
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שאלה 
 .חולה קורונה שהחלים, האם יברך הגומל

 תשובה 
מחלות רקע כלחץ דם גבוה,  או שיש לו 65חולה קורונה אפילו אם היה בקבוצת סיכון כגון מעל גיל  1לבני אשכנז

לא יברך  ,או דלקת ריאות בדומה למחלת שפעתהמחלה עליו  המצבו היה טוב ועברבעת המחלה , אם סכרת וכדו'

  .2כשיחלים יברך הגומל ,נצרך לאשפוז בבית חוליםשכגון  ,ונכנס לסכנה ,אם מצבו הסתבך הגומל, אך

 

 על איזה חולי מברכים הגומל –ביאור מושג 
 "אוילים 4נתרפא, ונלמד מהכתובאחד מהם הוא חולה שברכת הגומל, עם  שארבעה צריכים להודות 3מובא בגמרא

 .מדרך פשעם ומעונותיהם יתענו כל אוכל תתעב נפשם וכו' ישלח דברו וירפאם וכו' יודו לה' חסדו"

 

אשו צריך לברך, , יש אומרים שכל חולה אפילו חש בעיניו או ברנחלקו הראשונים על איזה חולה מדברת הגמרא

. 6סכנה, ורק הוא מברך הגומל , ויש אומרים שכוונת הגמרא היא על חולה שיש בו5ובתנאי שנפל למיטה בגלל כך

כתב שנוהגים כסוברים שרק שם נפל למיטה יש לברך, והרמ"א אפילו אין בו סכנה אם פסק שעל כל חולי  7המחבר

 על חולי שיש בו סכנה מברכים הגומל.

אין בו סכנה שמותר לחלל עליו מי שהיה חולה שכתב שהביא אחרונים החוששים לדעת המחבר ו 8המשנה ברורה

הגומל רק מי  פי הנראה היום נוהגים כרמ"א ומברכיםברך הגומל. אך כלמיטה לג' ימים יכול לשבת ע"י גוי, אם נפל 

  .9שהיה במצב סכנה ולא די בכך שהיה ג' ימים חולה מאוד במיטתו

 

או עם מחלות רקע, גם הוא לא יברך הגומל אלא אם כן  65אפילו אם הוא בקבוצת סיכון כגון מעל גיל  חולה קורונה

להסתכן ולחלות מאוד ואף למות מצבו הסתבך ונהיה חולה מסוכן, הגם שהוא בקבוצת סיכון דהיינו שיכול בקלות 

מי שהיה בסכנה כלל הוא שרק לא יברך והמחלתו היתה באופן קל יחסית,  ממחלת הקורונה, בכל אופן כל עוד

דאינו מברך הגומל  ,מהקיר קרוב אליוגדולה מי שעמד ברחוב ונשמטה ונפלה אבן ל דומההדבר  יברך הגומל. אוהתרפ

 אלא רק לידו, אך כי האבן כלל לא היתה צריכה ליפול עליו ,כמי שניצל ממוות, כיון שלא היה בסכנה וניצל ממנה

כמו כן , כי היה בסכנה וניצל ממנהכיוון שלו וברגע האחרון זז והיא לא נפלה עליו מברך הגומל, נפלה באם האבן 

 . 10כאן רק אם חולה הקורונה כבר היה במצב מסוכן וניצל מהמחלה, רק אז מברך הגומל
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גם באופן שלא היה חולה מסוכן יברך הגומל אם רק נפל למשכב, ולכן אלא  רמ"אסובר דלא כהס"ח המחבר או"ח סי' רי"ט  1

 .י אשכנז יש לברך ק"ו לבני ספרדדין חולה בקורונה ישתנה לדעתם, ופשוט שהיכן שלבנ
ר וייס שליט"א אב"ד ביתר "לי הגר"מ ברנדסדורפר שליט"א והגר"ש שלזינגר שליט"א, וכן שמעתי בשם הג כעיין זה אמרו 2

חולה ל יב ח"א סי' פ"ז בתשובהדברי יצובשו"ת  שבעצמו היה חולה קורונה ואמר שלא בירך הגומל כיון שלא היה במצב סכנה.

 .יית בבית החולים""ובפרט שה יברך הגומל והוסיףעיי"ש שלאור מצבו  -כתב צהבת 
 ברכות נ"ד: 3
 תהילים ק"ז. 4
 רמב"ן, הערוך, הובאו בטור סי' רי"ט ס"ח, וכתב הב"י דכל זה רק אם נפל למשכב. 5
 טור בשם הראב"ד והרב רבי יוסף. 6
 סי' רי"ט ס"ח. 7
 .סי' רי"ט ס"ק כ"ח 8
 כך שמעתי מהגר"מ ברנדסדורפר שליט"א. 9

 שליט"א מפסקי אביו בעל הקנה בושם זצ"ל.כך שמעתי מהגר"מ ברנדסדורפר  10

 שואל ומשיב
  המצויות בתוספת ביאור בלשון השוה לכל נפשהלכות 

 חולה קורונה שהבריא האם יברך הגומל –נושא העלון 
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