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 בשבילי ברכת הגומל / סימן יב

 בענין ברכת הנס לניצולי המחנות

 

שאלה: מי שהיה בכמה מחנות הסגר וניצל, אם הגיע למקום אחד דלכאורה צריך לברך שעשה לי נס במקום הזה, אי צריך להזכיר גם 
ברוך שעשה לי נס בערבות ובגמל, וכ"ה בשו"ע )ריח סעיף ה(. אך יש שאר המקומות כדאיתא בגמ' ברכות )נ"ד.( כי מטא לערבות בריך 

לחלק דהתם המקור בגמ' כל אחד בפני עצמו היה נס בנפרד והצלה גמורה, כמו בעבר ימינא דנפל עליה אריה איתעביד ליה ניסא ואיתציל 
ן שהיה עוד בידי הרשעים אף כשיצא מהמחנה הזאת מיניה, וכן בפקתא דערבות איתעביד ליה ניסא ואיברי ליה עינא דמיא. אבל כאן כל זמ

היה עוד תחת ידי הארורים ובסכנת מות, לפי זה לכאורה לא שייך להזכיר כל המקומות כיון דבכל המקומות עד הסוף ממש לא היה עוד 
האחרונה ששם נשתחרר אז  הצלה )עיין לעיל סי' ט'(. ולא עוד אלא שאפשר שבהגיע למקום מן המחנות אינו חייב לברך עד שהגיע למחנה

חייב לברך, וגם לא להזכיר שאר המקומות. ואולי כיון שאינו מברך בנפרד ממילא אם מרגיש שחייב בהודאה מה בכך שיזכיר גם שאר 
 המקומות באותה הברכה, והפסק לא הוי כיון דזה מעין השבח וההודאה למקום ומה בכך אם מאריך להגיד חסדי המקום.

נד.( הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל אומר ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה, ובגמ' דחשיב כל הני הרואה א. במשנה ברכות )
מעברות הים וכו'. וצ"ע אי כל הנך ברכות הם דוקא כשהגיע למקום הזה ולא כשרואה מרחוק, או אפילו כשרואה מרחוק נמי צריך לברך, 

 ראות הדבר שנעשה בו הנס.שהרי לא רק המקום גורמת אלא גם צריך ל

ובגמ' )שם( ומנ"ל דמברכינן אניסא שנאמר )שמות יח י( ויאמר יתרו וגו' וכבר עמדו הראשונים בזה שהרי יתרו לא ראה המקום שנעשה 
היה הנס, עיי"ש במאירי בזה"ל, ואע"ג שיתרו לא ראה הנסים ומקומותיהם, הואיל וראה משה שעל ידו נעשו, וישראל שנעשה להם, חביב 

בעיניו כאילו ראה המקום. וראיתי בעיון יעקב שעל העין יעקב שמביא קושיא זו בשם מהרש"א, ותירץ דהא כתיב )שם ה( שבא אל הר 
האלקים, וענן משוה שאר כל ההרים, נמצא שמשם היה יכול לראות ארץ מצרים ושפיר בירך, יעו"ש. ואף שלא זכיתי להבין דהרי בברייתא 

ים והים עמוק, מ"מ נראה מדבריו שאף כשרואה מרחוק המקום שפיר צריך לברך. ולפי"ד נמצא שאם אחד נוסע )שם( כתיב מעברות ה
 במסוק ויכול לראות המקום שפיר צריך לברך.

ב. וסעד לדבריו מצאתי בד' הרמב"ן ז"ל בתורת האדם בזה"ל בא"ד, ואין בין הרואה נר חנוכה לרואה מקום שנעשו נסים לאבותינו אלא 
קבועה ביומא וזו תלויה במקום, עכ"ל. ולכאורה כמו בנר חנוכה המצוה היא על הראיה אפילו מרחוק כמו כן ברואה מקום שנעשו שזו 

הנסים. אבל במי שנעשהו לו נס, לכאורה נראה שדוקא כשמגיע לאותו מקום צריך לברך, כדמשמע בגמ' כל אימת דמטית להתם, ושם כי 
 כשמגיע לשם להמקום אז חל עליו חיוב לברך.מטא לערבות בריך, ומשמע שדוקא 

וביאור הדבר שהרי כשנעשה לו נס במקום הזה אין שם דבר מסוים שנעשה בו הנס, כמו שנפל עליו אריה, והרי כבר איננו. וכן שם דאיברי 
עשה לו בפרטיות הנס ליה עינא דמיא, והעינא דמיא לא נמצא שם עוד או שאי אפשר להכיר, וחובת ההודאה היא משום האדם עצמו שנ

לכן דוקא בהגיע להמקום. וגם לכאורה משמע שם בגמרא שאינו צריך לכוין דוקא להמקום שנעשה לו הנס רק סגי כי מטא לערבות, ואולי 
משום שאין שם מקום מסוים הרחוב שמכיר הרחוב, ולכן כל העיר סדנא דארעא חד היא לגבי זה. אך דוקא במקום ולא מרחוק הגם שיכול 

 אות המקום מרחוק.לר

ג. וכבר הביא השע"ת )סק"ד( את דברי המהריט"ץ בסי' פ"ז במי שנעשה לו נס בעליה והוא דר למטה ואינו עולה בעליה, אם לאחר ל' יום 
 עולה בעליה צריך לברך, דמקום מיוחד בעינן אף שגוף העליה היא רואה בהיותו למטה יעו"ש.

יתא במדרש )תנחומא ויחי יז( כשהלך עם אחיו נפנה מהם לעמוד על פי הבור ובירך ברוך ועיינתי שם שמביא ראיה מיוסף הצדיק, דא
 המקום שעשה לי נס במקום הזה, ואז אמרו אחיו לו ישטמנו, ולא בירך שם בחשאי דרך הילוכו, משמע דבעינן ממש במקום יעוש"ה.

יה דוד וחילו עוברים על אותו המקום היה מתחלק מחיילותיו ד. ועיין בילקוט שמעוני )שמואל א כג(, ד"א מהו סלע המחלוקת שבשעה שה
הוא ושש מאות הראשונים שהיו עמו באותה שעה, יורדים מעל סוסיהם, ומשתטחים ונופלים על פניהם ומברכים ברוך שעשה לנו נסים 

 ו באותה שעה.במקום הזה, )מובא ברד"ק שם וגירסתו שעשה לנו נס כו'(, ומקצתן עומדים ואין מברכין שלא היו עמ
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ויש כאן חידוש דין שאם רבים ביחד שניצולו בנס צריכין לברך שעשה לנו נסים )או נס( ולא שכל אחד יברך שעשה לי נס. וגם לכאורה צ"ע 
שהרי באדם מסוים הדין שכל אחד צריך לברך כדאיתא בשו"ע ואם כן למה מקצתן עומדין ולא בירכו בפרט לדוד המלך שכבר היה נמשח 

 יה נוגע לכל ישראל, וצ"ע.והנס ה

שוב מצאתי ראיתי שכבר עמד בזה החיד"א בשיורי ברכה שם יש עוד לעורר בדברי ו במה שכתב דאין מביאין ראיה מהאי עובדא דקדים 
ר טובא לזמן דתקנו אנשי כנסת הגדולה הברכות יעו"ש, ולפי"ז אין גם להביא ראיה מיוסף הצדיק שמביא המהריט"ץ, ולא באתי רק לעור

 )ועי' במדרש שוחר טוב י"ט(.

ה. ועיי"ש בשיורי ברכה שרצה לתרץ אי נמי דלא ניכר שום דבר של הנס בסלע, ואין לברך כי אם דוד המלך ע"ה ואנשיו דאיתרחיש להו 
 ניסא, יעו"ש עכ"ד.

שפלשתים פשטו על ישראל כמו ואולי יש להוסיף דבאמת לא היה ניכר ונודע כלל שהיה נס, ויותר היה להם לתלות שזה היה בטבע לפי 
שמבואר שם ולא היה לו ברירה לשאול כי אם לעזוב את דוד וכמו שאמרו לו יועציו שדוד תמיד בידינו, וביותר היה זה מנסים הנסתרים, 
 והמלאך שבא אל שאול לאמר מהרה ולכה )שמואל א כג כז( בפשטות זה היה שליח כמו שפירש שם בתרגום, ובמדרש מחלוקת אם היה

 שליח או מלאך משמים כפירוש רש"י, עיי"ש.

ובשו"ע )ריח סעיף ט( י"א שאין מברך על נס אלא בנס שהוא יוצא ממנהג העולם אבל נס שהוא מנהג העולם ותולדתו וכו' אינו חייב לברך 
 ויש חולק יעו"ש במג"א ואחרונים. ולכאורה מכאן ראיה להיש חולק.

א מסכימים שצריך לברך ברכת הגומל, ואמאי לא בירכו תיכף בשעת ההצלה. אך י"ל דברכת ו. אך יש לדקדק הא בשעת הנס כולי עלמ
הגומל היא דוקא לאחר שיצא מהצרה לגמרי, וכאן הם היו עוד בסכנה כל הזמן ששאול רדף אחריהם. ואולי מה שכתוב כאן בילקוט שהם 

 בירכו שעשה לנו נסים זה היה אחר זמן אחרי מות שאול.

הגומל במקום תודה תקנוהו, וכדברי הרמב"ן )בראשית יט ח( שהבאתי בספרי בשבילי ההודאה סי' א' אות ו' ולעיל סי' י' וגם אם ברכת 
אות י"ג, עה"פ שכתוב במלחמת פילגש בגבעה )שופטים כ כו(ויעלו עולות ושלמים לפני ד', שכל פליטי המלחמה צריכין להקריב תודה, 

 כתוב. ועי' בלבוש שברכת הגומל דוד תיקנה ואולי לאחר מכן תיקנה ודו"ק.אולי קרבו תודות ואע"פ שלא נזכר ב

ז. ועיין בשו"ת ושב הכהן )סי' ק"א( שמסיק להלכה שמי שנעשה לו נסים בכמה מקומות שהדין דבהגיע למקום א' צריך לכלול גם שאר 
לא להזכירם כפי הסדר והזמן שאירעו. ואם אירע המקומות שנעשה לו נס, מכל מקום צריך להקדים תחילה הנס שנעשה לו באותו מקום ו

לו נסים בהרבה מקומות, כשיגיע למקום אחד אין הכי נמי שצריך להזכיר ראשית כל הנס שנעשה לו במקום הזה, אבל על שאר המקומות 
אורה תלוי דאם אמרינן צ"ע אם צריך לפורטם כפי סדר הזמנים שהיו או לא, וגם צ"ע אם אחד קרו לו הרבה נסים בכמה מקומות, דזה לכ

שצריך להגיע למקום ממש שקרה הנס, לכאורה צריך לפרט כל רחוב בנפרד, ולהזכיר שעשה לי נס ברחוב הזה והזה וכו', ואם נימא שכל 
 העיר נחשב לאותו מקום וכמו שמובא בגמ' כי מטא לפקתא דערבות, לרסתקא דמחוזא.

יך להזכיר כל מקרה בנפרד. ואם באותו הרחוב או מקום אירעו לו כמה נסים בזמנים אך לפי מהריט"ץ הנ"ל דבעינן מקום ממש לכאורה צר
 שונים, לכאורה צריך לברך ברוך שעשה לי נסים.

ח. והנה בעובדא דפילגש בגבעה הנ"ל )אות ו'( כתב בפירוש האברבנאל שבנו בשילה מזבח חדש והעלו עולות להשם על אשר נתן בנימין 
ם לשום שלום בינם לאביהם שבשמים, כי ראו כי נגעה עליהם הרעה במלחמות ההם בסבת העון אשר הי' בידיהם, והעלו עוד שלמי

בקרבם, ולזה הוצרכו לשלמים בכל אלה הפעמים שהעלום, לא לתת תודה על שניצלו מידי בני בנימין כמו שחשב הרמב"ן, כי ידעו והכירו 
 היה הראוי שינצחו ד' מאות אלף איש מישראל וכו' עכ"ל. שהאל ית' הענישם בשתי הפעמים הראשונים, כי כפי הטבע

וזה יאיר לנו נתיב בנ"ד במי שבא למחנה השמדה שהי' שם וניצל אי חייב לברך שעשה לי נס במקום הזה כיון שאביו וקרוביו ואחב"י 
 נשמדו שם.

זה הזה היה באשמת עצמם, כמו שביאר ט. ובדברי הרמב"ן ז"ל הנ"ל יש לעורר שס"ל שאף שהנזק היה רב מאד ועצום אבל הרי הנ
הרמב"ן ז"ל שם שכל המלחמה לא היה כהוגן וגם לא שאלו כראוי )וגם כד' האברבנאל שם שלא עשו כהוגן בהמלחמה נגד בני בנימין 

ם ניצולו יעו"ש, ועיין בספרי בשבילי ההודאה שם שהבאתי דברי הזוהר הק' ע"ז( לכן אותן הניצולים היה ראוי לברך להם יותר על שה
מחרב, אבל בני"ד הניצולים היה ראוי לברך להם יותר על שהם ניצולו מחרב, אבל בני"ד הניצולים ממחנה ההסגר שכל אלו שנספו לא היה 

 כלל באשמתם, י"ל שאולי גם הרמב"ן ז"ל יודה לד' האברבנאל שכיון שהי' הנזק רב כ"כ אין לברך ואין מחלוקת בזה.

ם הניצולים מחרב מברכים על הצלת עצמם לכן שייך להם לברך אף שלאחרים קרה צרה ונזק גדול, וכמו שמצינו י. וכן יש מקום לדון, דהת
בשו"ע או"ח )רכג ס"ב( מי שמת לו מת והניח לו ירושה, מה שאין כן כאן כשבא למקום שנעשה לו הנס דקביעת הברכה הוא על המקום 

 א שייך לברך על המקום.שפיר י"ל כיון שבמקום זה היה השמדת כלל ישראל ל

ולפי"ז י"ל שלעשות סעודת הודאה ביום שניצל שאינה על המקום לכאורה היה שייך לעשות ]עיין במ"ב סי' רי"ח ס"ק כ"ט, ובקצש"ע סי' 
ס"ב סעיף ג' יעו"ש[, ושמעתי שאף בזה נמנעו הרבה מגדולי דורנו לעשות וטענתם שאיך אפשר לשמוח כיון שנשמדו כל משפחתו והוא 

 בעצמו נשאר ערירי וכן בית ישראל שסבלו ונשמדו.
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]ועיין בספר יוסף לקח )על מגילת אסתר( בהקדמה שדקדק דאמאי לא קבעו בני חשמונאי ימי משתה ושמחה על גאולתם ופדות נפשם 
מחה שלמה על שהיתה שלא בטבע וסדר העולם יותר מבימי מרדכי ואסתר שלא היתה אלא נס נסתר. ותי' שבימי חשמונאי לא היתה ש

 בית ישראל ועל עם ה' כי נפלו בחרב, יעו"ש[.

אמנם מהראוי לעשות כמו שהביאו האחרונים שביום שנעשה לו נס, אזי בכל שנה ביום זה יתבודד להודות לד' ית"ש, וידוע שהרמב"ם 
חיי אדם מביא מה שקיבל על עצמו קיבל עליו להתבודד ביום צרה בכל שנה וביום שאחריו לשמוח וכן ידוע מבעל התויו"ט, ובסוף ספר 

 לעשות כל שנה ושנה ביום שניצל מתוך ההפכה, עייש"ה.

]והראוני לשון הגאון חזון איש ז"ל בגליון הגמ' )מו"ק טז:( בזה"ל אהא דא"ל הקב"ה לדוד דוד שירה אתה אומר כו', ודאי היה דוד מצטער 
ומר שירה על חלק השלוה שהגיע אליו וכדאמר )ברכות נט:( מת אביו והוא על מותו של שאול כמבואר בכתוב, אלא היה סבור שחייב גם ל

יורשו בתחלה אומר ברוך דיין האמת ולבסוף הוא אומר ברוך הטוב והמטיב, והקב"ה אמר לו ששגה בזה, דהכא אין לערב שום שמחה 
 משום גודל הצרה[.

 סיכום הענין:

הרוצחים ימ"ש ולהזכיר גם שאר המקומות, אבל כיון שבאותם מקומות היו מצדד דיש מקום לברך ברכת הנס בכל מקום שניצול מיד 
 רציחות נוראות לא שייך לברך על מקום שנשמדו בו המוני בית ישראל הי"ד, אבל מהראוי לקבוע יום נס להתבוננות בחסדי השי"ת.

 


