בס״ד

בית מדרש נעימ״ה של קהילת דגל יהודה
בהנחיית סיימון מונטגיו

הן הם יודו ויברכו
על ברכות ותפילות

ברכת הגומל שיעור א׳
בבלי ברכות נד ב
אמר רב יהודה אמר רב ארבעה צריכין להודות יורדי הים הולכי מדברות ומי
שהיה חולה ונתרפא ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא.
יורדי הים מנלן )מניין(? יוֹ ְר ֵדי ַה ָ ּים ָ ּב ֳאנִ ּיוֹ ת וגו׳ ֵה ָּמה ָרא ּו ַמ ֲעשֵׂ י ה׳ ואומר וַ ַ ּי ֲע ֵמד
רו ַּח ְס ָע ָרה יַ ֲעל ּו ָׁש ַמיִ ם יֵ ְרד ּו ְתהוֹ מוֹ ת ואומר יָ חוֹ גּ ּו וְ יָ נוּע ּו ַּכ ּ ִׁשכּ וֹ ר ואומר וַ ִ ּי ְצ ֲעק ּו
יאם ואומר יָ ֵקם ְס ָע ָרה לִ ְד ָמ ָמה ואומר וַ ִ ּישְׂ ְמח ּו
יהם יוֹ ִצ ֵ
ֶאל־ה׳ ַ ּב ַ ּצר לָ ֶהם ו ִּמ ְּמצ ּוק ֵֹת ֶ
ִכי־יִ ְׁש ּתֹק ּו ואומר יוֹ ד ּו לַ ה׳ ַח ְסדּ וֹ וְ נִ ְפלְ אוֹ ָתיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם.
ישימוֹ ן דָּ ֶר ְך ִעיר מוֹ ָׁשב לֹא ָמ ָצא ּו
הולכי מדברות מנלן? דכתיב ָּתע ּו ַב ִּמ ְד ָ ּבר ִ ּב ִׁ
יכם ְ ּב ֶד ֶר ְך יְ ָׁש ָרה יוֹ ד ּו לַ ה׳ ַח ְסדּ וֹ .
וַ ִ ּי ְצ ֲעק ּו ֶאל־ה׳ וַ ַ ּי ְד ִר ֵ
ְ
יהם יִ ְת ַע ּנ ּו ָּכל־א ֶֹכל ְּת ַת ֵעב
מי שחלה ונתרפא דכתיב ֱאוִ לִ ים ִמדֶּ ֶרך ּ ִפ ְׁש ָעם ו ֵּמ ֲעוֹ נ ֵֹת ֶ
נַ ְפ ָׁשם וגו׳ וַ ִ ּיזְ ֲעק ּו ֶאל־ה׳ ַ ּב ַ ּצר לָ ֶהם וגו׳ יִ ְׁשלַ ח דְּ ָברוֹ וְ יִ ְר ּ ָפ ֵאם וגו׳ יוֹ ד ּו לַ ה׳ ַח ְסדּ וֹ .
י־ה ְמר ּו
מי שהיה חבוש בבית האסורין מנלן? דכתיב י ְֹׁש ֵבי ח ֶֹׁש ְך וְ ַצלְ ָמוֶ ת וגו׳ ִ ּכ ִ
י־אל וגו׳ ואומר וַ ַ ּי ְכנַ ע ֶ ּב ָע ָמל לִ ָ ּבם וגו׳ ואומר וַ ִ ּיזְ ֲעק ּו ֶאל־ה׳ ַ ּב ַ ּצר לָ ֶהם ואומר
ִא ְמ ֵר ֵ
ְ
יאם ֵמח ֶֹׁשך וְ ַצלְ ָמוֶ ת וגו׳ ואומר יוֹ ד ּו לַ ה׳ ַח ְסדּ וֹ .
יוֹ ִצ ֵ
מאי מברך? אמר רב יהודה ברוך גומל חסדים טובים .אביי אמר וצריך לאודויי
ל־עם וגו׳ .מר זוטרא אמר
קמי עשרה )צריך להודות לפני  (10דכתיב וִ יר ְֹממוּה ּו ִ ּב ְק ַה ָ
ותרין מינייהו )שניים מהם( רבנן שנאמר ו ְּבמוֹ ַׁשב זְ ֵקנִ ים יְ ַהלְ לוּהוּ.
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ע͏וֹלם ַח ְס͏דּ͏וֹ׃
הֹד͏וּ ַלה׳ ִ͏כּי־ט͏וֹב ִ͏כּי ְל ָ
ד־צר׃
א͏וּלי ה׳ ֲא ֶ͏שׁר ͏גְּ ָא ָלם ִמ͏יַּ ָ
אמר͏וּ ͏גְּ ֵ
יֹ ְ
͏וּמ͏יָּ ם׃
͏וּמ ַ͏מּ ֲ͏ﬠ ָרב ִמ ָ͏צּפ͏וֹן ִ
͏וּמ ֲא ָרצ͏וֹת ִק ְ͏בּ ָצם ִמ ִ͏מּזְ ָרח ִ
ֵ
מ͏וֹ͏שׁב לֹא ָמ ָצא͏וּ׃
י͏שׁימ͏וֹן ָ͏דּ ֶרְך ִ͏ﬠיר ָ
ָ͏תּע͏וּ ַב ִ͏מּ ְד ָ͏בּר ִ͏בּ ִ
ם־צ ֵמ ִאים נַ ְפ ָ͏שׁם ָ͏בּ ֶהם ִ͏תּ ְת ַ͏ﬠ ָ͏טּף׃
ְר ֵ͏ﬠ ִבים ͏גַּ ְ
יהם יַ ִ͏צּ ֵילם׃
צ͏וּק͏וֹת ֶ
ֵ
וַ ͏יִּ ְצ ֲ͏ﬠק͏וּ ֶאל־ה׳ ַ͏בּ ַ͏צּר ָל ֶהם ִמ ְ͏מּ
מ͏וֹ͏שׁב׃
ל־͏ﬠיר ָ
יכם ְ͏בּ ֶד ֶרְך יְ ָ͏שׁ ָרה ָל ֶל ֶכת ֶא ִ
וַ ͏יַּ ְד ִר ֵ
א͏וֹתיו ִל ְבנֵ י ָא ָדם׃
י͏וֹד͏וּ ַלה׳ ַח ְס͏דּ͏וֹ וְ נִ ְפ ְל ָ
י־ה ְ͏שׂ ִ͏בּ ַיע נֶ ֶפ͏שׁ ͏שׁ ֵֹק ָקה וְ נֶ ֶפ͏שׁ ְר ֵ͏ﬠ ָבה ִמ ֵ͏לּא־ט͏וֹב׃
ִ͏כּ ִ
͏וּב ְרזֶ ל׃
י ְֹ͏שׁ ֵבי ח ֶֹ͏שְׁך וְ ַצ ְל ָמוֶ ת ֲא ִס ֵירי ֳ͏ﬠנִ י ַ
י־אל וַ ֲ͏ﬠ ַצת ֶ͏ﬠ ְלי͏וֹן נָ ָאצ͏וּ׃
י־ה ְמר͏וּ ִא ְמ ֵר ֵ
ִ͏כּ ִ
וַ ͏יַּ ְכנַ ע ֶ͏בּ ָ͏ﬠ ָמל ִל ָ͏בּם ָ͏כּ ְ͏שׁל͏וּ וְ ֵאין עֹזֵ ר׃
י͏ﬠם׃
י͏וֹ͏שׁ ֵ
יהם ִ
ק͏וֹת ֶ
וַ ͏יִּ זְ ֲ͏ﬠק͏וּ ֶאל־ה׳ ַ͏בּ ַ͏צּר ָל ֶהם ִמ ְ͏מּ ֻצ ֵ
יהם יְ נַ ֵ͏תּק׃
ר͏וֹת ֶ
͏וּמ͏וֹס ֵ
ְ
יאם ֵמח ֶֹ͏שְׁך וְ ַצ ְל ָמוֶ ת
י͏וֹצ ֵ
ִ
א͏וֹתיו ִל ְבנֵ י ָא ָדם׃
י͏וֹד͏וּ ַלה׳ ַח ְס͏דּ͏וֹ וְ נִ ְפ ְל ָ
יחי ַב ְרזֶ ל ͏גִּ ֵ͏דּ ַע׃
͏וּב ִר ֵ
י־͏שׁ ַ͏בּר ַ͏דּ ְלת͏וֹת נְ ח ֶֹ͏שׁת ְ
ִ͏כּ ִ
יִת ַ͏ﬠ͏נּ͏וּ׃
יהם ְ
͏וּמ ֲ͏ﬠוֺנ ֵֹת ֶ
ֱאוִ ִלים ִמ ֶ͏דּ ֶרְך ִ͏פּ ְ͏שׁ ָ͏ﬠם ֵ
ד־͏שׁ ֲ͏ﬠ ֵרי ָמוֶ ת׃
ָ͏כּל־א ֶֹכל ְ͏תּ ַת ֵ͏ﬠב נַ ְפ ָ͏שׁם וַ ͏יַּ ͏גִּ יע͏וּ ַ͏ﬠ ַ
י͏ﬠם׃
י͏וֹ͏שׁ ֵ
יהם ִ
ק͏וֹת ֶ
וַ ͏יִּ זְ ֲ͏ﬠק͏וּ ֶאל־ה׳ ַ͏בּ ַ͏צּר ָל ֶהם ִמ ְ͏מּ ֻצ ֵ
ית͏וֹתם׃
ימ ֵ͏לּט ִמ ְ͏שּׁ ִח ָ
יִ ְ͏שׁ ַלח ְ͏דּ ָבר͏וֹ וְ יִ ְר ָ͏פּ ֵאם וִ ַ
א͏וֹתיו ִל ְבנֵ י ָא ָדם׃
י͏וֹד͏וּ ַלה׳ ַח ְס͏דּ͏וֹ וְ ׆ ְִפ ְל ָ
יס ְ͏פּר͏וּ ַמ ֲ͏ﬠ ָ͏שׂיו ְ͏בּ ִר͏נָּ ה׃
ת͏וֹדה וִ ַ
וְ יִ זְ ְ͏בּח͏וּ זִ ְב ֵחי ָ
׆̇
׆̇
׆̇
׆̇
׆̇
׆̇

אכה ְ͏בּ ַמיִ ם ַר ִ͏בּים׃
י͏וֹר ֵדי ַה͏יָּ ם ָ͏בּ ֳא׆ִ͏יּ͏וֹת ע ֵֹ͏שׂי ְמ ָל ָ
ְ
צ͏וּלה׃
א͏וֹתיו ִ͏בּ ְמ ָ
ֵה ָ͏מּה ָרא͏וּ ַמ ֲ͏ﬠ ֵ͏שׂי ה׳ וְ ׆ ְִפ ְל ָ
ר͏וֹמם ͏גַּ ָ͏לּיו׃
ר͏וּח ְס ָ͏ﬠ ָרה וַ ְ͏תּ ֵ
אמר וַ ͏יַּ ֲ͏ﬠ ֵמד ַ
וַ ͏יּ ֹ ֶ
יַ ֲ͏ﬠל͏וּ ָ͏שׁ ַמיִ ם יֵ ְרד͏וּ ְתה͏וֹמ͏וֹת ׆ ְַפ ָ͏שׁם ְ͏בּ ָר ָ͏ﬠה ִת ְתמ͏וֹגָ ג׃
ל־ח ְכ ָמ ָתם ִ͏תּ ְת ַ͏בּ ָ͏לּע׃
יָ ח͏וֹ͏גּ͏וּ וְ יָ ׆͏וּע͏וּ ַ͏כּ ִ͏שּׁ͏כּ͏וֹר וְ ָכ ָ
יאם׃
י͏וֹצ ֵ
יהם ִ
͏וּמ ְ͏מּצ͏וּק ֵֹת ֶ
וַ ͏יִּ ְצ ֲ͏ﬠק͏וּ ֶאל־ה׳ ַ͏בּ ַ͏צּר ָל ֶהם ִ
יהם׃
יָ ֵקם ְס ָ͏ﬠ ָרה ִל ְד ָמ ָמה וַ ͏יֶּ ֱח͏שׁ͏וּ ͏גַּ ֵ͏לּ ֶ
ל־מח͏וֹז ֶח ְפ ָצם׃
וַ ͏יִּ ְ͏שׂ ְמח͏וּ ִכי־יִ ְ͏שׁ͏תֹּק͏וּ וַ ͏יַּ ׆ ְֵחם ֶא ְ
א͏וֹתיו ִל ְבנֵ י ָא ָדם׃
י͏וֹד͏וּ ַלה׳ ַח ְס͏דּ͏וֹ וְ נִ ְפ ְל ָ
מ͏וֹ͏שׁב זְ ֵקנִ ים יְ ַה ְלל͏וּה͏וּ׃
͏וּב ַ
ל־͏ﬠם ְ
וִ יר ְֹממ͏וּה͏וּ ִ͏בּ ְק ַה ָ
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אורחות חיים חלק א דין מה שמוסיפין בשני ובחמישי אחר י״ח אות
כד
ואם היה צריך להודות מברך
בא״י אמ״ה הגומל לחייבים טובות
שגמלני כרחמיו וכרוב חסדיו
ועונין החזן וכל השומעים אמן.
ואח״כ אומר צור שגמלך כל טוב
הוא יגמלך חן וחסד סלה אמן.
ארבעה הם צריכים להודות יורדי
הים והולכי מדברות כשמגיעין
ליישוב ויש שנותנין שיעור
להליכתן עד פרסה .והטעם כיון

שאנו בגלות כשה פזורה כל היום
חייבים אנו לתת הודאה לשם
יתברך שלא נתננו טרף לשיניהם.
והיוצא מבית האסורים .והחולה
שנתרפא  ...וצריכין להודות בפני
עשרה או יותר שנאמר וִ יר ְֹממוּה ּו
ל־עם ועל זה נהגו להודות
ִ ּב ְק ַה ָ
אחר קריאת התורה לפי שגם הוא
בעשרה או יותר.

כנסת הגדולה לחכם חיים בנבנשתי ,אורח חיים סימן ריט
אמר המאסף תמה אני על מנהג
העולם שנהגו שאין הנשים
מברכות ברכת הגומל ,ויראה
לי דמנהג בטעות הוא דכיון
דברכת הודאה היא זו ,מי פטר
לנשים מברכה זו? ואי משום
שצריך לאודויי באנפי עשרה
ותרי מינייהו רבנן ואין כבודה של

אשה לעמוד בפני האנשים דכל
כבודה בת מלך פנימה ,אין טענה
זו היא מספקת לפטרה מברכה
שנתחייבה בה .ועוד שהרי אפשר
לאשה לעמוד בבית הכנסת של
נשים ולברך ברכת הגומל וישמעו
האנשים בבית הכנסת שלהם

חסד לאלפים של חכם אליעזר פאפו סימן ריט
ומה נואלו אותם הולכי דרכים
שכאשר הולכים לבטח דרכם אין
שום פגע רע חושבים שאין מקום
להודות ,ואין מברכין הגומל ,ולו
חכמו ישכילו שיותר ויותר יש
להודות לעושה נפלאות גדולות

לבדו ,שהנחהו לבטח ,על דרך
שפירש המפרש במאמר המשורר
ַא ָּתה ֵס ֶתר לִ י ִמ ַ ּצר ִּת ְ ּצ ֵרנִ י ,רוצה
לומר שלא ראתה עיני צרהָ ,ר ֵ ּני
ַפ ֵ ּלט ְּתסוֹ ְב ֵבנִ י ֶסלָ ה )תהלים לב ז(
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אישים
ארחות חיים
חבם אהרון הכהן ,מאה  ,14–13מלוניל שבפרובנס .היה בין מגורשי
צרפת ב־ 1306ועבר לאי מייורקה .ספרו אורחות חיים הוא אחד
החיבורים ההלכתיים הגדולים וחשובים לפני הטור והשולחן ערוך.
חכם חיים בנבנשתי ) 1673–1603מלוקט מתוך אתר החכם היומי(
חכם חיים בנבנישתי ,המכונה גם 'כנסת הגדולה' ,נולד לאמו ולאביו
ישראל בשנת שס"ג ) (1603בקושטא.
הוא למד מפי סבו ,חכם משה בנבנישתי ,ומפי חכם יוסף מטראני ,חכם
יוסח סאמיגה וחכם צמח נארבוני.
בשנת שפ"ד ) ,(1624בהיותו בן  ,21נבחר למועצת הזקנים של קושטא
 ...ובשנת תכ"ו ) (1666החל לכהן כרבה של איזמיר.
הוא תמך לתקופה מסויימת במשיח השקר שבתי צבי אבל אחרי שהוא
התאסלם ,חזר בו חכם חיים בנבנישתי מהתמיכה בו ,ועמד בראש
הרבנים שלחמו במאמיני שבתי צבי .על אף תקופת התמיכה שלו
בשבתי צבי ,מעמדו של חכם חיים בנבנישתי בעולם ההלכה לא נפגע,
והוא נחשב לאחד הפוסקים הגדולים שקמו לעם ישראל.
חיבוריו כוללים את כרכי הכללים ההלכתיים 'כנסת הגדולה' ,שאלות
ותשובות 'בעי חיי' ,חידושים על הש"ס 'חמרא וחיי' ,ספר הלכות פסח
בשם 'פסח מעובין' ופירוש על ספר מצוות גדול בשם 'דינא דחיי'.
חכם אליעזר פאפו ) 1828–1761מתוך אתר החכם היומי(
חכם אליעזר פאפו ,המכונה ה'פלא יועץ' ,נולד בסרייבו שבבוסניה,
לאימו לאביו חכם יצחק ,בשנת תקמ״ו .הוא התחנך אצל רבותיו  -חכם
אליהו חיון וחכם משה דנון .כבר בילדותו נודע בשקדנותו הרבה על
התורה ,נהג בפרישות ובטהרה ,ועסק גם בגמילות חסדים .בשנת תק״ף
) (1820החל לכהן כרב ואב בית דין בקהילת סיליסטרה )בולגריה( ,ולה
הקדיש את רוב זמנו .כראש הקהילה הנהיג קופת גמילות חסדים עבור
אנשי הקהילה ,פעל להשכנת שלום בין איש לאשתו ,לגישור בין אדם
לחברו ,ולצמצום מהחלוקות בין תלמידי החכמים.

