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תה בסרטן ולאחר ניתוח / להתייחס לשאלה זו אודות מי שחלהנדרשתי
להוצאת הגידול וטיפולים כימותרפיים התאפשר לה לחזור לסדר יום מלא 

, הודאהורצונה היה לעשות סעודת , תבביתה והן בפעילות מחוץ לבי
 לת שעל מחששמעהלאחר ,  יכולה גם לברך ברכת הגומליאונשאלתי אם ה

 המחלה םכ או ברוב המקרי"כיוון שבד, הגומל סרטן אין מברכים ברכת
  .חוזרת

 24/4/2009 המכון מתאריך בניי ר" כך גם ראיתי בתשובתכם עואכן
 ברכת הגומל וצריכים להתפלל ברךלשאלה מעין זו ותשובתכם היתה שאין ל

ו נשאר סיכון של התחדשות המחלה "ואם ח,  שתתרפא לגמריעדעבורה 
  .1ד שהסיכון יעבור שתשאר בריאה עהתפללצריכים ל

         שאין לברך שאין לברך שאין לברך שאין לברךתתתתראיוראיוראיוראיו. . . . בבבב

', ה ונכון שלא וכו"ד )ו' ריט סעי' ע סי"שו( ראיתי בעטרת זקנים ב"וכיוצ
ונראה שאין לברך עד , אמנם לא כתבו מאימתי יברך. ימים יברך'  גדעד

 שכתוב וכמו,  לגמריריו לבוזורוכן בחולה עד שיח, שיצא מהצרה לגמרי
וכן , פ אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו" עה)יט, שמות כא(במכילתא 

כ "וא.  בספק סכנההוא עדיין בוריוהרי כל זמן שאינו הולך על .  שםי"פירש
לעניין ברכת הגומל אין הטובה שלימה כל זמן שלא נגמרה ואולי במה 

וכן אמרו .  ולא רובהה הוא כולטובשפירוש ה,  כל טובנישתקנו לומר גמל
הרי שלשון . 'לפי שלא נגמר וכו, ביום שני" כי טוב" למה לא נאמר ל"חז

והובאו דבריו . ש"ע, טוב מורה על טובה שלימה שנגמרה בטובה ובמלואה
  .ש"ע, י"סק, בבאר היטב

 
הרב  תשובת ????מתי מברכים ברכת הגומלמתי מברכים ברכת הגומלמתי מברכים ברכת הגומלמתי מברכים ברכת הגומל, ת הבינלאומי לרפואה והלכה"ייקט השופרו .1
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  137  ברכת הגומל לחולי סרטן

 ושמש לגאון קלונימוס קלמן הלוי אור בספר מיארב ראיתי שב"כיו
ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה , )לה,בראשית כט(פ "ל עה"עפשטיין זצ

לכאורה יקשה על : וזה לשונ.  ותעמוד מלדתהודהותקרא את שמו י' את ה
והנראה . כי לכאורה המה מיותרים, "ת מלדעמודות" שתי תיבות יםמה מרמז

 אחר שכבר וקאהני דו,  הארבעה שצריכין להודות יורדי הים ואינךהנהד
שקיבלו כל ', אז צריכין להודות לה, יצאו מן הצער ההוא אשר היו בו לגמרי

. לם כבר נתרפא לגמרי וכן כוחולהוה, היינו אחר שכבר עלה מן הים, הטובה
צריך ,  לויה יצא מן הצער שהכבראחר ש ועותוכן בכל ההצלות והיש

 מי בפירוש ארבעה צריכין להודות )ב,ברכות נד('  בגממרומזוכן . להודות
וכן גבי אידך משמע , רימשמע לגמ' ונתרפא'מלשון , שהיה חולה ונתרפא

וזה מרומז בפסוק . שיצא מן הצער אשר היה בו ולא צריך עוד לטובה בזה
וקראה שמו יהודה לשון ' ודה את השלפנינו אחר שאמרה לאה הפעם א

 בבנים ואינה צריכה הטובה בעצמה שכבר קיבלה כל אתהממילא הר, הודאה
עד אחר כך על ידי שנתנה שפחתה , על כן ותעמוד מלדת. עוד לטובה זו

ואיני יודע . ל"וקל להבין עכ,  שכרה וילדה עוד אחר זהאלקיםנתן , לאישה
והוכיח עוד . ים נתנבאו בסגנון אחדאו שני נביא,  קאמרפשיה דנא מסבראם

 שמים עד שירדו גמים שהתפלל על הגש) כגניתתע( גל דחוני המעשהממע
, מרובים ולא היו צריכים להם עוד וביקשו ממנו שיתפלל שלא ירדו עוד

,  שכבר יצאו מן הצער לגמריהואמר להם שיביאו לו פר הודאה רמז בז
  .ש"ע. שמיםונשלמה טובתם ואינם צריכים לה עוד וממילא נפסקו הג

        דחיית הראיותדחיית הראיותדחיית הראיותדחיית הראיות. . . . גגגג

דלא סלקא דעתין שלאה תענש .  דמלאה אין להוכיח מידיד" לענונראה
י שם שצפתה "אלא כמו שפירש, והיא תעמוד מלדת' בעבור שהודתה לה

 אמהות וכשילדה בן ארבעב שבטים מ"ק שעתידים לצאת מיעקב י"ברוה
נעתר ' וה)  לכל אחתנים בשהשל( נטלתי יותר מכפי חלקי כבררביעי אמרה 

 היה ודאי ללדת עוד בנים ולכן נתנה ונה רצואולם, לבקשתה ותעמד מלדת
 ללדת שהתכוונהואדרבה מוכח מזה שנתנה הודאה גם . 'שפחתה ליעקב וכו

  .עוד

 חוץ בוהתהלךפ אם יקום " עה)יט, כאשמות ( מה שהביא מהמכילתא וגם
שומע אני . אם יקום והתהלך בחוץ:  שםכילתאזה לשון המ. על משענתו
, על בוריו,  על משענתול"ת, אני אף בשווקיםשומע . חוץל ב"ת, בתוך הבית

) התורה והמצוה(ם "ובפירוש המלבי). וכן תרגם אונקלוס על בורייה. (כ"ע
כמו מתהלך בגן לרוח , מתהלך מורה על הטיול הנה והנה: שם זה לשונו

אין לומר , ש על משענתו"ומ, ש במדרש מקפץ ועולה מקפץ ויורד"כמ, יוםה
 על שואי'  זקנים וכוישבוש עוד " חולשה כמדוקא משענת דהא זה סימן

 על מטהו ן וכוחו והזקוריו משענת בעלהבחור . ' ימים וכורב בידו ממשענתו
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כ "י שם ושפתי חכמים שם דאי משענתו ממש א"וכמו שפירש. (ש"ע', וכו
 דכל היכא מהמכילתאהנה מוכח לכאורה ). ש"עדיין חולה ושמת ימות ע

היינו כבריא ולא נזקק להתהלך על משענת כחולה ואינו , שמתהלך על בוריו
 מתהלך כבריא ועומד על שתי אלא,  על חבירושעןצריך להיות נסמך או להי

 על ורההמ, ב"יו ויורד ומטייל בחוץ וכולהוע,  ללכת הנה והנהולרגליו ויכ
 כל היכא שהחולה קם  דהוא הדין בנידון דידןראהכ נ"א. היותו בריא אולם

ויכול לחזור לפעילות רגילה ולשיגרת ' ממיטת חוליו ומתהלך על בוריו וכו
י שקיים חשש שמא "אעפ מליומו ומתפקד כרגיל יכול לברך ברכת הגו

 סידרה של טיפולים הוא רוכן כל פעם שלאח. מ"תחזור אליו המחלה ב
  .רכת הגומליכול לברך ב, מסוגל לחזור לפעילות רגילה ולשיגרת יומו

ח "יב סימן י"ת ציץ אליעזר ח"י וולדינברג בשו"ב ראיתי להגרא"וכיו
שנשאל בדין ברכת הגומל בנוגע לחולה נפש שנתרפא שראה לרב ' אות ח

 לפטור אותו מטעם שאין רפואתו תכןי שכתב שי" מגדולי הרבנים באאחד
אבל . רפא ונמצא שעדיין לא נתקודמתברורה שעלולה לחזור אליו מחלתו ה

  . שיברךמן הדין , כל שברור לנו שהמחלה לא תחזור

 אם המחלה לא בזהדאין הפרש : " הכי וכתביה לו לא סבירא לאך
 שניצול מזה עםו ובכל פ"תחזר אליו עוד לבין היכא שעלולה עוד לחזר ח

 גם בהתקפי ןומהאמור נידו. ושב לאיתנו וצלילות דעתו צריך לברך הגומל
י כך לידי סכנה וניצול מזה שצריך לברך " שבא עמרה וכדומה, כליות, לב

 חלילה לחזור מידי ה המחללולה מה שלדברי הרופאים עמשנהולא , הגומל
ובכל פעם שניצול מזה ויוצא מכלל סכנה צריך . פעם ולקבל עוד התקפים

 זה נראה לפי. ל"עכ.  מן השמים וניצולחמוהועל הנס שר' לברך ולהודות לה
 ניצולכל פעם ש, מ" הסרטן בבמחלתאדם שחלה ,  דידןידון הדין גם בנאדהו

מ חדא סברא " דומים או שונים מריםואף גם אם אין שני המק. צריך לברך
  .היא

        ע יוסףע יוסףע יוסףע יוסף""""הגרהגרהגרהגר. . . . דדדד

 שנה רה כחמש עשלפני נשאלל "י זצ" על מקרה שהגרע קראתיופעם
 ול יכוא לו שהב חולה סרטן מתי הוא יכול לברך הגומל והשיהי אחד שהי"ע

 היה וכעבור חמש שנים ך לאחר שהבריא וכםלברך רק כעבור חמש שני
 שאם סואם הסיפור הזה נכון יש לכך בסי. עשה סעודת הודיה וברך הגומל

 שמראה שהמחלה חזרה כנראה שאין ת שנים ישנה אבחנה מוקדמלשתוך ש
ואולם התפיסה או הגישה שהיתה מקובלת בעיקר ביחס לחולי . ל"מוצא רח

 שניתנו פיים טיפולים כימותרל היתה מספר מוגבל שיפולן הטסרטן לאופ
 שיטות ודרכי טיפול ןאבל כיום ישנ.  עם כולםהטיבו שלא וליםלכלל הח

 ואינדיבידואלי לכל שיוריפוי שונים במחלת הסרטן המותאמות באופן אי
 הטיפול לתת לחולה את לרופא לפי בדיקות גנטיות המאפשרים להחולה וחו



  139  ברכת הגומל לחולי סרטן

ובמקרים מסוימים אף להשיג שליטה ,  אישיפן באולום היחודי המותא
ומדוע לא יברך ברכת .  וגם שנים ארוכות במחלהותלתקופות זמן ממושכ

יתברך שניתנו לו עוד שנות חיים לחיות בחיק משפחתו ' הגומל ויודה לה
, גזירהויתפלל לביטול רוע ה'  להודות להוםהאם אין כאן מק. הביוואו

. תו ויוסיפו לו עוד שנות חיים ותעלה ארוכה למחלםוירחמוהו מן השמי
וכבר היו דברים מעולם וחולים שחלו בסרטן המשיכו לחיות עוד שנים 

העקרון שצריך להיות . ארוכות כנגד כל דברי הערכת ותחזית הרופאים
 להיותולא מה שעלול ,  העכשויצבולהנחות מתי לברך הגומל הוא המ

הגיעה אלי : ונו זה לש)ד"ה, י"פ( ברכות תבהלכום "וכמו שכתב הרמב. בעתיד
 לו וםי שהדברים מראים שטובה זו תגר"טובה או ששמע שמועה טובה אעפ

וכן אם נגעה אליו רעה או שמע שמועה רעה . רעה מברך הטוב והמטיב
שאין .  האמתין מברך דיבה לו טורמת גוזוי שהדברים מראים שרעה "אעפ

. ד"ה בנידו"וה. ל"עכ, שאירע עתה על העתיד להיות אלא על מה ןמברכי
'  כרגיל יברך הגומל ויתן הודאה להמתפקדשאם עתה הוא מתהלך כבריא ו

  .עתידויתפלל על ה.  כל החסד שגמלהו עד עתהעל

 כזאת קיימת גם בהלכות שבת שלא גזרו על לקיחת תרופות או אבחנה
 איזה מיחוש לואלא לחולה שיש " שחיקת סממנים"לעשותן בשבת משום 

ולא לחולה בכל גופו או נפל למשכב אז ,  הוא כבריאמתהלךבעלמא אבל 
' ח סעי"שכ' ע סי"שו(מותר לו לבלע לו תרופות כדי להקל על חוליו או כאביו 

 שיש מושג שאדם נחשב מתהלך תהראת לדע. )ש" עקכאק "ב שם ס"לז ומ
י "ד אעפ"למרות שסובל מאיזה מיחוש באבריו ולכן גם בנידו, אכברי

צריך לברך ' ר שהמחלה עלולה לחזור אם הוא מתהלך כבריא וכושאפש
  .הגומל

        הסכנה בהגברת הייאושהסכנה בהגברת הייאושהסכנה בהגברת הייאושהסכנה בהגברת הייאוש. . . . הההה

 תחושה ומחזקים בו את לו ומורים לו שלא יברך ונותנים כשאומרים
 ממחלתו לו להתייאש חלילה מיםגור, ההרגשה שהמחלה עלולה לחזור

, תמידי מסוכן להולקבוע בנפשו דימוי של חו, לתו למחארוכהומתוחלת ו
  .דברים אלה אינם מועילים כלל לרפואתו

 ומלכות ואין כאן שום ברכה לבטלה גם לדעת שם יברך הגומל בלכן
 זו נתקנה הוברכ, שכן ברכה זו היא על דרך ההודאה,  יברךלאהסוברים ש

 יא בקרבן תודה אם רצה להבמווכ.  שםטורבמקום קרבן תודה כפי שהובא ב
והכא נמי ,  להביאייבאו אם נדר להביא ח,  להביא תודה הרשות בידובןקר

  .ברך לממנו למנוע אין ברך להאם רצ

  


