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פרסומי תורניי
בהלכה ,הגות ,אגדה ופרשת שבוע
ע"ש ששו ב שמחה לבית בוחניק ז"ל

מפטירי
ספרדי ותימני
"ועמי תלואי" )הושע יא'(
אשכנזי "ויברח יעקב" )הושע יב'(

מהלכות ברכת הריח עפ"י שו"ע סימן רטז' ופוסקים אחרונים
הקדמה
כתב הטור ,נראה שא היו לפניו עצי בשמי ועשבי בשמי ומיני
בשמי וביר מיני בשמי פטר הכל ,שהכל מיני בשמי  .כתב בבית יוס
– שכוונתו לומר שלכתחילה יבר מיני בשמי על הבוש שברכתו כ
ובברכה זו יפטרו ג עצי ועשבי הבשמי .
הוסי הטור אבל כשעצי בשמי ועשבי בשמי לפניו אז צרי לבר על
כל אחד ואחד וכ יראה דעת הרמב" שכתב בפרק ט' מהלכות ברכות
הלכה ד' – "היו לפניו בוש שהוא ע! ובוש שהוא עשב מבר על כל
אחד ואחד לבד ולא הזכיר מיני בשמי עימה  .וכתב בבית יוס שהטור
הבי בדברי הרמב" שנקט דווקא ע! ועשב ,שאילו היה ביניה דבר
שאינו ע! ולא עשב היה מבר עליו בורא מיני בשמי ופוטר את השאר.
הטור הביא דעה שלדעתו חולקת על הרמב" " אבל רב עמר כתב היו
לפניו שלושה מיני עצי בשמי ועשבי בשמי ומיני בשמי מבר על
כל אחד בפני עצמו .כלומר אעפ"י שיש לפניו ג דבר שאינו לא ע! ולא
עשב מבר על כל אחד ברכתו הראויה לו ,וכתב בבית יוס ,היינו ודאי
לכתחילה ,שאילו בדיעבד נתבאר שעל כול א אמר מיני בשמי יצא.
אול בבית יוס ,כתב כי נית להעמיד את דברי הרמב" ורב עמר
באופ שאינ חולקי  ,א נאמר שהרמב" לא נקט דווקא ע! ועשב,
והוא הדי א היה ביניה דבר שאינו ע! ולא עשב שלכתחילה אי אחד
פוטר את חבירו ,ולא ברור לו מהיכ היה נראה לטור שלכתחילה מבר
על מיני הבשמי ופוטר את השאר ,ומה זה שונה מברכות הפירות שא
על פי שהאחת נפטרת בברכת חברתה בדיעבד ,לכתחילה צרי לבר על
כל אחת ברכה הראויה לה.
כתב הרוקח באו לפניו עצי בשמי ועשבי בשמי מבר על עצי בשמי
ואחר כ על עשבי בשמי וכתב הבית יוס ,כי נראה טעמו משו שהוא
מדמה זאת לברכת אכילת הפירות ,שלדעת הבה"ג מבר על פרי הע!
ואחר כ על פרי האדמה.
כמו כ הובא ש הביאו לפניו הדס ושמ להריח בה ואי ברכותיה
שוות ,כגו שמ אפרסמו שאי האחד פוטר את חבירו בית שמאי
אומרי  ,מבר על השמ וחוזר ומבר על ההדס ובית הלל אומרי מבר
על ההדס תחלה והלכה כבית הלל ,כ היא גירסת הרא"ש ,א גירסת
הרי" היא " מבר על השמ ופוטר ההדס ולפי זה מדובר בשמ שברכתו
בורא עצי בשמי כמו ההדס וכל הפירושי אמת א ה ברכותיה
שוות מבר על ההדס ופוטר השמ וא אינ שוות ההדס קוד לשמ.

פרטי הלכות
א.

ב.

ג.
ד.

על ה "סימלק" מבר בורא עצי בשמי  .יש מפרשי שהוא הרוזמרי,
ויש מפרשי שהוא היסמי ,ויש מפרשי שהוא עשב שיש לו שלש
שורות של עלי זו למעלה מזו ולכל שורה שלש עלי ) .מר בשו"ע(
ואעפ"י שהקלח שלה אינו קשה כמו של ע! ,כיו שמוציא עליו
מעצו כשאר אילנות בכלל ע! הוא ומבר עצי בשמי ) .משנה ברורה(
על "חילפי דימא" מבר בורא עצי בשמי  ,והוא שיבולת נרד ומעלה
ריח טוב ובעלי בתי נוהגי באיזה מקומות לתת למי שהכוהני
נוטלי ידיה לדוכ כדי שיהיה על ידי זה ריח טוב ואי נכו לעשות
כ ,שהרי זה מוליד ריח במי ביו"ט וזה אסור) .מר בשו"ע ומשנה
ברורה( על השיבא ,לואיזה מברכי "עצי בשמי " )הברכה והלכותיה(
על "סיגלי" מבר בורא עשבי בשמי ) .מר בשו"ע( אלו ה מי
דודאי הנזכר במקרא) .משנה ברורה(
על ה "נרגיס" ,שהוא חבצלת השרו ,א הוא גדל בגינה ,מבר בורא
עצי בשמי  ,וא הוא גדל בשדה ,מבר בורא עשבי בשמי ) .מר
בשו"ע( הטע לחילוק בי הגדל בגינה לגדל בשדה הוא ,שהגדל בגינה
נעבד ומשקי אות ואעפ"י שעצו מתייבש מתקיי הוא לשנה הבאה
אבל זה הגדל בשדה מתייבש כעשב והול לו) .משנה ברורה( על
הרודה ועל הנרקיס מספק מברכי "מיני בשמי " )הברכה והלכותיה(

ה .היו לפניו עצי בשמי ועשבי בשמי ומיני בשמי  ,ורוצה להריח בה ,
מבר על כל אחד ברכה הראויה לו .ואי לו לפטור עצמו בברכה כוללת
אחת ,דהיינו בברכת בורא מיני בשמי  ,אלא לכתחילה צרי לבר על כל
אחד בפני עצמו) .מר בשו"ע ומשנה ברורה( וא ביר על כול מיני
בשמי  ,א כיו להוציא את כל המיני יצא ,מפני שברכה זו שייכת
בדיעבד ג עליה ) .הרמ"א בהגה ומשנה ברורה(
ו .נתערבו כמה מיני יחד או שה באגודה אחת ואי אפשר להריח מכל מי
בפני עצמו ,מבר עליה בורא מיני בשמי  ,אול טוב לקטו מהאגודה
איזה מי כדי שיוכל לבר עליו ברכתו הראוי לכתחילה) .משנה ברורה(
ז .כתבו האחרוני  ,שכש שברכת עצי בשמי אינו פוטר לברכת עשבי
בשמי כ ברכת עשבי בשמי אינו פוטר לברכת עצי בשמי מפני
שעשבי איננו נכלל ע!) .משנה ברורה(
ח .כשיש לפניו הרבה מיני וכול חביבי עליו באותה מידה ,יבר בתחילה
על עצי בשמי ועשבי בשמי ואח"כ יבר על שאר מיני בורא מיני
בשמי  ,כמו שהובא בסימ רי"א ,לעניי ברכת הפירות) .משנה ברורה(
ט .הביאו לפניו הדס ושמ להריח בה  ,א ברכותיה שוות ,כגו שהשמ
היה מבוש בעצי בשמי שמברכי על השמ בורא עצי בשמי מבר
על ההדס ופוטר את השמ ,מפני שההדס חשוב יותר ,שהרי הוא גו הע!
הנקרא בשמי והשמ אי הריח מעצמו ,אלא קולט אותו מאחר.
כשמבר עליו נוטל ההדס בימי והשמ בשמאל ,מפני שעל דבר שמבר
נוטלו בימינו) .מר בשו"ע ומשנה ברורה(
י .הביאו לפניו הדס ושמ להריח בה  ,א ברכותיה אינ שוות ,כגו
שהיה שמ שמבוש בעשבי בשמי שברכתו "בורא עשבי בשמי " או
שהיה שמ אפרסמו ,שברכתו היא "בורא שמ ערב" ,מבר על ההדס
תחילה ,מפני שההדס חשוב יותר ,שהרי הוא כברייתו וקיי בגופו) .מר
בשו"ע ומשנה ברורה(
יא .האבל המבדיל לבני ביתו במוצאי שבת ,רשאי לבר על הבשמי "בורא
עצי בשמי " או "בורא עשבי עשבי ") .ילקוט יוס ג'(
יב .מי שביר על בשמי באמצע סעודתו והריח בה  ,ונשארו הבשמי
לפניו ,ורוצה לחזור והריח בה אחרי ברכת המזו ,אינו חוזר לבר ברכת
הריח ,מפני שהיו לפניו ,ואי ברכת המזו נחשבת להפסק ,אלא בענייני
אכילה ושתיה) .ילקוט יוס ג'(

אמרי בינה  -אמרי חז"ל בשבח המידות הטובות
א על פי שמידת הנדיבות היא טובה ,צרי ליזהר שלא יהא פזר להשיג
תאוות לבו במיני מאכל ומשתה ולתת הו לזונות ,ולעשות בגדי יקרי ,
ולפזר ממונו במיני תחבולות שאינ מביאות ליראת שמי .
צרי נדיב הלב שלא לפזר לריק ,ולא לרדו אחר תאוות המביאות כל רע ,א
ידקדק להיות וותר לעניי הטובי  ,להלביש ולהאכיל מ מיטב ,כדכתיב
)ויקרא ג'( "כל חלב לה'" ,ויהיה שכרו טוב הצפו אשר "עי לא ראתה אלהי
) אורחות צדיקי " שער הנדיבות(
זולת יעשה למחכה לו" )ישעיה סד ג(.
הצייקנות זאת המידה היא מגונה ברוב ענייניה ,ועל הצייק אמר שלמה,
עליו השלו )משלי כג ו(" :אל תלח את לח רע עי".
אלה מידות צר העי :לא ית צדקה ,ולא ירח על העניי  ,וכשיש לו משא
ומת ע חבירו מדקדק עמו יותר מדאי ,ולא יוותר לו מאומה ,אינו מאכיל
ואינו מלביש ולא יהנה שו אד ממנו ,ואי לו בטחו על מי שנות לו
הממו ,והוא שנוא לבריות .אינו מהדר אחר המצוות ,ולא יקנה לו רב וחבר,
ומתו כ יישאר ריק מ התורה ומ המצוות .וא הוא ציק בגופו ,ג הוא
רע ומר ,שלא יעשה חסד ע בני אד  .ורע על כל רעות ,א הוא כילי
בחכמתו ובספריו ,כיו שהוא אינו חסר בזה מאומה ,כי החכמה דומה לאש
שאינה חסרה א מדליקי ממנה נרות או אש אחרת ,ועליו נאמר )משלי יא
כו(" :מונע בר יקבוהו לאו  ,אבל בנדיב נאמר :וברכה לראש משביר" .ופשט
הפסוק מדבר בצדקה והמושל על חכמתו) .אורחות צדיקי " שער הצייקנות(

