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נד:ברכותבבליתלמוד.1
ָאַמר ַרב יְהּוָדה ָאַמר ַרב: ַאְרָּבָעה ְצִריִכין ְלהֹודֹות: יֹוְרֵדי ַהּיָם, הֹוְלֵכי ִמְדָּברֹות, ּוִמי ֶׁשָהיָה חֹוֶלה וְנְִתַרֵּפא,
ּוִמי ֶׁשָהיָה ָחבּוׁש ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים וְיָָצא. יֹוְרֵדי ַהּיָם ְמנַָלן? — ִּדְכִתיב: ״יֹוְרֵדי ַהּיָם ָּבֳאנִּיֹות וְגֹו׳ ֵהָּמה ָראּו

ַמֲעֵׂשי ה׳״. וְאֹוֵמר: ״וַּיֲַעֵמד רּוַח ְסָעָרה יֲַעלּו ָׁשַמיִם יְֵרדּו ְתהֹומֹות״, וְאֹוֵמר: ״יָחֹוּגּו וְיָנּועּו ַּכִּׁשּכֹור״, וְאֹוֵמר:
״וַּיְִצֲעקּו ֶאל ה׳ ַּבַּצר ָלֶהם ּוִמְּמצּוקֵֹתיֶהם יֹוִציֵאם״, וְאֹוֵמר: ״יֵָקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה״, וְאֹוֵמר: ״וַּיְִׂשְמחּו ִכי

יְִׁשּתֹקּו״, וְאֹוֵמר: ״יֹודּו ַלה׳ ַחְסּדֹו וְנְִפְלאֹוָתיו ִלְבנֵי ָאָדם״. הֹוְלֵכי ִמְדָּברֹות ְמנַָלן? ִּדְכִתיב: ״ָּתעּו ַבִּמְדָּבר
ִּביִׁשימֹון ָּדֶר� ִעיר מֹוָׁשב �א ָמָצאּו … וַּיְִצֲעקּו ֶאל ה׳ … וַּיְַדִריֵכם ְּבֶדֶר� יְָׁשָרה … יֹודּו ַלה׳ ַחְסּדֹו״. ִמי

ֶׁשָחָלה וְנְִתַרֵּפא, ִּדְכִתיב: ״ֱאוִיִלים ִמֶּדֶר� ִּפְׁשָעם ּוֵמֲעֹונֵֹתיֶהם יְִתַעּנּו. ׇּכל אֶֹכל ְּתַתֵעב נְַפָׁשם וְגֹו׳ וַּיְִזֲעקּו ֶאל
ה׳ ַּבַּצר ָלֶהם וְגֹו׳ יְִׁשַלח ְּדָברֹו וְיְִרָּפֵאם וְגֹו׳ יֹודּו ַלה׳ ַחְסּדֹו״. ִמי ֶׁשָהיָה ָחבּוׁש ְּבֵבית ָהֲאסּוִרין ְמנַָלן? —

ִּדְכִתיב: ״יְֹׁשֵבי חֶֹׁש� וְַצְלָמוֶת וְגֹו׳ ִּכי ִהְמרּו ִאְמֵרי ֵאל וְגֹו׳״. וְאֹוֵמר: ״וַּיְַכנַע ֶּבָעָמל ִלָּבם וְגֹו׳״, וְאֹוֵמר: ״וַּיְִזֲעקּו
ֶאל ה׳ ַּבַּצר ָלֶהם״, וְאֹוֵמר: ״יֹוִציֵאם ֵמחֶֹׁש� וְַצְלָמוֶת וְגֹו׳״, וְאֹוֵמר: ״יֹודּו ַלה׳ ַחְסּדֹו״. ַמאי ְמָבֵר�? ָאַמר ַרב

יְהּוָדה: ״ָּברּו� ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים״. ַאָּביֵי ָאַמר: וְָצִרי� ְלאֹודֹויֵי ַקֵּמי ַעְׂשָרה, ִּדְכִתיב: ״וִירֹוְממּוהּו ִּבְקַהל ָעם
וְגֹו׳״. ָמר זּוְטָרא ָאַמר: ּוְתֵרין ִמיּנַיְיהּו ַרָּבנַן, ֶׁשּנֱֶאַמר: ״ּוְבמֹוַׁשב ְזֵקנִים יְַהְללּוהּו״. ַמְתֵקיף ַלּה ַרב ָאֵׁשי:

וְֵאיָמא ּכּוְּלהּו ַרָּבנַן?! — ִמי ְּכִתיב ״ִּבְקַהל ְזֵקנִים״? ״ִּבְקַהל ָעם״ ְּכִתיב. וְֵאיָמא ֵּבי ַעְׂשָרה ְׁשָאר ַעָּמא, ּוְתֵרי
ַרָּבנַן! ַקְׁשיָא. ַרב יְהּוָדה ֲחַלׁש וְִאְּתַפח. ָעל ְלַגֵּביּה ַרב ָחנָא ַּבְגָּדָתָאה וְַרָּבנַן. ָאְמִרי ֵליּה: ״ְּבִרי� ַרֲחָמנָא
ְּדיֲַהָב� נִיֲהַלן וְָלא יֲַהָב� ְלַעְפָרא״. ֲאַמר ְלהּו: ְּפַטְרּתּון יִָתי ִמְּלאֹודֹויֵי. וְָהא ָאַמר ַאָּביֵי ָּבֵעי אֹודֹויֵי ְּבַאֵּפי

ַעְׂשָרה! — ַּדֲהוֹו ֵּבי ַעְׂשָרה. וְָהא ִאיהּו ָלא ָקא מֹוֵדה! — ָלא ְצִרי�, ְּדָענֵי ָּבְתַריְיהּו ״ָאֵמן״.

Babylonian Talmud, Berakhot 54b
Rav Yehuda said that Rav said: Four must offer thanks to God with a thanks-offering and a
special blessing. They are: Seafarers, those who walk in the desert, and one who was ill
and recovered, and one who was incarcerated in prison and went out. All of these
appear in the verses of a psalm (Psalms 107). The Gemara elaborates: From where do we
derive that seafarers are required to thank God? As it is written: “They who go down to
the sea in ships, who do business in great waters; they see the works of the Lord”
(Psalms 107:23–24). And it says: “For He commands and raises the stormy wind which
lifts up the waves thereof. They mount up to the heaven, they go down again to the
depths: their soul is melted because of trouble” (Psalms 107:25–26). And it says: “They
reel to and fro, and stagger like a drunken man, and are at their wits’ end.” And it says
immediately thereafter: “Then they cry unto the Lord in their trouble, and He brings them
out of their distress” (Psalms 107:28). And it says: “He makes the storm calm, so the
waves thereof are still” (Psalms 107:29), and it says: “Then are they glad because they be
quiet; so He brings them unto their desired haven” (Psalms 107:30), and it says: “They are
grateful to God for His loving-kindness and His wonders for mankind” (Psalms 107:31).
The Gemara asks: From where do we derive that those who walk in the desert are
required to thank God? The Gemara answers: As it is written in the same psalm: “They
wandered in the wilderness in a solitary way; they found no city in which to dwell”
(Psalms 107:4), “And then they cried unto the Lord in their trouble, and He delivered them
out of their distresses. And He led them forth by the right way” (Psalms 107:6–7). After
God guides them on the right way, it is said: “They are grateful to God for His goodness”



(Psalms 107:8). That one who was ill and recovered must offer thanks is derived, as it is
written: “Fools, because of their transgression and because of their iniquities, are
afflicted. Their soul abhors all manner of food and they draw near unto the gates of death”
(Psalms 107:17–18), and: “Then they cry unto the Lord in their trouble, and He saves
them from their distress” (Psalms 107:19), and then: “He sent His word and healed them,
and delivered them from their destructions” (Psalms 107:20). After they are healed: “They are
grateful to God for His goodness” (Psalms 107:21). From where do we derive that one
who was incarcerated in prison must offer thanks? As it is written: “Such as sit in
darkness and in the shadow of death, bound in affliction and iron. Because they rebelled
against the words of God and scorned the counsel of the most High” (Psalms 107:10–11).
And it says: “Therefore He brought down their heart with labor; they fell down, and there
was none to help” (Psalms 107:12), and it says: “Then they cried unto the Lord in their
trouble, and He saved them from their distresses” (Psalms 107:13), and it says: “He
brought them out of darkness and the shadow of death, and broke their shackles”
(Psalms 107:14). And after God takes them out from that darkness and shadow of death, it
says: “They are grateful to God for His goodness.” The Gemara asks: What blessing
does he recite? Rav Yehuda said: Blessed is…Who bestows acts of loving-kindness.
Abaye said: And he must offer thanks before ten people, as it is written in the same
chapter: “Let them exalt Him also in the congregation of the people and praise Him in the
assembly of the elders” (Psalms 107:32), and congregation indicates a group of at least ten.
Mar Zutra said: Two of them must be Sages, as it is stated there: “And praise Him in the
assembly of elders.” These elders are the Sages, and the use of the plural indicates a
minimum of two. Rav Ashi strongly objects to this: Say that all of them must be Sages.
The Gemara rejects this: Is it written: In the congregation of elders? In the congregation
of the people is written; and the Sages are among them. Yet there is still room to object:
Say that ten are from the rest of the people, and in addition there must be two Sages. No
satisfactory answer was found, and the question remains difficult, although the halakha was
not rejected. The Gemara relates: Rav Yehuda fell sick and recovered, Rav Ḥana of
Baghdad and the Sages entered to visit him. They said to him: Blessed is God Who
gave you to us and did not give you to the dust. He said to them: You have exempted
me from offering thanks, as your statement fulfilled my obligation to recite a blessing. The
Gemara asks: But didn’t Abaye say that one must offer thanks before ten? The Gemara
answers: There were ten people there when the Sages blessed God in Rav Yehuda’s
presence. The Gemara raises another difficulty: But Rav Yehuda did not offer thanks
himself; others offered thanks on his behalf. The Gemara answers: He did not need to recite
it himself as he answered amen after their blessing. Answering amen after a blessing is
tantamount to reciting the blessing himself.

שלזסימןהריב"ששו"ת.2
עוד שאלת הא דאמרי' בפ' הרואה (נד:) ארבעה צריכין להודות בסמך פסוקי המזמור, מי נימא אלו
דוקא דהא אקרא סמכי וא"כ אפי' נפל עליו כותל או ניצול מדריסת שור ונגיחותיו וכיוצא בנסים כאלו

אינו חייב לברך או נימא דכל שכן הוא.
תשובה נראה שצריך לברך, שהרי הולכי מדברות שצריכין להודות זהו מפני סכנת אריא וגנבי המצוים

בדרכים וא"כ כשעמד עליו אריה לטורפו אפילו בעיר אם גנבים באו לו אם שודדי לילה וניצל מהם
וכיוצא בנסי' אלו כל שכן שצריך להודות. ולא הוזכרו הארבעה בכתוב אלא מפני שהם מצויים תמיד

בדרך מנהגו של עולם ברוב האנשים ולזה גם כן הזכירה רב יהודה בשם רב בעל המאמר ההוא. וכ"ש
הנעשה לו נס וניצול ממיתה עצמה...אלא ודאי נראה שברכת ההודאה מברך אותה מ"מ.



Responsa of the Rivash 337
You asked further: That which is stated in chapter Ha-Ro'e (54b): "There are four [classes of
people] who have to offer thanksgiving," based on the verses of the psalm - do we say: Just
these, because we rely on the verses. If so, even if a wall collapses upon a person or he is
saved from being trampled or gored by a bull, or other such miracles, he is not obligated to
recite a blessing. Or do we say that all the more so is such a person [obligated to recite a
blessing]?
Answer: It seems that [such a person] must recite a blessing, for surely those who have
crossed a desert who are obligated to offer thanksgiving – this is because of the danger of
lions and thieves found on the roads. This being the case, if a lion threatened to tear him to
pieces, even in the city, [or] if thieves came, and they are night bandits, and he was saved
from them, and other such miracles, all the more so must he offer thanksgiving. Scripture
mentions these four only because they are commonly found in the natural way of the world
among most people. And for this reason they are mentioned by Rav Yehuda in the name of
Rav, author of this statement. But all the more so, a person for whom a miracle had been
performed, and he was saved from death itself...Rather, he certainly recites the thanksgiving
blessing in any event.

וההודאההשבחהראייהברכתאבודרהםספר.3
וכתב ה"ר גרשום ברבי שלמה פעם אחד קם אחד מהמון העיר שאירע נס לבנו וברך בבית הכנסת

הגומל ואני גערתי בו מפני שטעה ב' טעיות ובירך ברכה לבטלה. הטעות הא' כי אפי' על נס עצמו אינו
חייב לברך הגומל אלא ברוך שעשה לי נס א"כ שלא כדין בירך ששנה מטבע הברכה שנתקנה לנס

ובירך ברכה אחרת שלא נתקנה אלא בד' הצריכין להודות. ועוד כי אפי' הברכה ההיא שנתקנה לנס לא
הי' לו לברך אלא במקום הנס. והטעות האחר שאפי' ברך ברכת הנס ובמקום הנס שלא כדין בירך כי

האב אינו חייב לברך על נס בנו אלא הבן ובן הבן מחוייבים בנס אביהם ואבי אביהם עכ"ד.

יגפרקהעבודהנתיבעולםנתיבות.4
ועתה יש בני אדם שכאשר זרקו אבן עליו ולא הגיעו האבן מברכין גומל חסדים טובים, וכל זה מנהג של

עמי הארץ כי אף אם רדפו אחריו בחרב ונמלט אין זה מן הארבעה אשר צריכים להודות, ולכך אמר
מנינא לומר שלא יברך כי אם על ד' דברים, וזה כי אלו ד' דברים כבר היה בים, וכן כבר היה במדבר,

וכן כבר היה חולה, וכן כבר היה בבית האסורין ויצא ממנו, אבל דבר אחר שלא היה בצרה רק שלא בא
עליו צרה אינו בכלל הארבעה שצריכים להודות.

הרפואהענין-הסוףשערהאדםתורת.5
והרב ר' אברהם בר דוד ז"ל כתב...וכן ברכת חולים אינה אלא במכה של חלל שיש בה סכנה.

Ramban, Torat HaAdam
Rabbi Avraham son of David said...And similarly the blessing recited by a sick person [who
recovered from his illness] only applies to a deadly injury that involves a danger.



הרפואהענין-הסוףשערהאדםתורת.6
ולענין ברכת החולים לאו דוקא בחולי שיש בה סכנה, ולא במכה של חלל דוקא, אלא כל שעלה למטה

וירד צריך להודות, מפני שדומה כמו שהעלוהו לגרדום לידון וצריך פרקליטין גדולים להנצל, ורחמיו של
הקדוש ברוך הוא נעשו לו פרקליטין. וכן בענין הדרך שכל הולכי דרכים צריכין להודות. ואף על גב דרב

יהודה הולכי מדברות אמר, לישנא דקרא נקט וכל דרך במשמע. וגרסינן בירושלמי גבי תפלת הדרך
(ברכות פ"ד ה"ד) ר' שמעון בר אבא בשם ר' חנינא אומר כל הדרך בחזקת סכנה, ר' ינאי כד הוה אזיל

לאכסניא הוה מפקיד גו ביתיה, ר' מנא כד הוה אזיל מסחי במרחץ שהיא נסוקת הוה פקיד גו ביתיה, ר'
חנינא בריה דרבי אבהו ר' שמעון ברבי אבהו בשם ריב"ל כל החולים בחזקת סכנה. והלכך בכולן צריך

להודות.

Ramban, Torat HaAdam
As for the blessing recited by a sick person [who has recovered from his illness], this is not
only in the case of a dangerous illness or a deadly wound, but rather, anyone who had been
bedridden and then recovered must offer thanksgiving, because it is as if he had been taken
up to the gallows for judgment, who requires great advocates to be saved, and God's mercies
became his advocates. Similarly regarding the road, all travelers must offer thanksgiving.
Even though R. Yehuda speaks about those who "traverse the desert," he seized the wording
of the verse, but all roads are included. And we read in the Yerushalmi Talmud regarding the
traveler's prayer (Berakhot 4:4): "R. Shimon bar Abba said in the name of R. Chanina: All
roads are presumed to be dangerous."[1][3] When R. Yannai went to a lodging house, he
would leave instructions [regarding his death] in his house. When R. Mana would go to a
bathhouse with a fire, he would leave instructions in his house. R. Chanina the son of Rabbi
Avahu and R. Shimon son of R. Avahu said in the name of R. Yehoshua b. Levi: All sick
persons are presumed to be in danger. Therefore, they all must offer thanksgiving.

ארבעהערוך,ספר.7
ארבעה צריכין להודות (ברכות נד) שאלו לפני רב האי ז"ל הא דאמר רב יהודה ד' צריכין להודות מאי

טעמא לא אמרינן רבנן בסידורא דקראי והשיב... דשמעתא סדירין לפום הקרובים לסכנה יורדי הים
טפי קרובין לסכנה דבחד ריגעא אובדין ובתריהון הולכי מדבריות טועים ולא משבחו מאכל ולא משקה

וקרובין למיתה יותר מן החיים ובתריהון מי שהים חולה ונתרפא אפילו חושש בראשו ואפילו חושש
בגרונו ובתריהון מי שהיה חבוש בבית האסורין דמרחיק מן הסכנה טפי מכולהון וכל חד מן חני עדיף

ניסיה מדבתריה.

חהלכהיפרקברכותהלכותרמב"ם.8
ארבעה צריכין להודות, חולה שנתרפא, וחבוש שיצא מבית האסורים, ויורדי הים כשעלו, והולכי דרכים

כשיגיעו לישוב, וצריכין להודות בפני עשרה ושנים מהם חכמים שנאמר וירוממוהו בקהל עם ובמושב
זקנים יהללוהו, וכיצד מודה וכיצד מברך, עומד ביניהן ומברך, ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם הגומל

לחייבים טובות שגמלני כל טוב, וכל השומעין אומרים שגמלך טוב הוא יגמלך סלה.

Rambam, Mishneh Torah Laws of Blessings 10:8
Four individuals are required to render thanks: a person who had been sick and recuperated,
a person who had been imprisoned and was released, people who alight [at their destination]
after a journey at sea, and travelers who reach a settlement.
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These thanks must be rendered in the presence of ten people, of whom two are sages, as
[implied by Psalms 107:32]: "They will exalt Him in the congregation of the people and they
will praise Him in the seat of the elders."
How does one give thanks and what blessing should he recite? He should stand in the midst
of the [abovementioned] company and say:
Blessed are You, God, our Lord, King of the universe, who bestows benefits upon the
culpable, who has bestowed all goodness upon me.
Those who hear should respond: May He who granted you beneficence continue to bestow
good upon you forever.

הזכרוןספרסופר,משהר..9
וביום הכניסה עליתי לתורה וברכתי ברכת הגומל בלשון רבים, ואנשי ק"ק  פ"ב שהי' עמי ענו אחרי

בלשון רבים מי שגמלנו כל טוב, וכן נעשה גם בתוך  הק"ק ע"י הרב רב"ד מהו' מרדכי טאסק נ"י.

ריטסימןהפירותברכתהלכותחייםאורחערוךשולחן.10
סעיף א

ארבעה צריכים [ להודות. יורדי הים כשעלו ממנה, והולכי מדברות כשיגיעו לישוב, ומי שהיה חולה
ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא, וסימנך: וכל החיי"ם יודוך סלה. "חולה" "יסורים" "ים"

"מדבר".
סעיף ב

ב) מה מברך: בא"י הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב, והשומעים אומרים: מי שגמלך כל טוב הוא
יגמלך כל טוב סלה.

סעיף ג
ג) צריך לברך ברכה זו בפני יו"ד, ותרי מינייהו ג רבנן, דכתיב: וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים

יהללוהו (תהילים קז, לב), ואם לא שכיחי רבנן, לא יניח מלברך; ונהגו לברך אחר קריאת התורה, לפי
שיש שם עשרה; ואם בירך בפחות מעשרה, יש אומרים שיצא, * ויש אומרים שלא יצא, וטוב לחזור

ולברך בפני עשרה בלא הזכרת שם ומלכות.
סעיף ד

אם בירך ד אחר ואמר: בא"י אמ"ה אשר גמלך כל טוב, וענה אמן, יצא. וכן אם אמר: בריך רחמנא
מלכא דעלמא דיהבך לן, וענה אמן, יצא. הגה: ה ואין זה ברכה לבטלה מן המברך, אף על פי שלא

נתחייב בברכה זו, הואיל ואינו מברך רק דרך שבח והודאה על טובת חבירו ששמח בה (טור).
סעיף ה

ד') אם בירך אחד הגומל לעצמו, ונתכוין להוציא את חבירו, ושמע חבירו וכוון לצאת, יצא י אפילו בלא
עניית אמן (כיון שהמברך ג"כ חייב, יצא האחר בלא עניית אמן) (טור).

סעיף ו
אם איחר, יש לו תשלומין לברך כל זמן שירצה; ונכון שלא לאחר שלשה ימים.

סעיף ז
באשכנז וצרפת אין מברכין כשהולכין מעיר לעיר, שלא חייבו אלא בהולכי מדברות דשכיחי ביה חיות

רעות ולסטים; ובספרד נוהגים לברך, מפני שכל הדרכים בחזקת סכנה; ומיהו בפחות מפרסה אינו
מברך, ואם הוא מקום מוחזק בסכנה ביותר, אפילו בפחות מפרסה.

סעיף ח
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בכל חולי צריך לברך, אפילו אינו חולי של סכנה ולא מכה של חלל, אלא כל שעלה למטה וירד, מפני
שדומה כמי שהעלוהו לגרדום (פי' מעלות שעושין דיינים לשבת כשדנין) לידון, ואין הפרש בין שיש לו ז
מיחוש קבוע ובא מזמן לזמן, ובין שאינו קבוע. הגה: י"א דאינו מברך רק על חולי יד] שיש בו סכנה, כגון

מכה של חלל (טור בשם הראב"ד והר"ר יוסף ח וכן נוהגין באשכנז).
סעיף ט

הני ארבעה לאו דווקא, דה"ה למי שנעשה לו נס, כגון שנפל עליו כותל, או ניצול מדריסת שור ונגיחותיו,
או שעמד עליו בעיר אריה לטורפו, או אם גנבים באו לו אם שודדי לילה וניצול מהם וכל כיוצא בזה,

כולם צריכים לברך ט הגומל; י וי"א שאין מברכין הגומל אלא הני ארבעה דוקא, וטוב לברך בלא הזכרת
שם ומלכות.


