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 בו שנעשו מקו� הרואהש: כתב הטור על פי הברייתא במסכת ברכות נד

 ארנו� נחלי ומעברות הירד� ומעברות הי� מעברות כגו� לישראל נסי�

 על לזרוק הבש� מל� עוג שביקש ואב� חורו� בית של אלגביש ואבני

 וחומת עמלק ע� מלחמה שעשה בשעה משה עליה שישב ואב� ישראל

 לאבותינו נסי� שעשה אלוקינו מל� העול�' � אתה הברו" מבר� יריחו

 � כתבכ .ומלכות ש� בה� להזכיר צרי� הברכות בכל וכ� "הזה במקו�

 ש� צריכות שאי� שכתב ל"ז ד"הראב מדבריהוציא ל ל"ז �"הרמב

 בשארש פילוא, ד"לדעת הראבש, ובבית יוס  הביא את נימוקו, ומלכות

 שבח אלא שאינ� כיו� יההרא בברכות ,ומלכות ש� צריכי� ברכות

  .ומלכות ש� צריכות אי� בעלמא והודאה

 ,ש"הרא ,יונה רב רבנוה, כי התוספות בסוגיה, והוסי  בבית יוס 

מהלכות ברכות הלכה ' בפרק י �"הרמב לדעת הסכימו והמרדכי א"הרשב

  .ומלכות ש�צריכי�  הראיה בברכותש 'ט

לדעת . ש"בי� הראל ד"הראבהטור הביא מחלוקת נוספת בעניי� זה בי� 

 ואיל� מכא� ראשונה בפע� אלא הנס על לבר� חובה עליו אי�ד "הראב

 כשרואה אלא אינ� הברכות אלו שכל כתבש "לעומת זאת הרא ,רשות

. ראשונה בפע� כמו חובה ה� ואז ,שלושי� יו� לשלושי� יו�מ אות�

, התוספות כתבו וכ� ש"הרא דבריכ כתב המרדכיובבית יוס  הוסי  ש

  .ה ש� וכ� נוקטי� להלכהבסוגי

  פרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכות

 הוא !  הי� מעברות: כגו�, לישראל נסי� בו שנעשו מקו� הרואה  .א

 מקו�ה  הוא!  הירד� ומעברות ,ביבשה בי� ישראל עברובו  מקו�ה

 שני !  ארנו� נחלי ומעברות, יהושע בימי בחרבה בירד� ישראל שעברו

להפתיע את כדי , במערות האמוריי� נחבאו בה� ביניה� ועמק הרי�

 ל�וכ ונהרגו בזה זה ההרי� שנדבקו נס ונעשה בעמק בעבר�ישראל 

 האומות על השמי� מ� שהושלכו !  חורו� בית של אלגביש ואבני. ש�

 שישב ואב�, ישראל על לזרוק עוג שבקש ואב� ,יהושע ע� שנלחמו

 ,במקומה שנבלעה !  יריחו חומתו, עמלק מלחמת בעת משה עליה

 שאר ובי� זו ברכה ובי�. הזה במקו� בותינולא נסי� שעשה: מבר�

, ומלכות ש� בהזכרת וכול�, ברכות כשאר ה� הרי הראייה ברכות

  )ע ומשנה ברורה"מר� בשו(. ברכות בשאר כמו

אלו והדומי� לה� שניכר  וקאודש משמע לכאורהג� אברה� המ כתב  .ב

 ש� שקרה לירושלי� סמו� בבואנו כגו�נס  אבל ,המקו� מתו� הנס

 אי� המחנה כל והמית' ה מלא� שיצא ביסנחר מלחמת בעת נס

. המקו� מתו� ניכר הנס שאי� מפני, נסי� שעשה זה כגו� על �מברכי

 למקו� שמגיע כל המקו� מתו� ניכר אי� לואפי ,שלופרטי  נס עלאבל 

  )משנה ברורה. (מבר� הנס קרה שש�

אלא א� רואה בבת אחת את , אי� מברכי� בש� ומלכות על י� סו   .ג

כגו� שרואה ,  שי�–שבי� סוא$ לבי� שאר� א , הקטע של י� סו כל 

כמו כ� אי� לבר� בש� ומלכות על מעברות . זאת מחלו� של מטוס

מי� , אלא א� רואה בבת אחת את כל הקטע של נהר הירד�, הירד�

וא� רואה הוא רק חלק מי� סו  או חלק מנהר . המלח ועד גשר אד�

 בלי ש� הזה במקו� בותינולאיבר� ברכת שעשה ניסי� , הירד�

 )'י אור לציו� חלק ב"עפ(. ומלכות

, רוב� או ישראל לכל נעשה שלא זמ� כל ,ישראל לקצת שנעשה נס על  .ד

 ברכת שעשה ניסי� עליו �מברכי אי�, שבטי� לקצת נעשה ואפילו

 לה� שנעשה ות�בל אא) ע"י מר� בשו"עפ. (הזה במקו� לאבותינו

  )ורהמשנה בר. ( כ� מברכי�בעצמ� הנס

, יו� שי�ושלל שי�ומשל אות� כשרואה אלא אינ� הדברי� אלו כל  .ה

וא� מבר� לפני כ� ) ע"מר� בשו(. ראשונה בפע� כמו חובה ה� ואז

  ) משנה ברורה. (לבטלההרי ברכתו 

שנעשה  עצמו הוא אבל, מבר� אינו, ליחיד נסבו  שנעשה מקו� הרואה  .ו

 ,�מברכי כ� ג� ירכו יוצאי וכל, הזה במקו� נס לי שעשה מבר�לו נס 

 אלא, מבר� אינווג� יחיד  )ע"י מר� בשו"עפ (.הזה במקו� לאבי נס שעשה

  )משנה ברורה. (הפע� הקודמת שביר�מ יו� שלשי� עברוא� כ� 

 שקרה לפני שנולדו בי� ,לבר� �צריכי בנו וב� בנוש הכריעליה רבה בא  .ז

 אי�הניני� ואיל�  .אביה� כבוד משו� מכ� לאחר שנולדו ובי� הנס

 ,הראשו� לאביה� הנס שקרה אחר אבותיה� נולדולא א� כ� א �מברכי

  )י המשנה ברורה"עפ. (הנס באותו כול� שותפי� ה� בזהש

  )משנה ברורה. (אבא לאבי או לאבותי נס שעשהמהנכד ואיל� מבר�   .ח

 נס לו שנעשה המקומות מכל לאחד בהגיעו, הרבה נסי� לו שנעשה ימ  .ט

) ע"מר� בשו (.אחת בברכה כול� ויכלול המקומות שאר כל להזכיר צרי�

 כשמגיע לבר� להזכירל אחד כ שמחוייב רבי� סייבנ אבל ביחיד וקאוד

 לישראל נסי� בה� שנעשו המקומות כל להזכירינו צרי� א הנס למקו�

 מחויב אינו בנו אבל בעצמו הוא וקאודג� אברה� שהמ כתב, ביחיד וג�

  )ורהמשנה בר. (לאביו שנעשו הנסי� כל להזכיר

 מקו�ל ר כ�אחהגיע  א�כל מקו� מבברכה  סי�ינ השאראת  שכלל א   .י

  )משנה ברורה. (ביו� בו אפילו פע� עוד מבר� ,נסי� שארי לו שנעשו

) ע"מר� בשו(. אביו של נס על מבר� שהוא כש� לבר� צרי� רבו של נס על .יא

 מחוייבי� אינ� בניו אבל הוא וקאודו, מובהקה רבומדובר דווקא ב

  )משנה ברורה. (על ניסו מברכי� ואי� רבו בכבוד

 כמו, עליו מבר� הנס לו שנעשה האד� רואה א�ש אומרי� שהוא הדי� י .יב

 שמחוייבאד�  כגו�. )א בהגה"הרמ. (הנס בו שנעשה המקו� על שמבר�

 לאותו ראה שלא שלשי� כל י זהלפ.  מובהקורבו אביועל ניסו כמו  לבר�

  )נה ברורהמש. (לבר� חייבר כ� אח בו שכשפוג האיש

 אבל, העול� ממנהג יוצא שהוא בנס אלא נס על מבר� שאינו אומרי� יש  .יג

 סכנה לידי ובא בלילה גנבי� שבאו כגו�, ותולדתו העול� מנהג שהוא נס

 חייב אינו, בזה וכיוצא לעזרה שצעק היינו העול� מנהג כדר� וניצול

 �דרב ההצלה היתהיא�  אפילומפני ש )ע"מר� בשו. (חולק ויש, לבר�

הרי זה  ההצלההייתה מזדמנת לו  לא א� בסכנה שהיה כיו� כ"אעפ הטבע

 ברגע ההצלה לו והזמי� שהכי� על לבורא ולשבח להודות וחייב נחשב נס

  )ע"מר� בשו (.ומלכות ש� הזכרת בלא לבר� וטוב) משנה ברורה(. זו

כגו� שבאו גנבי� בלילה ובא לידי סכנת נפשות וכ� א� , מי שניצל מסכנה .יד

כשמגיע שוב למקו� ההוא יאמר בלי , בזהוכיוצא , ול מתאונת דרכי�ניצ

וצא מגדר ורק בנס הי, "ברו� שעשה לי נס במקו� הזה"ש� ומלכות 

   )'ילקוט יוס  ג. (מבר� בש� ומלכות, כגו� שנברא לו מעיי� וכדומה, הטבע

 ידו השגת כפי לצדקה להפריש לו יש נס לו שנעשה מי האחרוני� כתבו .טו

 נחשב שיהא רצו� ויהי לצדקה זה נות� הריני ויאמר תורה מדיללו ויחלק

 וטוב. תודה פרשת לומר וראוי המקדש בזמ� חייב שהייתי תודה במקו�

 יתבודד הזה ביו� שנה ובכל בעיר רבי� צרכי איזה לתק� לו וראוי

    )חסדו ולספר ולשמוח יתבר�' לה להודות

 ל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובות"""" אמרי חז אמרי חז אמרי חז אמרי חז----מרי בינה מרי בינה מרי בינה מרי בינה אאאא
 יו� בכל זכורעל האד� לש דברי� שלושי�" אורחות צדיקי�"עת בעל ה לד

, ה"קבה לפני מקובלתתהיה  ובודת כדי שע,הלב בעמקיולהכניס� , �יפעמי

  :השישילהל� , חמישהבגיליו� הקוד� הובאו . לפניו וחסד ח� ותשא

, יוצרו שציוהו מה על בו שיעבור דבראיזה  בו יש א� שיזכור ,שיתיהש

. מצוותו עושי� ה�, יתבר� הבורא שברא הדברי� שכל זה על ויחשוב

. באדוניה� שמורדי� יו� א  ואי�, חורשי� והשור הסוס, משא נושא החמור

 שלא אחד יו� היה וא�, יתבר� האל שציוה מה יו� בכל עושה השמש

 לא האדמה א� או! העול� בעיני נפלא היה כמה, חוש� והיה זורחת יתהיה

  . מתי� היו העול� כל, פירותיהו יבולה נותנת תהיהי

 להרגיל האד� יתבייש לא ואי�, שליחותו עושי� הדברי� שכל, ראה ועתה

 על לעבור איבריו וירגיל אות� ישנה והוא התורה לשמור שנבראו איבריו

  )זכירהה שער ! אורחות צדיקי�(                                               ?התורה

        אחרוניםאחרוניםאחרוניםאחרונים    ופוסקיםופוסקיםופוסקיםופוסקים    ''''חחחחריריריריסימן סימן סימן סימן     ––––    עעעע""""שושושושו    יייי"""" עפ עפ עפ עפאיהאיהאיהאיהמהלכות ברכת הרמהלכות ברכת הרמהלכות ברכת הרמהלכות ברכת הר

   'זתשס' ה                     ד"בס

  17 ר גיליון מספשנים עשרשנה 
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  פרסומי� תורניי�
  בוע שפרשת ואגדה , הגות, הלכהב
 ל" זש ששו� ב� שמחה לבית בוחניק"ע
  


