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שערג:ברכתהגומל
א.ביום

נוהגיםשאין מברכים ברכת הגומלבלילהא
יד).

(נףהחייםסימן ריט ס"ק

הטעם :הואיל והברכה במקום קרבן תודה והקרבן נקרב רק

ביום

(נףהחיים שם,בן אישחי ש"א פר' עקב אותג).

ב .עםקריאת התורה

נוהגים לברך ברכת הגומל לאחרקריאה
ג)ב.

בתורה (או"חסי'ריט סע'

הטעם :משום שצריך עשרה לברכת הגומל ,ולכתחילהצריך
אף ששנים מהםיהיו חכמימג ,וכאשרקוראים בתורהיש ,מן
י תורה (ערוה"שסי'ריט ס"קו).
הסתם,בין העשרהיודע
ועוד ,שקריאת התורה היא במקום חכמים ,שצריכים להיות
ן העשרה בשעה שמברכים הגומל (הרא'יה עלהרי"ףריש  D"Dברכות)ד.
בי
ועוד ,כשבאים להודות על הנסעושים עם ההודיה גם מצוה

 קריאה בתורהועוד,עליה לתורה באה במקום הקרבת קרבןה ,וכאשר מברך
הגומל בשעת הקריאהמקיים מה שנאמר (תהלים קנז ,כב)ויז:2יזך
ו ברנה (שו"ת חת"ס ח"א או"חסי'נא,
ז21רזירצוייהויספרךגועשי
(הרא"ה .(DW

א כגוןבליל שמחת תורה ,במקום שנהוג לקרוא אז בתורה או כשאין אפשרות לבון
בשעת קריאת התורה .אבל נשים ויולדות מברכות הגומל בלילה (צ"'א חי"( ס"יי
וע"ע שו"ת חת"מ ח"א או"חסי' (א.

ב תוס' ברכות נד :ד"ה ואימא.

ג

שנאמר (תה' ק"ז לב) ובמושב זקנים יהללוהו (ברנות שם).

ד ראה אנצ' תל' כי"ד עמ' שיח.
ה וראה מג"א סו"ס רפב ביולדת ורא"ש ברכות ריש פ"ט.
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פתח תקוה תשנ"ו

שערג :ברכת הגומל

קיו

ועוד ,ע"שהנפסק ברמב"ם(פ"י מהל'ברכות ה"ח)"וכיצדמודהוכיצד
מברך? עומד ביניתם (בין העשרה) ומברך" ,משמע מדבריו
שהמברך צריך לעמוד באמצע קהל השומעים ,לכן הנהיגו
שיברך בשעתהעליה לתורה ,משום שאזעפ"י רוב הוא עומד
עלהבימה שהיא באמצעבית הכנסת (שו"תבי"א חלקי"גסייט).
ג.השומעיםיושבים
ישנוהגים שהעשרה שבנוכחותם מברך ברכתהגומליושבים,
והוא המברךעומד (שעייא שער דסעיכז).
 :DPVnע"ש הנאמר (תהלים קנז לב) ו3:2יוש :2זקנים יהללוהו,
משמע שהשומעים צריכי
ם לשבת (ברכ"יסי' ריס אות  1בשם ר"א בן
הרמב"ם בשםאביו).

ד.נשים
ם מברכות ברכת הגומל (ננה"גב"יסי'ריס ,מ"נ
ישנוהגיםשאיןנשי
סי'ריטסק"ג)ו.

הטעם :משום שברכהזוהיא ברכת רשות
ועוד ,ברכת הגומל נתקנה במקום קרבן תודה',שאינה נקרבת
בלילה,לכן גם הברכההיאמעין מצוה שהזמן גרמא שהנשים
פטורות (שרת הרצבי או"ח חנאסי'קיח)ח.
ה של אשה
ועוד ,ברכת הגומל נאמרתבמנין עשרהואיןדיכ
ר (מ"בסי'ריט סק"ג).
להתפללבציבו
(מרארישסי'רי).

*
1

כנה"ג מביא המנהג ותמהעליו ומוסיף :נראה שראוי שתברך האשה ברכת הגומל
וכו' וכמדומהלי ששמעתי מקצתחכמי אשכנזים :האשה מברכת הגומל כמו האיש

וכן נכון לעשות.

ז
ח ראה שו"ת חת"מ או"חסי' נא.
רא"ש ברכות פ"ט אות ג.
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