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אדם לבני ונפלאֹותיו חסּדֹו לה' ְְְְְִִֵַָָָיֹודּו
בטבע שלבושים וניסים גלויים ניסים

עּמנּו יֹום ׁשּבכל נּסיָך ְְִִֶֶַָָועל
ׁשמעּו? לא עלמא וכל ׁשמע, יתרֹו ְְְְְִִַַָָָָוכי

הפסוק יח)על עׂשה(שמות ּכל־אׁשר את מׁשה חתן מדין כהן יתרֹו  ֲֵֶֶָָָ#ְִֵָֹֹ ְְִִֵַַֹ"וּיׁשמע
שואל מּמצרים" את־יׂשראל ה' ּכי־הֹוציא עּמֹו ּוליׂשראל למׁשה ְְִִִִֵֶָָ,ְְִִִֵֶַָֽ#ְֱִֹֹאלהים
עּמים 'ׁשמעּו ּכתיב: והא ׁשמעּו? לא עלמא וכל ׁשמע, יתרֹו "וכי ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָהזוהר:

טו)ירּגזּון' ואּתּבר,(שמות ׁשמע ואיהּו אּתּברּו, ולא ׁשמעּו, עלמא ּכל אּלא, . ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָ
לדחלּתיּה" ואתקרב הּוא, ּבריְך ּדקּודׁשא מּקמיּה סח/ב)ואתּכפיא יש(ב' . ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָ

שלהם, האלילים באמונת והתחזקו שמעו העמים כל שומעים. ויש שומעים
ביראה. ה' את לעבוד עצמו על וקיבל האלילים עבודת את עזב שמע, והוא

אמונה יש ניצחון, אין
עמלק מלחמת אומר: יהושע רבי יתרו. שמע מה בשאלה תנאים חלקו
חרב". לפי עּמֹו ואת עמלק את יהֹוׁשע "וּיחלׁש בצדו: כתיב שהרי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֻשמע,
כׁשמע "ויהי שנאמר: ובא, שמע סוף ים קריעת אומר: אליעזר רבי ְְִִַַֹלעומתו
יׂשראל". ּבני מּפני רּוח עֹוד בם היה ולא לבבם וּיּמס וכו' האמרי מלכי ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹּכל
את ה' הֹוביׁש אׁשר את ׁשמענּו "ּכי יהושע: לשלוחי אמרה הזונה רחב ְֲִִֵֶֶַָואף

מּמצרים" ּבצאתכם מּפניכם סּוף ים ע"א)מי קטז .(זבחים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָ
לקבל יתרו את הביאה עמלק מלחמת למה ביאור, צריכה יהושע רבי דעת
של ברור ניצחון היה לא עמלק במלחמת הרי באלוקים? האמונה את
את החלישו רק ישראל בסופה עמלק". "גבר שבהם רגעים היו ישראל.

עמלק.

כולה התורה יסוד – ניסים בלי ה' במציאות ההכרה
יותר גורם נס איזה בשאלה היא התנאים בין שהמחלוקת אומרים יש

ב נס האם שנסהתפעלות, חושבים בני-אדם רוב הטבע. מעל נס או טבע
סוף ים קריעת אליעזר רבי לדעת לכן התפעלות, יותר גורם הטבע מעל
גדול, חכם היה יתרו כי יהושע רבי אומר לעומתו ליתרו. התפעלות גרמה
הטבע. שמעל מנס גדול יותר הרבה הוא בטבע שמולבש נס כי הבין הוא

בא. הוא ובגללה בטבע שמולבש נס הייתה עמלק ומלחמת
וניסים חיסרון, הם הטבע מעל ניסים כי ומסביר מעמיק אייבשיץ יהונתן רבי
במ"ט והיו ממצרים כשיצאו רק ברירה. בחוסר רק ישראל לעם נעשו כאלה

זו בתקופה אחאב. בתקופת זרה עבודה עובדי כשהיו או טומאה, שערי
הוא "ה' לומר: אותם לעורר כדי מהשמים אש להוריד הנביא אליהו הוכרח
חוקי את לשנות צורך היה לא יותר מתוקנים בדורות ואולם האלוקים".

בטבע. ה' מעשה את לראות מסוגלים היו שהם כיוון בראשית,

מעל נס כשאין גם המציאות, בכל נמצא ה' כי ההבנה כי כותב הרמב"ן
אדם המפורסמים הגדולים הנסים "ומן כולה: התורה יסוד היא הטבע,

כלה. התורה יסוד שהם הנסתרים בנסים בתורתמודה חלק לאדם שאין
טבע בהם אין נסים שכולם ומקרינו דברינו בכל שנאמין עד רבינו משה

עולם של יצליחנוומנהגו - המצוות יעשה אם אלא ביחיד. בין ברבים בין ,
עליון". בגזרת הכל ענשו, יכריתנו - עליהם יעבור ואם שכרו,

בניסו יכיר לגלות אחרון דור
של האחרונים שבדורות לנו מבשרת התורה כי ואומר הרמב"ן ממשיך
הּדֹור "ואמר הטבע. בדרך גם אלוקים מעשה את אנשים יכירו ְַַָהגלות
וראּו רחֹוקה מארץ יבא אׁשר והּנכרי מאחריכם יקּומּו אׁשר ּבניכם ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהאחרֹון

ּבּה" ה' חּלה אׁשר ּתחלאיה ואת ההוא הארץ מּכֹות כא)את כט .(דברים ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
שהייתה ארץ זאת כי יזכרו הם ישראל. שבארץ השממה את יראו הם
ברית על-פי ישראל עם את מנהל שאלוקים יבינו והם ודבש, חלב זבת
האף חרי מה הּזאת לארץ ּככה ה' עׂשה מה על הּגֹוים ּכל "ואמרּו ְְֳִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהאבות.
ּכרת אׁשר אבתם אלהי ה' ּברית את עזבּו אׁשר על ואמרּו הּזה: ְְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּגדֹול

הטבע. מעל נס ראו שלא אע"פ מצרים". מארץ אתם ּבהֹוציאֹו ְְִִִִֵֶֶָָָֹעּמם

שבטבע בניסים – בגאולה ישראל הצלחת
כי יותר עוד יבינו גויים הגאולהאותם בזמן ישראל עם על מתגלה אלוקים

ברכה בצאן. ברכה בילדים. ברכה כלכלית. ברכה שבטבע. הצלחה בגלל
ועׁשּתרֹות אלפיָך ׁשגר בהמּתָך ּופרי אדמתָך ּופרי בטנָך ּפרי "ּברּוְך ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָחקלאית.
ישראל. של הצבאי הניצחון את יראו הם ּומׁשארּתָך". טנאָך ּברּוְך ְְְֲִֶֶַַָֹצאנָך:
אליָך יצאּו אחד ּבדרְך לפניָך נּגפים עליָך הּקמים איביָך את ה' ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ"יּתן
עם-ישראל: על נקרא שה' האומות יבינו מזה לפניָך". ינּוסּו דרכים ְְְְִִֶָָָָּובׁשבעה

מּמּך" ויראּו עליָך נקרא ה' ׁשם ּכי הארץ עּמי ּכל י)"וראּו כח .(דברים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ



הרמב"ם כותב גם א-ב)כך יב, ג. יא, פרק מלכים לא(הלכות המשיח בימות כי
הטבע. לגדר מעבר ניסים יהיו ולא עולם, של ממנהגו שינוי שום יהיה
גלויות קיבוץ של הללו הניסים כי יבינו שבני-אדם אומר ירמיהו אעפ"כ
נאם ּבאים ימים הּנה "לכן מצרים. מיציאת גדולים יותר ישראל ְִִִֵֵָָָֻוגאולת
אם ּכי מצרים: מארץ יׂשראל ּבני את העלה אׁשר ה' חי עֹוד יאמר ולא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹה'
הּדיחם אׁשר הארצֹות ּומּכל צפֹון מארץ יׂשראל ּבני את העלה אׁשר ה' ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹחי

לאבֹותם" נתּתי אׁשר אדמתם על והׁשבתים יד)ׁשּמה טז, .(ירמיה ְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹ

בדורות
של האחרונים
יכירו הגלות
את אנשים
אלוקים מעשה
בדרך גם
הם הטבע.
את יראו
השממה
שבארץ
יזכרו ישראל,
ארץ זאת כי
זבת שהייתה
ודבש חלב
שאלוקים ויבינו
עם את מנהל
על-פי ישראל
האבות ברית

עת ׁשּבכל וטֹובֹותיָך נפלאֹותיָך ְְְְְִֵֶֶֶַָועל

אומרים אנו שם שמע, בקריאת הוא הרמב"ן לדברי מקור
גם שבטבע. נס וזה מעשינו, לפי יורד שהגשם יום כל
של הניסים על מודים אנו שאחריה ויציב" "אמת בברכת
ולא שבטבע ניסים חד-פעמיים. ניסים על ולא יום-יום
ועל ּבנינּו על ועלינּו. אבותינּו "על הטבע. שמעל ְְֲֵֵֵַַַָָניסים
אבותינּו, ואלהי אלהינּו "ה' זמן. ובכל דור בכל ֱֲֵֵֵֵֵּדורותינּו".
שמכירים ניסים אבותינּו". ּגואל ּגואלנּו אבותינּו. מלְך ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַמלּכנּו

מצרים. יציאת בנסי ההכרה מתוך בהם

עינינו את פוקח שה' כך על השחר בברכות מודים אנו כן
בכלכ ואומרים חוזרים אנו וכן וכו', אותנו ומלביש יום ל

ּפקח ה' אסּורים: מּתיר ה' לרעבים. לחם "נתן דזמרא: ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹפסוקי
מודים אנו כן צּדיקים". אהב ה' ּכפּופים. זקף ה' ְְִִִִִֵֵַֹֹעורים
ּבידָך. הּמסּורים חּיינּו "על יום שבכל הניסים על י"ח ְְִֵֶַַַָבתפילת
ועל עּמנּו יֹום ׁשּבכל נּסיָך ועל לְך. הּפקּודֹות נׁשמֹותינּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָועל
אנו חי" כל ב"נשמת גם עת". ׁשּבכל וטֹובֹותיָך ְְְְִֵֶֶֶָנפלאֹותיָך
נרּדמים. והּמקיץ יׁשנים "המעֹורר שבטבע: הניסים על ְְְְִִִִֵֵֵַַָמודים
ּכפּופים. וזֹוקף עורים. ּפֹוקח חֹולים. ורֹופא מתים. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַמחּיה
אלף שיש מבינים כך וכשמסתכלים וכו'. אּלמים" ְִִִֵֶֶַַהּמׂשיח
עושה שה' ונפלאות ניסים רבבֹות רּבי ורֹוב אלפים ְְְֲִִֵֵַָָאלפי
מחרב ּכלּכלּתנּו. ּובׂשבע זנּתנּו. "ּברעב אבֹותינּו. ועם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעּמנּו

ּדּליתנּו". ורּבים רעים ּומחלאים מּלטּתנּו. מּדבר ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּצלּתנּו.

הימים ששת מלחמת ניסי
הימים. ששת מלחמת של הניסים מתפרסמים אלו בימים
במאות הבחינו לא והם הערבים עיני את עיוור שה' ומתברר

שדות את להפציץ במטרה הים מעל וטסים ממריאים ישראלים מטוסים
המצרים לטייסים הייתה ההתקפה קודם ערב בדיוק שלהם. התעופה
ההתקפה. על להתריע אמורים שהיו בשעה בבוקר נרדמו והם מסיבה
הצליח לא ממריאים הישראלים המטוסים את שגילה הירדני הרדאר
את לו שינו הקודם ביום בדיוק כי למצרים, הזה החיוני המידע את למסור
בו בדיוק לביקורת לטוס החליט המצרי הרמטכ"ל אותו. עדכנו ולא הקוד
ייפגע. שמא מטוס שום על לירות שלא ופקד המצרי הצבא קווי מעל ביום
והתותחים הטילים של מפגיעות הישראלים הטייסים עשרות ניצלו בזכותו

המצרים.

בניסו מכיר הנס בעל אין
ע"א)הגמרא נד ונס.(ברכות נס כל על הברכה חובת את מיתרו לומדת

נּסים ׁשעׂשה 'ּברּוְך אֹומר, ליׂשראל, נּסים ּבֹו ׁשּנעׂשּו מקֹום ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ"הרֹואה
יתרֹו, 'וּיאמר קרא: ּדאמר יֹוחנן, רּבי אמר מילי? הני מנא וכּו'. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹלאבֹותינּו'
העם את הּציל אׁשר ּפרעה, ּומּיד מצרים מּיד אתכם הציל אׁשר ה' ְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּברּוְך
אׁשר בּדבר ּכי האלהים מּכל ה' גדֹול ּכי ידעּתי עּתה מצרים. יד ְְֱֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹמּתחת
תודה קרבן בתור לאלהים ּוזבחים עלה יתרו מקריב כך אחר עליהם'". ְֲִִֵֵֶָָָֹֹזדּו

ע"א צד סנהדרין .)(וראה

אני בניסו. מכיר הנס בעל אין כי מיתרו? ההודאה את ללמוד צריך ולמה
של מדברים ישראל של המופלאה הכלכלית העוצמה על למדתי למשל

הקטנה ישראל למדינת איך אותי ששאל במוסקבה, מונית (בעיניהם)נהג

מיליון מ-200 למעלה בה שיש רוסיה, של מזאת יותר טובה כלכלה יש
שהשקל לב שמתי לא עיני, את האיר שהוא עד טבע. ואוצרות בני-אדם

ומהדולר. מהיורו הרוסי, מהרובל חזק יותר הישראלי

את הכפיל ישראל מדינת של התל"ג כי ומצאתי בדקתי דבריו בעקבות
רוב את עוקף כבר הוא היום האחרונות. השנים בעשר עצמו
פי מרוסיה, שלושה פי מסעודיה, כפול אירופה, מדינות
הוא שנתיים לפני וכו'. ממצרים עשרה פי מטורקיה, ארבעה

אנגליה! את גם עקף שנה ולפני צרפת את עקף

המדינות כל פני על מובילים בישראל הצמיחה נתוני גם
החיובית הטבעית הילודה בגלל השאר בין המערביות.

האחרות המערבית המדינות כל לעומת אחוזיםבישראל 3.7)

0.7 בטורקיה, 3.3 בשוויץ, 1.5 בבריטניה, 0.6 לעומת בישראל, צמיחה

1.5 ביוון, 1.5 בגרמניה, 1.3 בדנמרק, 1.4 באוסטרליה, 2.9 ברוסיה,

וכו'. הברית בארצות 2.3 בשוודיה, 2.5 בצרפת, 1.1 בספרד, 2 בנורבגיה,

בכור גיא ד"ר של במאמר למצוא אפשר הנתונים את

http://m.gplanet.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=3772(.

טבעי נס על ברכה

יוצא שהוא בנס אלא נס על מברכין שאין
העולם ממנהג

אומרים לא למה שואלים יש גדול, יותר הוא טבעי נס אם
"שעשה מברכים שלא פוסק השו"ע למה יום? בכל "הלל"
על מברכין "שאין הטבע? לגדר שמעבר נס על אלא נס" לי
מנהג שהוא נס אבל העולם ממנהג יוצא שהוא בנס אלא נס
סכנה לידי ובא בלילה גנבים עליו שבאו כגון ותולדתו העולם

לברך" חייב אינו - בזה וכיוצא ריח)וניצל יוסף .(בית

ברכות ויש הטבע שמעל נס על ברכות שיש היא והתשובה
לא הזה" במקום נס לי "שעשה ברכת שבטבע. נס על
אחריו. בניו וגם האדם לברך שצריך מיוחדת ברכה שהיא כיוון מברכים,
לברך יולדת אישה כל לחייב אי-אפשר רבים, הם שבטבע שניסים וכיוון

אחריה בניה וכל היא לידה, כל על חייה ימי שם)כל הלכה וביאור אברהם .(מגן
"הג ברכת מברכים שבטבע ניסים לא)ומל"על ס"ק ריח .(משנ"ב

לה' להודות טוב
הטבע, בגדר שהוא בנס כשמדובר נס" לי "שעשה מברכים שלא ולמרות

ברכה בלי כך על לה' להודות צריך שבוודאי השו"ע ט)כתב וכיוון(ריח .
יצא – בלשונו ברך אם ההודאה ד)שבברכות ההודאה(ריט את לומר טוב ,

לשון. בכל

שהרואה אומרת ההלכה כי ישראל, בארץ שחי ופרח", ה"כפתור כתב וכך
ה' אתה "ברוך לברך צריך יהושע בימי הירדן את ישראל שעברו מקום
וכן סוף בים וכן הזה". במקום לאבותינו נסים שעשה העולם מלך אלוקינו
ועכשיו וכד'. יריחו בחומת וכן חורון, בבית וכן ארנון, נחלי במעברות
לומר יכולים ואיננו הנס שם שהתרחש המדויק המקום את יודעים שאיננו
ומן הירדן ומן הים מן חלק שיראה מקום בכל "ומיהו – הברכה נוסח את
כוחו". כפי וישבח ויודה עלינו, והשגחתו השי"ת חסדי להזכיר ראוי הנחל,
לה'. להודות הוא גם צריך באילת סוף ים ליד שעומד מי כל דבריו ולפי



ובראותו המזבח, לטוב זכור אליהו שעשה מקום הכרמל בהר בראותו "וכן
בהם. וכיוצא ע"ה אלישע עליית מקום לומרבשונם הורגלנו ואנחנו

עּמָך ּבעד ׁשמָך. ואֹודה אׁשּבח אהּלל אברָך הּירּדן יד על כך: הירדן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָבראותינו
היה אליׁשע ּובֹו חצּיתֹו לאלּיהּו הּסֹוף והּסֹוף, ׁשפתּו ארצָך ּגבּול סּוף ים ְְְְְְְֱֲִִִִֵַַַַַָָָָָָּבקעת
את ּברצֹונְך הטיבה אביֹון, עם להֹוׁשיע יׂשראל קדֹוׁש קדׁשָך זרֹוע חׂשּוף ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָחלֹוף.

ד)צּיּון" ס"ק ריח סימן החיים בכף הובא ז'. פרק ופרח ואם(כפתור . ִ
הכרמל, הר ליד שעובר או הזה, הנוסח את זוכר ולא הירדן ליד עובר אדם
ברכה. עליו תבוא – חדש שיר כך על יחבר ואם שלו. במילים להודות יכול
הבכא בעמק או הלום, עד בגשר שעובר פעם בכל להודות צריך ובימינו
הקמת מאז ישראל לעם גדולים ניסים בהם שנעשו מקומות וכד', בגולן

הלב. מכל שלו, במילים להודות צריך כאן וגם המדינה.

מעל ניסים
הם הטבע
והם חיסרון,
לעם נעשו
כשהיו ישראל
שערי במ"ט
טומאה.
בדורות
יותר מתוקנים
צורך היה לא
את לשנות
בראשית, חוקי
היו שהם כיוון
מסוגלים
את לראות
ה' מעשה
בטבע

למחֹוז ותּגיענּו לׁשלֹום ְְְִִִֵֵֶַָׁשּתֹוליכנּו

לׁשלֹום ְְֵֶָחפצנּו

לׁשלֹום ּתֹוליכני ּכְך לׁשלֹום, ׁשהֹוצאתני ְְְִִִֵֵֵֶַָָָּוכׁשם
מסממני אחד וזה רבים, כבישים ישראל בארץ נפרשו בימינו

כט)לההגאו אליעזר דרבי סכנות(פרקי יש הללו בדרכים אבל .
זורקים שלעתים לערבים שסמוכות בדרכים במיוחד רבות,

וכד'. אבנים

תפילת את מתפלל הוא בדרכים, לנסיעה יוצא שאדם לפני
אומרים זצ"ל אליהו הרב אבא מו"ר של מנהגו ולפי הדרך,
נסיעתו אחרי תפילה". ב"שומע י"ח תפילת בתוך זו תפילה
צריך האדם זאת מלבד הגומל. בברכת להודות צריך הוא
לּכרְך "הּנכנס במשנה: כתוב כך בדרכו. שלב כל על ְְִַַָָלהתפלל
אומר עזאי בן ביציאתו ואחת ּבכניסתֹו אחת שתים, ְִִָמתפלל
על הודאה נותן ביציאתו ושתים בכניסתו שתים ארבע

העתיד" על וצועק א)שעבר נד ברכות .(משנה

"ּתנּו עזאי: בן של התפילות ארבע מהן הסבירו ָובגמרא
אלהי, ה' מּלפניָך, רצֹון 'יהי אֹומר? מהּו ּבכניסתֹו ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָֹרּבנן,
לפניָך, אני 'מֹודה אֹומר: נכנס, לׁשלֹום'. זה לכרְך ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתכניסני
אֹומר: לצאת, ּבּקׁש לׁשלֹום'. זה לכרְך ׁשהכנסּתני אלהי, ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹה'
מּכרְך ׁשּתֹוציאני אבֹותי, ואלהי אלהי ה' מּלפניָך, רצֹון ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ'יהי
אלהי, ה' לפניָך, אני 'מֹודה אֹומר: יצא, לׁשלֹום'. ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָֹזה

לׁשלֹום, ּתֹוליכני ּכְך לׁשלֹום, ׁשהֹוצאתני ּוכׁשם לׁשלֹום, זה מּכרְך ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהֹוצאתני
ּבּדרְך'". ואֹורב אֹויב ּכל מּכף ותּצילני לׁשלֹום, ותצעידני לׁשלֹום, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָותסמכני

עזאי בן כדעת א)והלכה ס"ע רל צעד(שו"ע כל על מתפללים אנו ובאמת .
התבואה את למדוד שנכנס למי תפילות שם בשו"ע מובאות כן ושעל.
רק אלו ובוודאי דם. להקיז שנכנס ולמי המרחץ לבית שנכנס למי שלו,
לרפואה העבודה. למקום או למשרד נכנס שאדם לפני לתפילה דוגמאות

אחרי. – הודאה לפני; – בקשה לעשות. צריך שהוא לעסק או

וכד', לתל-אביב כשנכנס לעיר, כניסה לפני תפילה להתפלל צריך ובימינו
ערבית בעיר וכשעובר מודה. וביציאתו אסורים, במראות ייכשל שלא
נוסע שהוא ואע"פ יודה. יציאתו ואחרי ייפגע, שלא כניסתו לפני יבקש
להתפלל. צריך חיילים, שם שיש או נשק לו שיש ואע"פ יום, מדי שם
יּסח ּגאים "ּבית לומר: צריך שלהם בתים ורואה ערבית בעיר ִִֵֵַוכשנמצא

אלמנה" ּגבּול ויּצב יא)ה', רכד שו"ע ע"ב. נח את(ברכות להזכיר וטוב . ְְְֵַַָָ
כ ברכב, שאתו מי ולכל לעצמו הללו הפסוקים ואת וללהתפילות

הילדים.

טובות לנוסעים הגומל
אלא נסיעה, כל על "הגומל" ברכת מברכים שלא הרא"ש, בשם בטור כתב
מברכין שאין וצרפת באשכנז "ונוהגין סכנה. בהן שיש נסיעות על רק
חיות בה דשכיחי מדברות בהולכי אלא חייבו שלא לעיר מעיר כשהולכים
אמרו לא סכנה' בחזקת הדרכים 'כל בירושלמי דאיתא והא ולסטים, רעות
אבל עצמו על לבקש אדם צריך הדרכים שבכל הדרך תפלת לענין אלא
חולה דווקא יוסף הר"ר כתב חולה ולענין איתקן. תודה במקום הגומל ברכת
"הגומל". ברכת לברך" צריך אין במעיו או בראשו חש אבל למטה, שנפל

כל אחרי לברך שצריך והרשב"א הרמב"ן דעת את הביא יוסף" ה"בית
לברך חייב במיטה למשכב שנפל מי גם ולדעתם נסיעה.
פסק וכן וכד'. ניתוח עבר שלא אע"פ כשקם, "הגומל"

ז-ח)בשו"ע הרא"ש(ריט כדעת הרמ"א דעת אמנם .
כשקם או סכנה, בה שיש נסיעה על רק "הגומל" שמברכים

סכנה. בו שיש מחולי

שנחשבות רבות דרכים יש זצוק"ל אליהו הרב מרן לדעת
ואם הרמ"א. דעת לפי גם עליהן לברך שצריך סכנה, מקום
שחזר כך על שלו במילים לה' שיודה מוטב מסופק, אדם
או לעיל, ובגמרא במשנה שראינו כמו הנסיעות, מן בשלום

אחר. מישהו של ברכה אחרי אמן יענה

דקות 72 של בנסיעה או בסכנה "הגומל" ברכת
ארבעה שהיא פרסה, של הליכה על רק "הגומל" מברכים
כן על דקות. 72 אורכה ברגל אותה וכשהולכים מיילים,
72 של נסיעה על רק הגומל מברכים כי הפוסקים קבעו

יותר או כ"ד)דקות סי' יו"ד ח"ג פעלים רב במקום(עיין ואולם .
מברכים נסיעה כל על כי מסכימים הפוסקים כל סכנה
על אפילו סכנה במקום הדרך ברכת מברכים ולכן "הגומל",
שטס מי גם "הגומל". לברכת הדין והוא מפרסה. פחות
אנשים הגומל. ברכת מברך דקות 72 למקום ממקום
וכן בחודש. פעם מברכים קבוע, באופן יום מדי הנוסעים

ומוניות. אוטובוסים נהגי דין

בדרך חניה
בכה"ח ה')כתב ישראל(ס"ק ארץ ששלוחי המאמ"ר בשם

והטעם הגומל, ברכת מברכין שהולכין מקום שבכל נוהגין
שנוהגין שראה עוד וכתב הרבה. שם מתעכבים שהם מפני
למחו בהגיעם הגומל שמברכים למקום ממקום זכשהולכין

לשלום. לביתם בשובם הגומל לברך וחוזרים חפצם

כתב חמד יא)ובשדי אות ב' סי' ברכות מוהר"י(מערכת בשם
בכל לברך המנהג צדיקים קברי על להשתטח שההולכים אבולאלפייא
אל ורצונם חפצם צדיקים קברי על לילך שהיוצאין משום והטעם מקום,
לברך, מעשה עשה ז"ל הוא שגם וכתב יצאו. זה דעת ועל ואתר אתר כל
אם אבל ימים, כמה שם ולנוח להתעכב דעתו אם זה שכל ונראה עי"ש.
על לברך אין למחרתו, או ההוא ביום תיכף ולשוב להשתטח רק דעתו
לשלום. לביתו שישוב עד או ימים כמה שם לנוח שרוצה למקום שיגיע
לחברון ת"ו מירושלים כשהלכנו ה'תרס"ח בשנת מעשה עשינו וכן
ביום לשוב אלא שם להתעכב רצוננו היה ולא אבות קברי על להשתטח

כה"ח. עכ"ל ת"ו, לירושלים שובנו עד הגומל שם ברכנו ולא השני

שירצה זמן כל לברך תשלומין לו יש איחר, אם
– זמן עבר אם אמנם הנס. כשקרה מיד לברך צריך הללו הברכות בכל
– שבועיים או שבוע עבר ואם ימים. משלושה יותר לאחר שלא ישתדל
תשלומין לו יש איחר, "אם ארוכות. שנים אחרי אפילו לברך. חייב גם

ימים" שלשה לאחר שלא ונכון שירצה; זמן כל ו)לברך רי"ט .(שו"ע



עם ּבקהל ְְִִַָוירֹוממּוהּו
שנאמר שיושבים, אנשים עשרה ליד קז)ויברך ּבקהל(תהלים ְְִִַ"וירֹוממּוהּו

תלמידי שני שם שיש לב לשים ועוד קהל. שנקראים עשרה זה – ָעם"
אלא בגיל, לזקנים הכוונה שאין יהללּוהּו". זקנים "ּובמֹוׁשב שנאמר ְְְְִֵַַחכמים,
זקנים "ּובמֹוׁשב שנאמר מה לקיים ישבו והשומעים חכמה. שקנו ְְִֵַלאלו
שלכתחילה אף בלילה, ובין ביום בין ויברך יעמוד. המברך אבל ְְַיהללּוהּו".
מעכב. זה כל אין אך וכד' תורה ספר ליד ויהיה ביום, שיהיה משתדלים אנו

להודאה מצטרפת מעלה של פמליה

בתהלים טו)הפסוק אדם".(קז לבני ונפלאֹותיו חסּדֹו לה' "יֹודּו ְְְְְִִֵַָָָאומר:
הקדוש זוהר ט"ל)ושואל רי"ח בכה"ח מובא ע"א. רמ"א "(בא ּתימא,: ְִֵָואי
חֹובתא, איהּו ויהויאמאי ּדהוה, מה ּכל ּכּלא, ידע הּוא ּבריְך קּודׁשא והא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ

ידע". ואיהּו עבד, ּדאיהּו מה על קמיּה, ּדא ּפרסּומא אמאי ּדנא, למהלבתר ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָ
ועונה הנס! את יודע אלוקים הרי לנו? עשה שהוא נסים על לה' להודות

מההזוהר: ּבכל קמיּה ּולאׁשּתעי ניסא, לפרסּומי נׁש ּבר אצטריְך וּדאי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ"אּלא
וחמאן מתּכּנׁשין, ּדלעיּלא ּפמליא וכל סּלקין, מּלין ּדאיּנּון ּבגין עבד, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָּדאיהּו
ותּתא". עיּלא עלייהּו יקריּה ואסּתּלק הּוא, ּבריְך לקּודׁשא ּכּלהּו ואֹודאן ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֻלֹון,

מעלה. של פמליה בכל משתמע לאלוקים שמשבחים שבח כי הזוהר, עונה
– המקטרגים שומעים. בשמים הסנגורים וגם עלינו המקטרגים גם
ראה עולם: של לריבונו אומרים זכות עלינו המלמדים טענותיהם. נסתמות
על לך להודות יודעים לא עשו שבני הרשע. עשו בני כמו שלא בניך, את
בלהודות עסוקים ויעקב יצחק אברהם בני אבל להם. שעשית הטוב כל
ניסים להם שתעשה ראוי כן ועל הזאת. ההודאה של ההלכות ובלימוד לך

סלה. הגדול לשמך ונודה ונפלאות,
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ישראל עם הרבה לשמחתנו לפה. התכנס שחצי גדול נס זה ועדיין ישראל.

ישראל ארץ יישוב לגבי גם כך להתקיים. ממשיכה והנבואה לעלות ממשיך

ישראל, בארץ היישוב של גדול רוב לגבי מתקיימת שהיא לראות זכינו –

בתים. באלפי ולהתרחב להתחזק ממשיך בארץ היישוב גדול נס וזה
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ישראל. כלל נשמת את בתוכם שנושאים ובצדיקים ישראל בכלל
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שיעורי ולהכין הענווה על ישרים" "מסילת ללמוד ב. ה'. עם זה על לדבר א.

וכתוב המערבי, מהכותל זזה לא שהשכינה כתוב לכותל. לך ג. בנושא. בית

כשבעל אפוא קורה מה גאווה. בעל עם ביחד לשכון יכול לא שהקב"ה

מקבל הוא משם! להסתלק יכולה לא השכינה הרי לכותל? מגיע גאווה

ענווה!

טהורה ענווה
שנים 25 שעברו אף כי ועת, זמן יש זצ"ל הרב על סיפור שלכל מתברר
מחולון, לוי סימה אותו לנו סיפרה השבוע רק הזה, הסיפור שקרה מאז
כחצי נשואים היינו ואני בעלי המפרץ. מלחמת ימי הימים סיפרה: וכך
אותו הציבו בצבא אז היה שבעלי מכיוון אבל בבת-ים, והתגוררנו שנה,

במיוחד. טילים מוכה שהיה אזור בתל-השומר.

ללכת אפשרי בלתי נראה היה זה אבל לטבילה. זמני והגיע שישי, יום
אזורים יש לתל-השומר מסביב בעלי. שירת שבו באזור לטבול
וכמה כמה אחת על בהם, להסתובב מפחיד רגיל בערב שגם חקלאיים,
מאוד והשתוקקנו שנה חצי נשואים היינו שציינתי, כפי מלחמה. בזמן
נבוך. היה והוא בבת-ים, אתו להתייעץ שנהגנו לרב אפוא פניתי לילד.
לפסוק לו קשה להתייעץ. צריך והוא מאוד, קשה שאלה שזאת אמר

בעניין. הלכה לנו

מצלצל. הטלפון שישי, יום של הצהריים לפני בשעות מה, זמן כעבור
מדבר שלום, קול: נשמע הקו של השני ומעברו השפופרת את הרמתי
בגלל אולי המדובר. במי ידעתי לא שאז לומר בושה אני אליהו. מרדכי
מרב לטלפון ציפיתי לא כי אולי עצמו, את הציג הרב שבה הפשטות

קיבלתיכ ואמר: והמשיך מכך התרשם לא הרב אבל בישראל. גדול כך ל
אני הלכה פוסק שאני ולפני שאלתך, בעניין שלך הטלפון מספר את
מדברת, אני מי עם עדיין ידעתי שלא אף פרטים. כמה לברר מבקש
שישי, יום בצהרי אלי שמתקשר הזה, הרב של מההשקעה נדהמתי

מדויקת. הלכה לפסוק כדי לעשות, אחר משהו לו אין כאילו

נשואים, אנחנו זמן כמה לברר ניסה הוא רבות. שאלות שאל הרב כאן
אחר רק אבל מאוד, גדולה הייתה שלו העדינות ילדים. לנו אין מדוע
חלילה או ילדים רוצים אנחנו האם להבין ניסה בעצם שהוא הבנתי כך
כמה היו לילדים, מאוד משתוקקים שאנחנו כשהבין לידתם. את מונעים
מה דבר לך אומר אני הרב: לי אמר ואז לקו, מעבר שקט של רגעים
לא שאנשים כדי הדבר, את תפרסמי שלא מבקש אני אבל לעשות,
המצב בגלל ולבעלך, לך ייחודית היא הזאת הפסיקה הלכה. ממנו ילמדו
דבר הרב לי אמר אז או שלכם. האישי המצב ובגלל בו נמצאים שאנחנו
להבין צריך היום. בצהרי לטבול ללכת היתר לי נתן הוא אותי. שהדהים
מאדם. ריקים היו הרחובות היום בצהרי וגם מלחמה, שעת הייתה שזו

טבלתי. ואני המקווה, את ופתחה מופתעת הגיעה הבלנית

מקסימה בת לנו ונולדה ב"ה נפקדתי לילה באותו קרה. יאומן הלא
גדול בשיעור וגם מתוקה בבת גם זכינו ה-25. שנתה את השנה שחוגגת
פשוטה לאישה מתקשר לישראל הראשי הרב שהיה אדם איך בענווה.
שאפשר. מדויקת הכי ההלכה את לפסוק כדי פרטים אתה ומברר כמוני

ישראל". של "אביהם מסדרת נוסף כרך הוצאת לקראת סיפורים איסוף על עמלים אנו אלה בימים
כזה סיפור ששמעתם או אותו, סיפרתם וטרם זצ"ל הרב על לסיפור זכיתם אם

למייל אותו שתשלחו תודה.shlomitic1@gmail.comנשמח


