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HALACHIC PERSPECTIVES ON GRATITUDE 
 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נד עמוד ב
יורדי הים, הולכי מדברות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי   - להודותארבעה צריכין אמר רב יהודה אמר רב: 

 שהיה חבוש בבית האסורים, ויצא 
 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נד עמוד ב
 אמר רב יהודה: ברוך גומל חסדים טובים  -מאי מברך? 

 
 ויקרא פרשת אמור פרק כב 

 ַליֹקָֹוֹק ִלְרֹצְנֶכם ִּתְזָבחּו:  ּתֹוָדה ֶזַבח  )כט( ְוִכי ִתְזְבחּו
 

 רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק א 
 הלכה א 

שנאמר ועבדתם את ה' אלהיכם, מפי השמועה למדו שעבודה זו היא תפלה   מצות עשה להתפלל בכל יום 
ולעבדו בכל לבבכם אמרו חכמים אי זו היא עבודה שבלב זו תפלה, ואין מנין התפלות מן התורה, ואין   שנאמר

  משנה התפלה הזאת מן התורה, ואין לתפלה זמן ֹקבוע מן התורה.
 הלכה ב   

שיהא   :אלא חיוב מצוה זו כך הואולפיכך נשים ועבדים חייבין בתפלה לפי שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמא 
שהוא צריך להם בבֹקשה   שואל צרכיו של הֹקדוש ברוך הוא ואחר כך  שבחוחנן ומתפלל בכל יום ומגיד אדם מת

  .לה' על הטובה שהשפיע לו כל אחד לפי כחו והודיהשבח ן  ובתחנה ואחר כך נות
 
 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח עמוד ב 
לל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפלה ֹקצרה. אמרו לו: מה מֹקום  . רבי נחוניא בן הֹקנה היה מתפמשנה

  על חלקי. הודאהוביציאתי אני נותן לתפלה זו? אמר להם: בכניסתי אני מתפלל שלא יארע דבר תֹקלה על ידי, 
. תנו רבנן: בכניסתו מהו אומר? יהי רצון מלפניך ה' אלהי שלא יארע דבר תֹקלה על ידי, ולא אכשל בדבר  גמרא 

לכה וישמחו בי חברי, ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח  ה
אני לפניך ה' אלהי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי   מודה? ביציאתו מהו אומרבהם. 

לים, אני  אני משכים לדברי תורה והם משכימים לדברים בט -, שאני משכים והם משכימים מיושבי קרנות
אני רץ לחיי   -אני עמל ומֹקבל שכר והם עמלים ואינם מֹקבלים שכר, אני רץ והם רצים  -עמל והם עמלים 

  העולם הבא והם רצים לבאר שחת.
 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ס עמוד ב
כי מתער, אומר: אלהי, נשמה שנתת בי טהורה, אתה יצרתה בי, אתה נפחתה בי, ואתה משמרה בֹקרבי, ואתה   

ואלהי אבותי   אני לפניך ה' אלהי מודהכל זמן שהנשמה בקרבי עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבא, 
 , ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים רבון כל העולמים אדון כל הנשמות

 
 תלמוד בבלי מסכת תענית דף ו עמוד ב

 משיצא חתן לֹקראת כלה.   -אמר רבי אבהו: מאימתי מברכין על הגשמים 
 ו.אנחנו לך ה' אלהינו על כל טפה וטפה שהורדת לנ מודים: מאי מברך? אמר רב יהודה אמר רב

 
 ספר החינוך פרשת יתרו מצוה לג

  מצות כיבוד אב ואם
ת אמך וגו', ובא הפירוש ]ֹקידושין דף ל"א ע"ב[, אי  לכבד האב והאם, שנאמר ]שמות כ', י"ב[ כבד את אביך וא 

  זהו כיבוד. מאכיל ומשֹקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא.
, ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי  שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובהמשרשי מצוה זו,  

כי האב והאם הם סיבת היותו   טובה, שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלהים ואנשים. ושיתן אל לבו
בעולם, ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל, כי הם הביאוהו לעולם, גם יגעו בו כמה  

, שהוא סיבתו וסיבת כל  וכשיקבע זאת המדה בנפשו יעלה ממנה להכיר טובת האל ברוך הואיגיעות בֹקטנותו. 
העולם וסיפֹק צרכו כל ימיו, והעמידו על מתכונתו ושלימות אבריו,  אבותיו עד אדם הראשון, ושהוציאו לאויר 

ונתן בו נפש יודעת ומשכלת, שאלולי הנפש שחננו האל יהיה כסוס כפרד אין הבין, ויערוך במחשבתו כמה וכמה  
  ראוי לו להזהר בעבודתו ברוך הוא.
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 שמות פרשת וארא פרק ז 

ם ְוַעל  ַֹקח ַמְטָך ּוְנֵטה ָיְדָך ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל ַנֲהֹרָתם ַעל ְיֹאֵריהֶ  ֱאֹמר ֶאל ַאֲהֹרןיט( ַויֹאֶמר ְיֹקָֹוֹק ֶאל ֹמֶשה )
 ְבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוָבֵעִצים ּוָבֲאָבִנים:  ָדםַאְגֵמיֶהם ְוַעל ָכל ִמְֹקֵוה ֵמיֵמיֶהם ְוִיְהיּו ָדם ְוָהָיה 

ֹעה ּוְלֵעיֵני ֲעָבָדיו  י ַפְר כ( ַוַיֲעׂשּו ֵכן ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ַכֲאֶשר ִצָּוה ְיֹקָֹוֹק ַוָיֶרם ַבַמֶטה ַוַיְך ֶאת ַהַמִים ֲאֶשר ַבְיֹאר ְלֵעינֵ )  
 ַוֵיָהְפכּו ָכל ַהַמִים ֲאֶשר ַבְיֹאר ְלָדם:

 
 רש"י שמות פרשת וארא פרק ז

לפי שהגין היאור על משה כשנשלך לתוכו, לפיכך לא לֹקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים,  -יט( אמר אל אהרן  )
 ולֹקה על ידי אהרן: 

 
 במדבר פרשת מטות פרק לא 

 ָֹוֹק ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר:א( ַוְיַדֵבר ְיֹק)
 ֵמֵאת ַהִמְדָיִנים ַאַחר ֵּתָאֵסף ֶאל ַעֶמיָך:   ְנֹקם ִנְקַמת ְבֵני ִיְשָרֵאלב( )  
 ֲאָנִשים ַלָצָבא ְוִיְהיּו ַעל ִמְדָין ָלֵתת ִנְֹקַמת ְיֹקָֹוֹק ְבִמְדָין:  ֵמִאְתֶכםג( ַוְיַדֵבר ֹמֶשה ֶאל ָהָעם ֵלאֹמר ֵהָחְלצּו )  
 ֶלף ַלַמֶטה ֶאֶלף ַלַמֶטה ְלֹכל ַמטֹות ִיְׂשָרֵאל ִּתְשְלחּו ַלָצָבא:ד( אֶ )  
 ה( ַוִיָמְסרּו ֵמַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֶאֶלף ַלַמֶטה ְשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף ֲחלּוֵצי ָצָבא: )  
ְלָעָזר ַהֹכֵהן ַלָצָבא ּוְכֵלי ַהֹקֶדש ַוֲחֹצְצרֹות ַהְּתרּוָעה  ֶאֶלף ַלַמֶטה ַלָצָבא ֹאָתם ְוֶאת ִפיְנָחס ֶבן אֶ   ַוִיְשַלח ֹאָתם ֹמֶשהו( )  

 ְבָידֹו: 
 

 דעת זקנים מבעלי התוספות במדבר פרשת מטות פרק לא
אלא על ידי שנתגדל  ו( וישלח אותם משה. הֹקב"ה אמר למשה נֹקום נֹקמת אתה בעצמך והוא משלח אחרים ) 

   י טובת הנאהבמדין אמר אינו בדין שאבגוד בהם שהם עשו ל
 

 בשלח פרק יג -שמות פרשת בא 
ָעם  ח ַפְרֹעה ֶאת ָהָעם ְולֹא ָנָחם ֱאֹלִהים ֶדֶרְך ֶאֶרץ ְפִלְשִּתים ִכי ָֹקרֹוב הּוא ִכי ָאַמר ֱאֹלִהים ֶפן ִיָנֵחם הָ יז( ַוְיִהי ְבַשלַ )

 ִבְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוָשבּו ִמְצָרְיָמה:
 ֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםָעלּו בְ  ַוֲחֻמִשים יח( ַוַיֵסב ֱאֹלִהים ֶאת ָהָעם ֶדֶרְך ַהִמְדָבר ַים סּוף )  
 

 בשלח פרק יג  -רש"י שמות פרשת בא  
 אין חמושים אלא מזויינים.  -וחמשים   

 
 יהושע פרק ב

   ַנְפֵשנּו ַתְחֵתיֶכם ָלמּות)יד( ַויֹאְמרּו ָלּה ָהֲאָנִשים 
 ְיֹקָֹוֹק ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוָעִׂשינּו ִעָמְך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת:  ִאם לֹא ַתִגידּו ֶאת ְדָבֵרנּו ֶזה ְוָהָיה ְבֵתת 

 
 רד"ק יהושע פרק ב 

 אנו נמסו' עצמינו תחתיכם למות למי שירצה להמית אתכם:  -)יד( נפשנו תחתיכם למות 
 

 ויחי פרק מז -בראשית פרשת ויגש  
 י ָהָאֶרץ ְלַפְרֹעה: ִה )כ( ַוִיֶֹקן יֹוֵסף ֶאת ָכל ַאְדַמת ִמְצַרִים ְלַפְרֹעה ִכי ָמְכרּו ִמְצַרִים ִאיש ָׂשֵדהּו ִכי ָחַזֹק ֲעֵלֶהם ָהָרָעב ַוְּת 

 )כא( ְוֶאת ָהָעם ֶהֱעִביר ֹאתֹו ֶלָעִרים ִמְֹקֵצה ְגבּול ִמְצַרִים ְוַעד ָֹקֵצהּו:   
ִכי ֹחֹק ַלֹכֲהִנים ֵמֵאת ַפְרֹעה ְוָאְכלּו ֶאת ֻחָקם ֲאֶשר ָנַתן ָלֶהם ַפְרֹעה ַעל ֵכן לֹא   ַרק ַאְדַמת ַהֹכֲהִנים לֹא ָקָנה)כב(   

 ְדָמָתם ָמְכרּו ֶאת אַ 
 

 ויחי פרק מז  -תרגום יונתן בראשית פרשת ויגש 
בגלל דחמון ליה זכותא בזמן דבעא רבוניה למקטליה ושיזבוהי מן דין  )כב( לחוד ארעא דכומרניא לא זבן מן 

וברם ארום חולֹקא אמר למיתיהבא להום מלוות פרעה ואכלין ית חולֹקהון דיהב להון פרעה בגין כן לא   קטול
 זבינו ית ארעהון 

 
 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף צב עמוד ב 

לא תתעב אדומי כי  ? א"ל דכתיב:  בירא דשתית מיניה לא תשדי ביה קלאמנא הא מילתא דאמרי אינשי: 
 ולא תתעב מצרי כי גר היית בארצואחיך הוא 
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 שיטה מקובצת מסכת בבא קמא דף צב עמוד ב 
בירא  וכתב תלמיד אחד מתלמידי ה"ר יוסף הלוי ז"ל אבן מיגש וז"ל מועתֹק מלשון ערבי: אמרו בסוף החובל  

לזל  פירוש הבור ששתית ממנו לא תשליך בו אבן או דבר אחר כלומר לא תז  דשתית מיניה לא תרמי ביה קלא.
וזה על דרך משל לשאר הדברים שמי שבא לאדם ממנו איזו  בו ולא תגמול אותו רע אחר שנתהנית ממנו. 

. וכבר הביאו שם בגמרא על ענין זה  תועלת או נהנה ממנו אין ראוי לו לעשות שום מעשה שיבא לו נזק ממנו
וספר רבנו ז"ל על רבו  . משלים ופסוֹקים מענין מכות מצרים וגילו הסבה שנעשו ֹקצתם על ידי אהרן ע"ה

"ף ז"ל שאירע לו ענין זה עם איש אחד ולא רצה לדון אותו כלל כדי שלא ידון אותו במה שיבא לו היזק  הרי
וזה שהוא ז"ל חלה ונכנס אצל אדם אחר במרחץ שהיה לו בביתו ונתהנה   ממנו ונמנע זה מניעה גמורה 

. וכיבד אותו הרבה ועשה עמו טובה והבריא מהמרחץ הנזכר אחר כך זימן אותו שישב אצלו עד שיבריא
ובהמשך הזמן על האיש ההוא מטה ידו וירד מנכסיו ונשבר בערבונות וזולתם ונתחייב לתת ממון לבעלי  

חובות וירד עד שהוצרך למכור המרחץ הנזכר ולשום אותו לבעלי חובותיו. ואמר רבנו יצחק ז"ל לא אדון ולא  
ואם היה זה בדומם   א ולא בשום דבר המתייחד בו לפי שנתהניתי ממנו.אורה במרחץ הזה לא במכר ולא בשומ

שאין לו הרגשה כל שכן וֹק"ו בני אדם המרגישים בהיזֹק ובתועלת שיהיה זה שנוי לעשותו והעושהו יוצא  
משורת המוסר ודרך ארץ. ואמר ואפשר לפרש כמה שאמרו לא לידון איניש לא למאן דרחים ליה ולא למאן  

ה סבת מניעתם ז"ל לדון למאן דרחים לשתי סיבות האחד שלא יטה לזכותו והשנית שאם  דסני ליה שיהי 
אפשר שיציל את נפשו וידון אותו כפי שורת הדין היה בזה משלם רעה תחת טובה ואם היה זה במי שֹקבל  

  הנאה מבשר ודם כל שכן וֹק"ו באלוה יתברך שממנו נשפע הטוב הגמור שראוי להודות לו הודאה גמורה ולא 
 יעשה מה שיֹקניטנו ולא מה שהוא שנוי לו. ע"כ לשונו ז"ל.

 

 

 


