר שצרי חכמה ועצה ,הנה יפנו לב
מכל דבר וישימו כל מחשבותיה וחכמת לעשות עניי המל בתבונה
ובחכמה ובכיוו בכל לב אשר יוכלו לעשות .וא יבוא לשבח את המל
ולהחזיק לו טובה על הטוב שעשה לו ,ה א יכתוב לו כתב או יעמוד אצלו
על פה ,יחפש בלבו לשו צחה ונאה לשבח בה המל  קל וחומר שיעשה כ
לפני מל מלכי המלכי  ,שישי כל כוונתו בעבודת הש  ,יתבר ,לעשות
)אורחות צדיקי  שער הזכירה(
כהלכתה ולייפותה.

