הגאון ר' מאיר צבי שפיצר שליט"א
שיעור בענין ברכת שעשה לי נס
מראה מקומות
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חיי אדם ,שער הציון סימן ריח אות כו ,אי צריך נס היוצא מן הטבע או דדי
בסכנה היוצאת מן הטבע.
נשמת אדם כלל סה בשם בראשית רבה )ק ,ח(.
שו"ת מהריט"ץ סימן פז ,בנס בעלייה אין מברך ,והביא ראיה מיוסף שהוצרך
לילך מאחיו ולא בירך בחשאי על הדרך.
פרי הארץ )מזרחי( אורח חיים סימן ז.
קצות השלחן סימן סו ס"ק א.
ביאור הלכה סימן ריח סעיף א בשם כפתור ופרח ,אי צריך לראות המקום
בדיוק או די שראה המקום בערך.
משנה ברורה סימן ריח ס"ק ז ושער הציון ס"ק א בשם תוספות ,דנס של
ישראל דוקא ניכר מתוך המקום.
שלחן ערוך הרב הלכות ברכת הנהנין פרק יג אות א ,לענין בנו ונכדו דבעי דוקא
ניכר מתוך המקום ,וכעין נס של כל ישראל.
בלא בירך בשעת מעשה אלא הגומל ,אי מברך פעם אחת תוך ל' ,ובשלחן ערוך
הרב שם מבואר דאינו מברך .ובשער הציון ס"ק ו משמע דמברך.
מרומי שדה ברכות נד ע"א על לשון השלחן ערוך שם סעיף א; ד.
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חיי אדם ושער הציון סימן ריח אות כו ,אי צריך נס היוצא מן הטבע או דדי
בסכנה היוצא מן הטבע.
נשמת אדם כלל סה להוכיח דאין צריך נס חוץ מדרך הטבע ממעשה יוסף.
וע"ש בשם בראשית רבה )ק ,ח( שהלך לשם ,ומסתמא בירך כמ"ש מתנו"כ,
וכבר העירו בנשמת אדם החדש דמפורש כן בתנחומא שבירך.
וכתבו לדחות משום נחשים ועקרבים ]וכמו שפירש משך חכמה במדרש[ דהוי
כמו גוב של אריות ,ונשמת אדם ס"ל שהברכה על שהיה מת בצמא וניצל ע"י
שהוציאוהו.
ונראה דלפי הביאור הלכה הברכה הוא על גבורות על הנס עצמו שאירע לו נס
וא"כ צריך דוקא נס היוצא מן הטבע )וכמו הלל דצריך דוקא גבורות ה'( אבל
לפי החיי אדם הברכה הוא הודאה אלא דצריך מקום שאירע לו הצלה ,וא"כ
די שהיה לו הצלה מסכנה היוצא מן הטבע ,ולא איכפת לן אם ההצלה היה
בדרך הטבע.
שו"ת מהריט"ץ סימן פ"ז בנס בעלייה אין מברך ,והביא ראיה מיוסף שהוצרך
לילך מאחיו ולא בירך בחשאי על הדרך.
וע"ש בפרי הארץ אולי היה הבור רחוק מהדרך .ולכאורה ראיית מהריט"ץ
דהרי ארחות ישמעאלים עבר ליד הבור ,ומסתמא זה היה הדרך .אך ע"ש פרי
הארץ אולי היה אחורי הר או גבעה.
וקצות השלחן סימן סו אות א ,דלשון במקום הזה משמע תוך ד"א.
ולפי מה שכתבנו לעיל ,אולי יש לפרש דבזה נחלקו אם צריך שיעמוד במקום
הנס ממש או די שיראה אותו) ,עיין לעיל ממהריט"ץ ופרי הארץ( כי אם הברכה
הוא הודאה אולי צריך לעמוד שם דוקא ,אבל אם הברכה הוא על הגבורות על
הנס אלא דצריך זכרון הנס אמאי צריך לעמוד שם דוקא.
]ויש להוסיף דהנה מהריט"ץ הקשה אמאי לא בירך בחשאי על הדרך .ולכאורה
לפי הביאור הלכה כתבנו שהברכה היה על הנחשים ויש לתרץ כי מהדרך א"א
לראות כלל לתוך הבור אלא שפת הבור ,ואולי זה לא חשיב כלל שראה מקום
הנס.
ונראה דמהריט"ץ ס"ל כחיי אדם שהברכה היה על הבור גופא ,כי לדבריו
דצריך לעמוד במקום הנס ממש ע"כ הברכה הוא הודאה ,וא"כ א"צ שההצלה
היה בדרך יוצא מן הטבע ,ואכ הברכה על הבור ,ושפיר הביא ראיה לשיטתו.
ולשיטת החולקים עליו לא קשה כלל כי היה צריך לירד מהדרך משום שלא
ראה תחתית הבור ומקום הנחשים כלל[.
ולכאורה יש לפרש דבזה נחלקו הכפתור ופרח וביאור הלכה סימן ריח סעיף
א ,על ר' בנימין כץ )עיין מוריה( אי צריך לראות המקום בדיוק או די שראה
המקום בערך .ונראה דלפי הביאור הלכה ברכת גבורות צריך מקום הגבורה
אבל אם הוא ברכת הודאה אם כן המקום רק היכי תמצי ,והרי כל המקום
סביב חלק מהמקום.
ולפי הנ"ל דעת הביאור הלכה דצריך נס יוצא מטבע כי מברך על הנס וגבורות
ה .ומהאי טעמא דוקא במקום הנס כדעת כפתור ופרח.
ועיין משנה ברורה ס"ק ז ושער הציון אות א בשם תוספות ,דנס של ישראל
דוקא ניכר מתוך המקום ,וס"ל לשער הציון מסברא ומגמרא דגם נס של
ישראל אין צריך ניכר מתוך המקום ,ודלא כתוספות וחיי אדם.
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והנה בעיקר טעם תוספות לכאורה כוונתם לחלק בין ברכת עצמו משום
הודאה וברכת ציבור משום גבורות ,ולכן צריך ניכר מהמקום ,ושער הציון ס"ל
נגד תוספות ,ונראה טעמו כי ס"ל גם ברכת עצמו אינו משום הודאה אלא
גבורות ,ומ"מ אין צריך ניכר ,ואמאי ברכת ציבור יצטרך ניכר .ומ"מ י"ל בטעם
תוספות אף דשניהם משום גבורות מ"מ הוא עצמו זוכר ומתפעל אפילו אין
ניכר.
ואולי יש לפרש דבזה נחלקו אי מברך רק בן בנו או גם כל יוצאי יריכו )עיין
עינים למשפט( ,שאם הוא מדין הודאה כחיי אדם ,ה"ה כל יוצאי יריכו ,אבל
אם הוא משום גבורות במקום הנס יש לפרש דלא חשיב מקום מיוחד אלא לו
ולבנו ובן בנו .ויש לעיין בזה.
ולענין ברכה הנ"ל בבנו ,נסתפקתי לפי תוספות האם לברך שעשה נס לאמותינו
במקום הזה אם אין ניכר.
וע' בשלחן הרב הלכות ברכת הנהנין פרק יג אות א לענין בנו ונכדו דבעי דוקא
ניכר מתוך המקום ,וכעין נס של כל ישראל .ועיין ברכת ציון דחולק.
ואם נימא טעם הוא עצמו באין ניכר כי מתעורר כשרואה] ,כי אם לא כן אין
לחלק וכדעת השער הציון[ ,ואם כן לא שייך בבנו .אבל אם טעם תוספות
בלומדות ,ברכת עצמו ברכת הודאה ואם כן הוא הדין בנו.
ואם כן יוצא הגר"ז כשיטה א' הוא עצמו באין ניכר כי מתעורר כשרואה] .ודנו
בלא בירך בשעת מעשה אלא הגומל ,אי מברך פעם אחת תוך ל' ,ובגר"ז ברכת
הנהנין שם ,דאינו מברך .ובשער הציון ס"ק ו משמע דמברך .ולכאורה היה
נראה דאם הברכה על גבורות הרי הראיה פוטרו פעם הבא ,אבל אם הברכה
על הודאה אם כן הברכה פוטרו לל' יום ,ואם כן פעם אחת יברך אפילו תוך ל'.
ולא עיינתי.
ועיין מרומי שדה ברכות נד ע"א על לשון השוע סעיף א' וד' .והוא תירץ עפ"י
תוספות .ולכאורה עוד י"ל דשו"ע מחלק ביסוד המחייב .ואולי הא גופא
הפירוש בתוספות.
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