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 שאסור לפי עליה	 	מברכי אי� ,בודה זרהע של בשמי	כתב הטור 

שהרי ,  עובדי עבודה זרהשל בשמי	 על 	מברכי אי� לפיכ� .בה	 להריח

 העיר רוב א	 ריח והריח לכר� חו� הול� היה .בודה זרהלע מסיבת� סת	

 ריח נתערב. מבר� ישראל רוב וא	 מבר� אינו ,עובדיי עבודה זרה

 אחר 	שהולכי 	"הרמב כתב עליו 	מברכי שאי� בריח ועלי 	שמברכי

  :נב ממסכת ברכות לזהובבית יוס� ציי� כי מקור , הרוב

שאי� מברכי	 על , מהלכות ברכות' רק טבפ	 "והוסי� את דברי הרמב

 של קופה כגו� נת� דוגמא לכ� אבודרה	 דודורבי , בשמי	 של ערווה

 באות	 להריח ואסור יהבפ או בידה שאוחזת או ארהובצו תלויה בשמי	

   .בשר קירוב או נשיקה הרגל לידי יבוא שמא הבשמי	

כי אינו יודע מה המקור לדברי  'קסח –' לק אח בתשובה כתב א"והרשב

 ארס להטיל לעבירהאו , ההזוהמ להעביר 	שעשויי מפני ואולי, 	"הרמב

  .יצר של

  פרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכות

 .בה	 להריח הגחלי	 על ששמי	 בשמי	 #  רושפי המוגמר על 	מברכי  .א

 	מברכי אי� הסרחו� לבטל בשבילאת המוגמר  מעש�הוא  א	ול	 א

  )משנה ברורה. (מאד מהבשמי	 שנהנה וא� כלל עליו

 מיני בורא מבר�, בשמי	 מיני בו שיש בש	 של לחנותו הנכנס  .ב

 נכנס ויוצא נכנס. אחת אלא מבר� אינו, היו	 כל ש	 ישב .בשמי	

  היה אבל, לחזור דעתו היה שלא קאוודו ,פע	 כל על מבר�, ויוצא

  )ע"מר� בשו(. יבר� לא לחזור דעתו

, להריח מתכוו� באינו אבל ,להריח ו�במתכו וקאודשזה  אומרי	 יש  .ג

, חולקי	 רבי	 אבל ,מבר� אינו מזה ונהנה מאליו בא שהריח אלא

 כדי נעשי	 שהבשמי	 כיו� במתכוו� מריח אינו פילווסוברי	 שא

  )משנה ברורה. (מבר� נהנה והוא בה	 להריח

 כינס הלא וזה ,להריח הבוש	 נעשה שיהאשצרי� להל� יבואר ש א�  .ד

מפני , להריח עשוי נקרא בזה ג	 באמת ,למכור רק בחנותו סחורתו

 )משנה ברורה(. לקנות ויבואו הבוש	 ריח אנשי	 שיריחושנוח לו 

 ,בחנותו ולא הבוש	 וניוחנ של בחדרו בשמי	 מונחי	 א	 ,י זהלפ  .ה

 להריח ש	 הנכנס �ונתכו א	 אפילו אז ,מונחי	 להריחשש	 אינ	 

 אותהשאז  ,בו להריח בידו נטלו א	אלא , לבר�ינו צרי� א בה	

  )משנה ברורה. (לבר� וצרי� "לריחא עבידא" לו משוה נטילה

 עצי בו נמצאי	 בשמי	 של שבחנות משו	 #  בשמי	 מיני בורא  .ו

 .בשמי	 מיני מבר� לפיכ�, שלא נית� להפריד	 בשמי	 ועשבי

	 מברכי אי�לכ� . להריחכדי  נעשה כ� א	 אלא, הריח על 	מברכי אי�  .ז

כדי  אלא שאינ	מפני , מהמטה למעלה הנתוני	 מתי	 של בשמי	 על

,  עליה		מברכי, למטה י	נתונא	 ה	  אבל, מת של סרחונו להעביר

בה	 כדי שיריחו , עשויי	 ה	 החיי	 לכבוד: י	אומר ושאנמפני 

  .)ע ומשנה ברורה"מר� בשו( .ויהנו

אד	  שמולי�בשמי	 כלומר  ,ית הכסאב של בשמי	 על 	מברכי אי�  .ח

 ומריח אד	 הול� א	 ,רע הריח להעביר כדי, ת הכסאלבי איסטניס

 לאא,  אות	ועש לאש כיו� לבר� ינו צרי�א אלו בשמי	 ריח מרחוק

מר� ( .מבר� אינו, להריח �ובמתכו ואפילו ,את הריח הרע להעביר

  )ע ושנה ברורה"בשו

 שגופו אד	 גו�כ, זוהמאה את להעביר העשוי שמ� על 	מברכי אי�  .ט

 הזיעה זוהמת להעבירכדי  בשמי	 בשמני גופו לסו� וצרי� הרבה מזיע

 	באוכלי בידיו שנגע מחמת מזוהמות וידיו כשאוכל וכ� רע שריחה

 להעבירנועד  עיקרו זה 	גמפני ש, מבר� אינוג	 כ�  בשמ� ידיו וס�

 אפרסמו� לשמ� סת	 שמ� בי� נפקא מינא ואי� להריח ולא הזוהמא

 באו שלא כיו� ברכה שו	 עליה	 מבר� אי� שנחשב לבוש	 חשוב

  )ע ומשנה ברורה"מר� בשו(. הזוהמא לסלק אלא

 כלי	 ומעבירי� בשמי	 	ששורפיכלומר  # כלי	 ה את בו 	שמגמרי מוגמר  .י

 אי� בבגדי	 או בכלי	 הריח ונקלט הבשמי	 עש� ל גביע בגדי	 או

 לית� כדי אלא מוגמר של בעצמו להריח נעשה שלא ינפמ, עליו 	ימברכ

 לבר� צרי� להריח וג	 כליואת  לגמורהוא  �ומתכו א	 אול	 ,בכלי	 ריח

  )ע ומשנה ברורה"מר� בשו(. לריח ג	 עומדשהרי הוא  עליו

 בלא ריח אלא, עיקר שאי� לפי, מבר� אינו מוגמרי	 שה	 בכלי	 המריח .יא

צאי במו להריח בשמי	 לה	 שאי�עלי בתי	 בלכ�  )ע"מר� בשו( .עיקר

 	יומריח ,ריח בה ונקלט בשמי	 בה שדכו מדוכה 	ונוטלי שבת קודש

  )משנה ברורה(. עיקר לו שאי� ריחרי זה שה לבטלה ברכת� ,	ומברכי

 אוחזת או, ארהובצו תלויה בשמי	 של קופה: כגו�, והוער של שמי	ב .יב

 יבא שמא בה	 להריח שאסור לפי, עליה	 	מברכי אי� בפיה או, בידה

 כשאינה אפילו ל זהוכ )ע"מר� בשו( .בשר קירוב או נשיקה הרגל לידי

 לנדות� טובלות שאינ� ה	 נדות בחזקת שסתמ� שלנו ובתולות. נדה

  )משנה ברורה(. ה� עריות בכללכי  דעת כול	ל ה	בשמילהריח ב אסור

 נדה אשתו של י	בבשמ אפילוש, יוס� יהברכ בש	רי שתשובה בשע כתב  .יג

  )משנה ברורה( .להריח אסור

 אלא ,וארהובצ תלוי שהואזה לאו דווקא כ וארהובצ תלוישכתב מר� מה  .יד

 על כעת מונחי	 ה	 אפילו ,ארהובצו לשאת רגילה שהיא שמי	בכוונתו 

 א	 הרהור לידי יבוא מפני שעל ידי זה ,עליה	 לבר� אי�	 כ� ג לח�והש

  )משנה ברורה(. ויודעה מכירה

, עליה	 	מברכי אי� גלולי	 לעבודת שהוקטרו כלומר 	"עכו של שמי	ב .טו

  )ע ושנה ברורה"מר� בשו(. בה	 להריח שאסור לפי

 מסיבת� סת	מפני ש, שלה	 בשמי	 על 	מברכי אי� 	"עכו של מסיבה .טז

על  לבר� מותר במסיבה שלא אבל במסיבה וקאווד )ע"מר� בשו(. 	"לעכו

  )משנה ברורה( .גלולי	 עובד של בשמי	

 מבר� אינו, 	"עכו העיר רוב א	, טוב ריח והריח עירל חו�מ הול� יהה  .יז

 מחצה על מחצהא	 ה	 וא הדי� וה )ע"מר� בשו(. מבר�, ישראל רוב וא	

  )משנה ברורה(. ישראל

 צרי�וא	 לא אינו , אז מבר�כאשר הוא מתכוו� להריח  וקאוד אומרי	יש  .יח

 כיו� בכלשבכל מקרה  וברי	וסל זה ע 	חולקי הפוסקי	 רוב אבל .לבר�

  )משנה ברורה( .שעולה מהריח נהנה ל כל פני	שע

 .הרוב אחר הולכי	, עליו 	מברכי שאי� בריח עליו 	שמברכי ריח נתערב .יט

 ומנהג טוב "'ריח ניחוח אשה לה"בשמי	 כשמריחי	  לומר יש נוהגי	  .כ

ובלבד שלא יאמר בי� הברכה , ויש בזה כוונה גדולה על פי הסוד, הוא

    )רב ברכות( .שלא יהיה הפסק, להרחה

 ל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובות"""" אמרי חז אמרי חז אמרי חז אמרי חז----מרי בינה מרי בינה מרי בינה מרי בינה אאאא
. התורה וכל המצוות כל שמחזק כלי והיא, עליונה מעלה היא הזכירה

 אות	 ועשית	' ה מצוות כל אל וזכרת	): "מ #  לט טו במדבר (נאמר בציצית

 ל� והיה): "ט יג שמות (נאמר בתפילי�, "מצותי כל את ועשית	 תזכרו למע� # 

 טז דברי	 (וכתיב, "בפי�' ה תורת תהיה למע� עיני� בי� ולזכרו� יד� על לאות

 וכיו�". האלה החוקי	 את ועשית ושמרת במצרי	 היית עבד כי וזכרת): "יב

 שתי יו	 בכל שתזכור דברי	 שלושי	 לכתוב לי יש, בזכירה תלוי שהכל

 א�, בלבד בפי� תזכר	 לא, בותי�ובמחש הלב בעמקי ותכניס	, פעמי	

, הוא ברו�, המקו	 לפני מקובלת עבודת� תהיה ואז, לב� לוח על תכתב	

  . לפניו וחסד ח� ותשא

 וזכור. ליש מאי�, יתבר�, הבורא הוציא� אי�, שתזכור #  הראשונה הזכירה

. הבריות כל על ונשא� גידל� ואי�, הזה היו	 עד מעוד� עמ� שעשה הטובה

 ומרוב, ל� עשה בחנ	 אלא, ל� לעשות חייב שהיה מפני לא ל� עשה זה וכל

  . יתבר�, לבורא להודות חייב אתה זה ועבור. זה כל ל� גמל חסדיו

 אבר חולה היה 	או. באיבריו של	 שהוא, יתבר�, 'ה חסדי שיזכור השניה

 – ההוא לרופא ובהט ומחזיק נכנע היה כמה, אותו וריפא רופא ובא אחד

  )הזכירה שער # אורחות צדיקי	(. של	 שעשהו, יתבר� 'ה לפני כ� שהשיע ו"ק

         אחרונים אחרונים אחרונים אחרוניםופוסקיםופוסקיםופוסקיםופוסקים    ''''ריזריזריזריזסימן סימן סימן סימן     ––––    עעעע""""שושושושו    יייי""""מהלכות ברכת הריח עפמהלכות ברכת הריח עפמהלכות ברכת הריח עפמהלכות ברכת הריח עפ

   'זתשס' ה                     ד"בס

  15 ר גיליון מספשנים עשרשנה 
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