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

ויברכו יודו הם הן
ותפילות ברכות על

א׳ שיעור הגומל ברכת
ב נד ברכות בבלי

ומי מדברות הולכי הים יורדי להודות צריכין ארבעה רב אמר יהודה רב אמר
ויצא. האסורים בבית חבוש שהיה ומי ונתרפא חולה שהיה

ֲעֵמד ַוּיַ ואומר ה׳ י ַמֲעׂשֵ ָראּו ה ֵהּמָ וגו׳ ֳאִנּיֹות ּבָ ם ַהּיָ יֹוְרֵדי (מניין)? מנלן הים יורדי
ְצֲעקּו ַוּיִ ואומר ּכֹור ִ ׁשּ ּכַ ְוָינּועּו ָיחֹוּגּו ואומר ְתהֹומֹות ֵיְרדּו ַמִים ׁשָ ַיֲעלּו ְסָעָרה רּוַח
ְמחּו ׂשְ ַוּיִ ואומר ִלְדָמָמה ְסָעָרה ָיֵקם ואומר יֹוִציֵאם צּוקֵֹתיֶהם ּוִמּמְ ָלֶהם ר ּצַ ּבַ ֶאל־ה׳

ָאָדם. ִלְבֵני ְוִנְפְלאֹוָתיו ַחְסּדֹו ַלה׳ יֹודּו ואומר ּתֹקּו ִכי־ִיׁשְ
ָמָצאּו לֹא ב מֹוׁשָ ִעיר ֶרְך ּדָ ימֹון יׁשִ ּבִ ר ְדּבָ ַבּמִ עּו ּתָ דכתיב מנלן? מדברות הולכי

ַחְסּדֹו. ַלה׳ יֹודּו ָרה ְיׁשָ ֶדֶרְך ּבְ ְדִריֵכם ַוּיַ ֶאל־ה׳ ְצֲעקּו ַוּיִ
ַתֵעב ּתְ ל־ֹאֶכל ּכָ ִיְתַעּנּו ּוֵמֲעֹוֹנֵתיֶהם ָעם ׁשְ ּפִ ֶרְך ִמּדֶ ֱאִוִלים דכתיב ונתרפא שחלה מי

ַחְסּדֹו. ַלה׳ יֹודּו וגו׳ ֵאם ְוִיְרּפָ ָברֹו ּדְ ַלח ִיׁשְ וגו׳ ָלֶהם ר ּצַ ּבַ ֶאל־ה׳ ְזֲעקּו ַוּיִ וגו׳ ם ַנְפׁשָ
י־ִהְמרּו ּכִ וגו׳ ְוַצְלָמֶות ְך ֹחׁשֶ ֵבי יֹׁשְ דכתיב מנלן? האסורין בבית חבוש שהיה מי
ואומר ָלֶהם ר ּצַ ּבַ ֶאל־ה׳ ְזֲעקּו ַוּיִ ואומר וגו׳ ם ִלּבָ ָעָמל ּבֶ ְכַנע ַוּיַ ואומר וגו׳ ִאְמֵרי־ֵאל

ַחְסּדֹו. ַלה׳ יֹודּו ואומר וגו׳ ְוַצְלָמֶות ְך ֵמֹחׁשֶ יֹוִציֵאם
לאודויי וצריך אמר אביי טובים. חסדים גומל ברוך יהודה רב אמר מברך? מאי
אמר זוטרא מר וגו׳. ְקַהל־ָעם ּבִ ִוירְֹממּוהּו דכתיב (10 לפני להודות (צריך עשרה קמי

ְיַהְללּוהּו. ְזֵקִנים ב ּוְבמֹוׁשַ שנאמר רבנן מהם) (שניים מינייהו ותרין
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ַחְס͏ּד͏ֹו׃ ְלע͏ֹוָלם ͏ִּכי ͏ִּכי־ט͏ֹוב ַלה׳ הֹד͏ּו
ִמ͏ַּיד־ָצר׃ ͏ְּגָאָלם ֲא͏ֶׁשר ה׳ ͏ְּגא͏ּוֵלי יֹאְמר͏ּו

͏ּוִמ͏ָּים׃ ִמ͏ָּצפ͏ֹון ͏ּוִמ͏ַּמ͏ֲעָרב ִמ͏ִּמְזָרח ִק͏ְּבָצם ͏ּוֵמֲאָרצ͏ֹות

ָמָצא͏ּו׃ לֹא מ͏ֹו͏ָׁשב ͏ִעיר ͏ָּדֶרְך ͏ִּבי͏ִׁשימ͏ֹון ַב͏ִּמְד͏ָּבר ͏ָּתע͏ּו
͏ִּתְת͏ַע͏ָּטף׃ ͏ָּבֶהם ַנְפ͏ָׁשם ͏ַּגם־ְצֵמִאים ְר͏ֵעִבים

ַי͏ִּציֵלם׃ ִמ͏ְּמצ͏ּוק͏ֹוֵתיֶהם ָלֶהם ͏ַּב͏ַּצר ֶאל־ה׳ ַו͏ִּיְצ͏ֲעק͏ּו
מ͏ֹו͏ָׁשב׃ ֶאל־͏ִעיר ָלֶלֶכת ְי͏ָׁשָרה ͏ְּבֶדֶרְך ַו͏ַּיְדִריֵכם

ָאָדם׃ ִלְבֵני ְוִנְפְלא͏ֹוָתיו ַחְס͏ּד͏ֹו ַלה׳ י͏ֹוד͏ּו
ִמ͏ֵּלא־ט͏ֹוב׃ ְר͏ֵעָבה ְוֶנֶפ͏ׁש ͏ׁשֵֹקָקה ֶנֶפ͏ׁש ͏ִּכי־ִה͏ְׂש͏ִּביַע

͏ּוַבְרֶזל׃ ͏ֳעִני ֲאִסיֵרי ְוַצְלָמֶות חֹ͏ֶׁשְך י͏ְֹׁשֵבי
ָנָאצ͏ּו׃ ͏ֶעְלי͏ֹון ַו͏ֲעַצת ִאְמֵרי־ֵאל ͏ִּכי־ִהְמר͏ּו

עֵֹזר׃ ְוֵאין ͏ָּכ͏ְׁשל͏ּו ִל͏ָּבם ͏ֶּב͏ָעָמל ַו͏ַּיְכַנע
י͏ֹו͏ִׁשי͏ֵעם׃ ִמ͏ְּמֻצק͏ֹוֵתיֶהם ָלֶהם ͏ַּב͏ַּצר ֶאל־ה׳ ַו͏ִּיְז͏ֲעק͏ּו

ְיַנ͏ֵּתק׃ ͏ּומ͏ֹוְסר͏ֹוֵתיֶהם ְוַצְלָמֶות ֵמחֹ͏ֶׁשְך י͏ֹוִציֵאם
ָאָדם׃ ִלְבֵני ְוִנְפְלא͏ֹוָתיו ַחְס͏ּד͏ֹו ַלה׳ י͏ֹוד͏ּו

͏ִּג͏ֵּדַע׃ ַבְרֶזל ͏ּוְבִריֵחי ְנחֹ͏ֶׁשת ͏ַּדְלת͏ֹות ͏ִּכי־͏ִׁש͏ַּבר

ִיְת͏ַע͏ּנ͏ּו׃ ͏ּוֵמ͏ֲעוֹֺנֵתיֶהם ͏ִּפ͏ְׁש͏ָעם ִמ͏ֶּדֶרְך ֱאִוִלים
ָמֶות׃ ͏ַעד־͏ַׁש͏ֲעֵרי ַו͏ַּי͏ִּגיע͏ּו ַנְפ͏ָׁשם ͏ְּתַת͏ֵעב ͏ָּכל־ֹאֶכל

י͏ֹו͏ִׁשי͏ֵעם׃ ִמ͏ְּמֻצק͏ֹוֵתיֶהם ָלֶהם ͏ַּב͏ַּצר ֶאל־ה׳ ַו͏ִּיְז͏ֲעק͏ּו
ִמ͏ְּׁשִחית͏ֹוָתם׃ ִויַמ͏ֵּלט ְוִיְר͏ָּפֵאם ͏ְּדָבר͏ֹו ִי͏ְׁשַלח

ָאָדם׃ ִלְבֵני ְו׆ְִפְלא͏ֹוָתיו ַחְס͏ּד͏ֹו ַלה׳ י͏ֹוד͏ּו
͏ְּבִר͏ָּנה׃ ַמ͏ֲע͏ָׂשיו ִויַס͏ְּפר͏ּו ת͏ֹוָדה ִזְבֵחי ְוִיְז͏ְּבח͏ּו

ַר͏ִּבים׃ ͏ְּבַמִים ְמָלאָכה ע͏ֵֹׂשי ͏ָּבֳא׆ִ͏ּי͏ֹות ַה͏ָּים י͏ֹוְרֵדי ̇׆
͏ִּבְמצ͏ּוָלה׃ ְו׆ְִפְלא͏ֹוָתיו ה׳ ַמ͏ֲע͏ֵׂשי ָרא͏ּו ֵה͏ָּמה ̇׆
͏ַּג͏ָּליו׃ ַו͏ְּתר͏ֹוֵמם ְס͏ָעָרה ר͏ּוַח ַו͏ַּי͏ֲעֵמד ַו͏ּיֹאֶמר ̇׆

ִתְתמ͏ֹוָגג׃ ͏ְּבָר͏ָעה ׆ְַפ͏ָׁשם ְתה͏ֹומ͏ֹות ֵיְרד͏ּו ͏ָׁשַמִים ַי͏ֲעל͏ּו ̇׆
͏ִּתְת͏ַּב͏ָּלע׃ ְוָכל־ָחְכָמָתם ͏ַּכ͏ִּׁש͏ּכ͏ֹור ְוָי׆͏ּוע͏ּו ָיח͏ֹו͏ּג͏ּו ̇׆

י͏ֹוִציֵאם׃ ͏ּוִמ͏ְּמצ͏ּוקֵֹתיֶהם ָלֶהם ͏ַּב͏ַּצר ֶאל־ה׳ ַו͏ִּיְצ͏ֲעק͏ּו ̇׆
͏ַּג͏ֵּליֶהם׃ ַו͏ֶּיֱח͏ׁש͏ּו ִלְדָמָמה ְס͏ָעָרה ָיֵקם

ֶחְפָצם׃ ֶאל־ְמח͏ֹוז ַו͏ַּי׆ְֵחם ִכי־ִי͏ְׁש͏ֹּתק͏ּו ַו͏ִּי͏ְׂשְמח͏ּו
ָאָדם׃ ִלְבֵני ְוִנְפְלא͏ֹוָתיו ַחְס͏ּד͏ֹו ַלה׳ י͏ֹוד͏ּו

ְיַהְלל͏ּוה͏ּו׃ ְזֵקִנים ͏ּוְבמ͏ֹו͏ַׁשב ͏ִּבְקַהל־͏ָעם ִוירְֹממ͏ּוה͏ּו
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אות י״ח אחר ובחמישי בשני שמוסיפין מה דין א חלק חיים אורחות
כד

מברך להודות צריך היה ואם
טובות לחייבים הגומל אמ״ה בא״י
חסדיו וכרוב כרחמיו שגמלני
אמן. השומעים וכל החזן ועונין
טוב כל שגמלך צור אומר ואח״כ
אמן. סלה וחסד חן יגמלך הוא
יורדי להודות צריכים הם ארבעה
כשמגיעין מדברות והולכי הים
שיעור שנותנין ויש ליישוב
כיון והטעם פרסה. עד להליכתן

היום כל פזורה כשה בגלות שאנו
לשם הודאה לתת אנו חייבים
לשיניהם. טרף נתננו שלא יתברך
והחולה האסורים. מבית והיוצא
בפני להודות וצריכין ... שנתרפא
ִוירְֹממּוהּו שנאמר יותר או עשרה
להודות נהגו זה ועל ְקַהל־ָעם ּבִ
הוא שגם לפי התורה קריאת אחר

יותר. או בעשרה

ריט סימן חיים אורח בנבנשתי, חיים לחכם הגדולה כנסת

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

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

שלהם הכנסת בבית האנשים

ריט סימן פאפו אליעזר חכם של לאלפים חסד

דרכים הולכי אותם נואלו ומה
אין דרכם לבטח הולכים שכאשר
מקום שאין חושבים רע פגע שום
ולו הגומל, מברכין ואין להודות,
יש ויותר שיותר ישכילו חכמו
גדולות נפלאות לעושה להודות

דרך על לבטח, שהנחהו לבדו,
המשורר במאמר המפרש שפירש
רוצה ֵרִני, ּצְ ּתִ ר ִמּצַ ִלי ֵסֶתר ה ַאּתָ
י ָרּנֵ צרה, עיני ראתה שלא לומר

ז) לב (תהלים ֶסָלה סֹוְבֵבִני ּתְ ט ַפּלֵ
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אישים

חיים ארחות
מגורשי בין היה שבפרובנס. מלוניל ,14–13 מאה הכהן, אהרון חבם
אחד הוא חיים אורחות ספרו מייורקה. לאי ועבר ב־1306 צרפת

ערוך. והשולחן הטור לפני וחשובים הגדולים ההלכתיים החיבורים

היומי) החכם אתר מתוך (מלוקט 1673–1603 בנבנשתי חיים חכם
ולאביו לאמו נולד הגדולה', 'כנסת גם המכונה בנבנישתי, חיים חכם

בקושטא. (1603) שס"ג בשנת ישראל
חכם מטראני, יוסף חכם ומפי בנבנישתי, משה חכם סבו, מפי למד הוא

נארבוני. צמח וחכם סאמיגה יוסח
קושטא של הזקנים למועצת נבחר ,21 בן בהיותו ,(1624) שפ"ד בשנת

איזמיר. של כרבה לכהן החל (1666) תכ"ו ובשנת ...
שהוא אחרי אבל צבי שבתי השקר במשיח מסויימת לתקופה תמך הוא
בראש ועמד בו, מהתמיכה בנבנישתי חיים חכם בו חזר התאסלם,
שלו התמיכה תקופת אף על צבי. שבתי במאמיני שלחמו הרבנים
נפגע, לא ההלכה בעולם בנבנישתי חיים חכם של מעמדו צבי, בשבתי

ישראל. לעם שקמו הגדולים הפוסקים לאחד נחשב והוא
שאלות הגדולה', 'כנסת ההלכתיים הכללים כרכי את כוללים חיבוריו
פסח הלכות ספר וחיי', 'חמרא הש"ס על חידושים חיי', 'בעי ותשובות

דחיי'. 'דינא בשם גדול מצוות ספר על ופירוש מעובין' 'פסח בשם

היומי) החכם אתר (מתוך 1828–1761 פאפו אליעזר חכם
שבבוסניה, בסרייבו נולד יועץ', ה'פלא המכונה פאפו, אליעזר חכם
חכם - רבותיו אצל התחנך הוא תקמ״ו. בשנת יצחק, חכם לאביו לאימו
על הרבה בשקדנותו נודע בילדותו כבר דנון. משה וחכם חיון אליהו
תק״ף בשנת חסדים. בגמילות גם ועסק ובטהרה, בפרישות נהג התורה,
ולה (בולגריה), סיליסטרה בקהילת דין בית ואב כרב לכהן החל (1820)
עבור חסדים גמילות קופת הנהיג הקהילה כראש זמנו. רוב את הקדיש
אדם בין לגישור לאשתו, איש בין שלום להשכנת פעל הקהילה, אנשי

החכמים. תלמידי בין מהחלוקות ולצמצום לחברו,


