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Lost But Not Forgotten…

דין ברכות לחוזר מהשבי
שאלה

 האם ואיזו ברכה, או ברכות, צריכים לברך החוזר מהשבי ובני משפחתו? שמענו שכאשר חזרו
שבויי צהייל מהשבי לאחר מלחמת יום הכיפורים, הורו להם לברך ברכת מתיר אסורים?

• Context
• His Devotion to the Country, People & Hashem (& his Rebbe)
• Rav Rimon at KT  & the answers that soldiers are not looking for

 as the popular choice but “Emotion in מתיר אסורים•
Check”- theme of Shemini & Acharei Mot

חדשות המגזר
 ברוך מתיר אסורים: גלעד שליט שוחרר

משבי החמאס
 אחרי 1940 יום בשבי החמאס, גלעד שליט

נמצא כעת יצא היום מעזה והוא

תשובה

 אין עניינה של ברכת מתיר אסורים לכאן כלל, שכן ברכה זו נתקנה לאדם שקם משנתו, כמו
שאמרו במסכת ברכות ֿס הייתה זו טעות להורות לחוזר מהשבי לברך ברכת מתיר אסורים

רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ז הלכה ד
 כשמעביר ידיו על עיניו מברך פוקח עורים, כשישב על מטתו מברך מתיר אסורים, כשמוריד רגליו

 ,מן המטה ומניחם על גבי קרקע מברך רוקע הארץ על המים

What Should be Said & Felt
שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכת הפירות סימן ריט הקדמה - סעיף ב

 .ברכת הודאות היחיד, ובו ט' סעיפים
סעיף א

 א] (א') ארבעה צריכים [א] א'} להודות. * א'> יורדי הים (א) א) ב] כשעלו ממנה, [א*] והולכי
 מדברות כשיגיעו לישוב, ומי שהיה חולה (ב) ונתרפא, (ג) ב'> ומי שהיה * א [ב] ג] ב'} חבוש

 ."בבית האסורים ויצא, ד] וסימנך: וכל החיי"ם יודוך סלה. "חולה" "יסורים" "ים" "מדבר
סעיף ב
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[ב) ג'> (ב') מה מברך: בא"י (ד) א} הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב, (ה) ב ה

See ST & MB for what qualifies- This is unequivocal

The Communal Response (Minyan)- Gratitude & KIddush HAshem (Netziv)
 .והשומעים אומרים: מי ג'} שגמלך כל טוב הוא יגמלך כל טוב סלה

Other Relatives Can say wo Hashem’s Name
משנה ברורה סימן ריט ס"ק יג

(יג) דיהבך לן - בש"ס הגירסא דיהבך לן ולא יהבך לעפרא: 

Other Bracha Opportunities
• When informed of release
• Soldier by red cross
• Family by Tzahal 

שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכת הפירות סימן רכב סעיף א
א א] א'> (א') על א'} (ב) שמועות שהם טובות לו לבדו, (ג) מברך: שהחיינו; ואם הן טובות (א)

א} לו ולאחרים, ב] מברך: הטוב והמטיב. 

נתניהו-נפגש-עם-משפחת-באומל-ברוך-הטוב-ו-https://www.srugim.co.il/328949 אחותו של זכריה 
באומל:

בפתח פגישתם הברמן בירכה על חזרת גופתו של אחיה. "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך הטוב והמטיב" 
אמרה לנתניהו. "במלחמת בר כוכבא, הרוגי בית"ר נפלו בתשעה באב והובאו למנוחות בט"ו באב. כתוצאה 

החכמים התקינו ברכה נוספת בברכת המזון: 'הטוב והמטיב'. זו הברכה הארוכה ביותר, כי יש חסר ארוך ואז 
המתח והחסר מתמלא אפילו קצת- אין ברכה יותר טובה מזו. זה מה שאני רוצה להגיד לך".

Broader Population if True Friends 
שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכת הפירות סימן רכה סעיף א

 א') {א} (א') הרואה את (א) [א] א'} חבירו (ב) לאחר שלשים יום, (ג) א א) א] אומר: שהחיינו,
 ואחר י"ב חדש א'] מברך: (ד) ב ב] ב'} מחיה מתים, ג] (ב') והוא שחביב עליו הרבה ב'] ושמח

 .בראייתו


