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רכת הריחב הלכות

מקור דין ברכת הריח. ברכה אחרונה על הריח. התנאים לברכת הריח. ריח שמעלה עשן ואין לו עיקר. ריח שהתבשל במים. מי 

הרחה. תבלין ופרחים המפיצים בשמים שמעורבבים במים אחרים. קופסת בשמים בלי הבשמים עצמם. ברכה על דבר שלא בא ל

 כילה. ברכה על ההדס במוצאי השבת.ריח טוב. ברכה על פירות עם ריח טוב המיועדים לא

 

 דין הברכה על הריח

. הגמרא במסכת ברכות )בדף מ"ג ע"ב( אומרת: "אמר 1א

רב זוטרא בר טוביה אמר רב, מנין שמברכים על הריח". 

שאלה מנין לכאורה הגמרא למעלה )בדף ל"ה ע"א( כבר 

שמברכים על אכילה ושתיה וכל ההנאות של העולם הזה? 

וביארו רבותינו שסברא הוא שאסור לו לאדם שיהנה מן 

שיש לכאורה סתירה בין ואמרו גם העולם הזה בלא ברכה. 

הפסוקים, מצד אחד כתוב בתהלים )כ"ד א'( "לה' הארץ 

ומלואה" ומצד שני כתוב )שם קט"ו ט"ז( "הארץ נתן לבני 

אדם". ועונה הגמרא: לה' הארץ ומלואה זה קודם ברכה, 

והארץ נתן לבני אדם זה לאחר ברכה. ולפי זה מה שאלת 

הגמרא מנין שמברכים על הריח? אלא באמת יש הבדל בין 

הדברים, כי בברכות הנהנין האדם נהנה הנאה גמורה 

ובוודאי שצריך לברך על זה, אבל הנאת הריח אינה הנאה 

א כל כך נהנה מזה אלא רק הנפש, ולכך היה גמורה והגוף ל

אפשר לחשוב שלא יברכו על זה. והגמרא אומרת שמברכים 

                                                             
לים את רבותינו הגדו "צאתכם לשלום"רכת נברך בב :ערכתהמהערת  1

א, ובנו מורנו הגאון "שליט מאזוז חצמיוסף הגאון הגדול מורנו הרב 

א, לרגל צאתם למסע חיזוק "שליט מצליח חי מאזוזהגדול הרב 

ר שחפץ ה' בידם "יהב. "בארהבקהילות היהודיות ובישיבות הקדושות 

 אמן.ח, ויזכו להגדיל תורה ולהאדירה. יצל

ה בספר "א בעבר, ויודפס בעז"הבאנו כאן שיעור שמסר הרב שליט

 חלק ב'. "תורת חיים"

גם על הריח, שנאמר )תהלים ק"נ ו'( "כל הנשמה תהלל 

יה", איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו, 

הוי אומר זה הריח. אגב, לכן האר"י ז"ל הזהיר שלא להריח 

כי כמו שהנשמה נהנית מהריח הטוב כך ריח  ריח של נבילה,

לא טוב מזיק לנפש האדם. ולכן מברכים על ריח טוב. אבל 

אמרו חכמים שיש סוגים שונים בברכת הריח, עצי ועשבי 

ומיני והנותן ריח טוב בפירות )לפי הסדר שהזכרתי, לצאת 

 ידי חובת המחייבים להקדים עצי לעשבי(.

 על הריחהטעם שלא מברכים ברכה אחרונה 

ב. כל זה רק לענין ברכה ראשונה בלבד, ואילו לגבי ברכה 

אחרונה לא תיקנו ברכה על הריח. כך כותב מרן בשלחן 

ערוך )בתחלת סימן רט"ז(. וכמה טעמים נאמרו בדבר הזה. 

טעם ראשון, כתב רש"י במסכת נדה )דף נ"ב ע"א( בגלל 

ה שההנאה מהריח היא מועטת מאד, ולכן תיקנו ברכה ראשונ

ולא אחרונה. טעם שני כותב בארחות חיים )הלכות ברכות 

סימן מב(, מפני שבכל ברכות הנהנין אדם ששבע מברך, 

ואם חזר ונהיה רעב שוב כיון שנגמרה הנאתו אינו מברך. 

ואותו הדבר לגבי הנאת הריח, שכיון שמיד אחרי שסיים 

להריח נגמרה הנאתו, ממילא לעולם זה נקרא כמו שנתעכל 

ולכן אין ברכה אחרונה על זה. טעם שלישי, רבנו  המזון,
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אשר בר חיים בספר הפרדס )שער ז' דין ט"ז( כותב 

שלעולם צריך לברך ברכה אחת בלבד, והטעם שבכל 

הדברים חכמים תיקנו ברכה ראשונה ואחרונה, משום שאדם 

שאוכל או שותה דבר יש לו שתי הנאות מזה, הנאה אחת של 

אדם שאינו צמא וצריך לשתות החיך שאכל ונהנה )למשל 

בשביל לבלוע תרופה או דבר שנתקע בגרונו, אינו מברך 

ברכה ראשונה על זה, כי זו "ברכת הנהנין" ואם לא נהנה לא 

מברך(, והנאה אחת שנכנס למעיים ושבע או שהרוה את 

צמאונו. ולכן על הנאת החיך מברך ברכה ראשונה ועל הנאת 

רכה אחרונה. אבל לגבי המעיים או שמרגיש רווי מברך ב

הריח לא נכנס למעיים כלום, וממילא יש כאן רק הנאה אחת 

בלבד, ולפיכך אין על הנאת הריח ברכה אחרונה כלל. בכף 

החיים )סימן רט"ז אות י'( כותב שלא תיקנו חכמים ברכה 

אחרונה אלא על דבר ששייך בו שביעה, אבל ריח לעולם לא 

ולילה לא ישבע. וזה כעין  שייך בו שביעה, אפילו יריח יומם

דברי הפרדס. כמה וכמה טעמים כתבו הפוסקים בזה, והרבה 

 מהם קרובים זה לזה.

 שני תנאים לברך על הריח

ג. אבל היות וההנאה מהריח היא מועטת ולא גדולה, לכן 

חכמים תיקנו שלא מברכים ברכת הריח על כל ריח טוב 

שאדם מריח, אלא עד שיהיו שני תנאים בדבר: האחד, 

שיהיה לריח עיקר, כלומר שגוף הבושם יהיה קיים, אבל אם 

הוא אינו קיים אלא רק דבר שקלט את הריח, לא מברכים 

, שיביאו את הריח בשביל ליהנות מהריח שלו, על זה. והשני

ואם הוא מיועד לאכילה או לענין אחר ובא בשביל זה אלא 

שאגב רוצה להריח בו, אי אפשר לברך על זה. ונסביר את 

 התנאים האלה. 

 ברכה על עשן של ריח טוב

ד. התנאי הראשון שמברכים רק על ריח שיש לו עיקר. ואתן 

ליל הושענא רבה שמביאים דוגמא לזה, אצלנו נוהגים ב

"מוגמר" לסוכה, וזה בשמים שחוקים מר ולבונה וכיו"ב 

)ונקרא "בכור"(, טוחנים אותם, ומפזרים אותם ע"ג גחלים, 

והוא מפיץ ריח טוב בסוכה. )וע"ע בס' גאולי כהונה מערכת 

ה' אות ה', עמוד תקעט(. ]וכדאי לעשות את זה בברית 

? בעבר הייתי עושה את . האם מברכים על זה או לא2מילה[

זה תמיד בבית של ההורים שיחיו )ולפני כמה שנים התחלתי 

לעשות את סעודת הושענא רבה בזריזות בביתי כדי להספיק 

לבוא לבית הכנסת כאן, ולא תמיד מספיקים לעשות את 

ה"בכור"(, וראיתי שמיד שעולה העשן מהמוגמר הזה, כל 

א מיני אחד מניח קצת מהבשמים האלה ומברך "בור

בשמים". וזה המסורת שלנו. בילדותי התפלאתי למה כל 

                                                             
לגבי העשן שבתוך הבית, בחנוכה אנחנו שורפים את  שאלה מהקהל: 2

השמן והפתילות של נרות חנוכה, ומקפידים שהעשן יהיה בתוך הבית. 

 האם יש צורך לעשות את זה? 

האמת שבכלל עיקר הענין לשרוף את השמן של נרות  הרב משיב:

חנוכה, הוא דוקא כאשר הם כבו תוך חצי שעה להדלקה, בגלל שהשמן 

מצוותו, והרבה מחמירים ונוהגים לשרוף את כל הפתילות הזה הקוצה ל

והשמן ושורפים אותם, אפילו שהנרות כבו אחרי חצי שעה. אצל 

האדמורי"ם והחסידים האשכנזים עושים עסק גדול מאד מזה, וביום 

"זאת חנוכת" עושים טיש ושורפים אותם בקהל גדול. אבל אנחנו לא 

הרבה שנים "כד הוינא טליא",  עושים מזה עסק רק שורפים אותם. לפני

אני זוכר ששנה אחת אבא שיחיה ראה אותי זורק את הפתילות, ואמר 

לי: למה זרקת אותם? צריך לאסוף ולשרוף אותם. אמרתי לו: הרי מה 

שכתוב שהנשאר מהשמן אסור, זה דוקא אם כבה תוך חצי שעה 

להדלקה, אבל אם עברה חצי שעה אפשר לזרוק את זה. כך דעת מרן 

)סימן תרעב ס"ב(. ענה לי אבא: אף על פי שמן הדין אם דלקו יותר 

מחצי שעה אין בעיה להשתמש בהם, וממילא אין צורך לשרוף אותם, 

ה אף על פי כן אנחנו נוהגים לשרוף אותם. והסיבה לזה, כי המשנה ברור

שם )סק"ז( מחמיר להתנות לפני הדלקת נרות חנוכה שאינו מקצה את 

הדלקה, בגלל שיש מהפוסקים שסוברים שאם נתן השמן רק לשיעור 

 השמן בסתם הוקצה כל השמן. ואם כן אחר חנוכה צריך לשרוף אותו.

אומרים בשם רבי חיים פלאג'י לשמור על השמן  אחד מהקהל:

 והפתילות כי הם שיירי מצוה, וזה טוב בשביל מי שיש לו שושנה ברגל,

 וכמו שכתוב "נעשה נס לשושנים". 

לא נראה שזו הכוונה של הפיוט "נעשה נס לשושנים".  הרב משיב:

 הפייטן הזה שאמר "נעשה נס לשושנים" קראו לו מרדכי, ולא היה פייטן

ך גדול )למשל מה שאומר שם "רוב בניו וקנייניו על העץ תלית", מה שיי

לתלות קנייניו על העץ?!(. מישהו סיפר לי שכתב את זה אחרי גזירה 

והוא נמלט מהצרה הזאת, ובאותו היום  קשה שהיתה באשכנז ל"א,

שעשו כל הצרה הזאת הוא כתב את הפיוט הזה, לומר שלמרות הכל 

 הקב"ה העלה אותנו לכאן בסוף.
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אחד צריך לשים בשמים כדי לברך, הרי תמיד יש ריח 

שעולה ויכולים לברך על זה. ולא ידעתי תשובה לזה. עד 

שעיינתי וראיתי שיש בדבר הזה מחלוקת גדולה. מרן בשלחן 

ערוך )בסימן רטז סי"ב( כותב שמברכים על "מוגמר". 

בברכות )דף מ"ג ע"א( אומרת: אין מברכים בורא  והגמרא

עצי בשמים אלא על אפרסמון של בית רבי ושל בית קיסר. 

מה הטעם? כותב בעל ההשלמה )שם(: יש לפרש שלא בא 

למעט אלא המוגמר שאין גוף הבושם בא לפניו, אבל בבית 

רבי וקיסר גוף הבושם בא לפניו. והוא הדין גם כן לשאר 

אם היו מביאים לפניו גוף הבושם מברכין אפרסמון בעלמא, 

עליו. והרא"ה והריטב"א )בחידושים שלהם בברכות שם( 

כותבים כך: עץ אפרסמון הוא, והיו מגמרים בו, שנותנים 

אותו באש ועולה תמרתו. ושל בית רבי ושל בית קיסר, היה 

עץ טוב ועולה תמרתו בעוד שעיקרו עדיין קיים, אבל של 

ו עד שלא תעלה תמרתו, והוא ריח אחרים כבר כלה עיקר

שאין לו עיקר ואין מברכין עליו. זה דברי הרא"ה 

והריטב"א. ולפי זה אחרי שאדם הכניס את הבשמים האלה 

לגחלים, אמנם זה עולה עשן אבל האבקה כבר נגמרה והפכה 

לאפר, וא"כ נמצא שאדם מברך על ריח שאין לו עיקר. רק 

שמים טוב, כאשר עולה של בית רבי ובית קיסר שהיה סוג ב

הריח עדיין היו שם סממנים קיימים, ולכן זה נקרא ריח שיש 

לו עיקר ואפשר לברך על זה. והביאם מורי ורבי ע"ה בספר 

(. אמנם הפוסקים נחלקו בזה, 4ברכת ה' )ח"ג פי"ב הערה 

ויש אומרים שכיון שיש ריח והעשן עולה זה נקרא ריח שיש 

יאור הלכה סימן רט"ז סי"ב לו עיקר ואפשר לברך. )עי' בב

ד"ה משיעלה. וע"ע בט"ז ס"ק י"ג ובכף החיים אות עז(. 

אבל בזה הבנתי הטעם שנהגו בבית של אבא שיחיה שכל 

אחד ואחד מניח מהאבקה הזאת ומברך, מפני שאם לא כן יש 

אומרים שזה נחשב ריח שאין לו עיקר ואי אפשר לברך על 

ה ועולה עשן ומיד זה, אבל כאשר כל אחד ואחד מניח אבק

מברך, הרי חוץ ממה שעולה למעלה עדיין חלק נמצא על 

הגחלים, והרי זה ריח שיש לו עיקר, ולכל הדעות אפשר 

 לברך באופן הזה. 

 ברכה על דבר שמפיץ ריח טוב

ה. האם מברכים על דברים שמפיצים ריח טוב? אם זה דבר 

שהריח התבשל בתוכו, למשל מים שבישלו בהם בשמים, 

ר לברך עליהם, אף על פי שהדבר עצמו לא נמצא כאן. אפש

אבל אם הריח לא התבשל בתוכו הרי זה בלי עיקר, ואי 

אפשר לברך על זה. המאירי )ברכות מ"ג ע"ב ד"ה שמן 

אפרסמון( כותב במפורש לחלק בין דבר שנכבש שאי אפשר 

לברך עליו, לבין דבר שהתבשל שם שאפשר לברך עליו. 

די הבישול עיקר הריח מתמצה לתוכו. והסיבה לזה כי על י

וגם הרמב"ם )פ"א מהלכות כלי המקדש ה"ב(, כותב: איך 

עושים שמן המשחה? לוקחים כל מיני סממנים שכתובים 

בתורה, "מר דרור חמש מאות וקנמון בשם מחציתו חמשים 

, 3ומאתים וקנה בושם חמשים ומאתים" )שמות ל' כ"ג(

, מערבבים אותם טוחנים אותם, שמים אותם בתוך מים

בשמן זית, ואחרי זה מבשלים את זה באש עד שכל המים 

מתאדים, ונשאר רק השמן לבדו שספג את כל הטעם כולו, 

וזה נקרא "שמן המשחה". זה דברי הרמב"ם. נמצא שאם זה 

נעשה באופן של בישול אפשר לברך על זה. אבל אם 

 הבשמים האלה רק נתנו ריח טוב בדבר מסויים, לא מברכים

על זה, כך כותב מרן בשלחן ערוך )סימן רי"ז ס"ג(: "המריח 

בכלים שהם מוגמרים )כלומר שנתנו בהם ריח טוב( אינו 

מברך, לפי שאין עיקר, אלא ריח בלי עיקר". גם המשנה 

ברורה בהלכות הבדלה )סימן רצ"ז סק"ז( מעיר לגבי מי 

שיש לו כלי מעץ עם צפורן שהוא סופג את הריח בתוכו, אם 

ן שם את הצפורן עצמו רק שנשאר שם הריח, הרי זה אי

נקרא "ריח שאין לו עיקר", ולא מברכים על זה. אבל אם 

נשארה שם אבקה של הצפורן, ובדרך כלל נשארת אבקה 

 שם, כיון שיש לה ריח אפשר לברך על זה.

                                                             
הגמרא במסכת כריתות )דף ה' ע"א( מסבירה: למה כתוב מחציתו  3

חמשים ומאתים, תאמר חמש מאות. ומסבירה הגמרא שזה בשביל הכרע, 

לשים קצת יותר ממה שביקשו ממנו כדי  כלומר כשאדם שוקל צריך

שיהיה מוכרע, ולכן גם כאן צריך לעשות את ה"קנמון בשם" פעמיים, 

מאתים חמשים ועוד מאתים חמשים, כדי שיהיה שתי פעמים הכרע בזה. 

 והכל מחושב בתורה. כל מילה מדוייקת ויש לה כוונה.
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 ברכה על תבלין ופרחים המפיצים ריח טוב

האדם ו. התנאי השני שאפשר לברך ברכת הריח, הוא ש

הביא את הריח בשביל ליהנות מזה. כך כותב מרן בשלחן 

ערוך )סימן רט"ז ס"ב( שמברכים על פרי "הנותן ריח טוב 

בפירות", דוקא כשנטלו להריח בו, או לאכלו ולהריח בו, 

אבל אם נטלו לאכלו ולא נתכוין להריח בו, אף על פי שהוא 

 מעלה ריח טוב, אינו מברך.

לין בבית, למשל פלפל שחור עם לכן מי שיש לו קופסת תב

 ריח נעים )למי שאוהב את זה( או פלפל אנגלי וכיו"ב, אפילו

שהם לא מיוחדים להרחה ונמצאים לשימוש לאכילה 

במטבח, כיון שאדם לוקח אותם כעת בשביל להריח בהם, 

אפשר לברך על זה. ולכן מי שרוצה יכול לברך על זה 

 בהבדלה "בורא מיני בשמים". 

דם שם בתוך הצלחת תבלין לאכילה, למשל הרבה אבל אם א

פלפל שחור עד שהריח עולה והוא מריח את זה, לא מברך 

על זה כלל, מפני שזה לא בא בשביל ההרחה. רק אם יתפוס 

ביד, יכול לברך. ומסביר את זה הביאור הלכה )סימן רט"ז 

 ס"ב ד"ה כשנטלו(. 

או של ויש כאלה שנוטעים בגינות שלהם גדר חי של יסמין 

"יערת דבש", אמנם עושים את זה לנוי ויופי, אבל בוודאי 

שזה גם בשביל הריח שלהם )היסמין בדרך כלל בשעות 

הערב מדיף ריח טוב, ובמשך היום אם מתקרבים אפשר 

להריח את זה. וגם היערת דבש מפיצה ריח טוב בלילה(, 

ולכן אם אדם עובר לידו אפילו שלא עבר שם בשביל 

לברך על זה, כי העיקר שזה מונח שם בשביל להריח, יכול 

הריח שלו, ולפיכך אפשר לברך על זה. כך מצינו בגמרא 

במסכת ברכות )דף נ"ג ע"א( הנכנס לחנותו של בשם והריח 

ריח טוב, הוא מברך עליו. וכך פסק מרן בשלחן ערוך 

)בסימן רי"ז ס"א(. ושם לא כתוב שצריך לתפוס את הבושם 

כיון שהוא מונח שם כדי לתת ריח  בידיו כדי לברך, אלא

 . 4טוב, אפשר לברך עליו אפילו שאינו אוחזו בידיו

לעומת זה פרחים של פירות הדר, שבזמן הפריחה שלהם 

נודף ריח נפלא, אדם שנכנס לפרדס בזמן הזה ומריח ריח 

מיוחד מהם, לא מברך על זה, מפני שנטעו את הפרדס לא 

, ולכן אף על פי בשביל הריח בכלל אלא בשביל הפירות

שיש ריח אי אפשר לברך. אלא אם כן אדם יקח פרח אחד 

ויריח, שאז יכול לברך על זה. כך כותב הרב כף החיים 

בתחילת סימן רי"ז )אות א'(, והוא כותב גם שיותר טוב 

שיקח בידו כשהוא נכנס לשם ויברך, ויכוין לפטור את הריח 

ברכה. )ועי'  שעולה מאליו. כדי שלא יהנה מהעולם הזה בלי

 בחזו"א סימן לה סק"ז, ובס' ברכת ה' ח"ג פי"ב ס"ה(. 

 ברכה על פירות עם ריח טוב

ז. לגבי הברכה על הפירות, הגמרא במסכת ברכות )דף מ"ג 

אומרת שמי שמריח אתרוג או חבוש מברך "הנותן ריח  ע"ב(

טוב בפירות" )יש כמה גירסאות בנוסח הברכה, אבל כך 

חושבים שהברכה הזו היא משובחת  נוקטים להלכה(. ויש

כמו ברכת בורא מיני מזונות ולכן מקדימים אותה לשאר 

ברכות הריח, אבל זה לא נכון, אלא היא ברכה הפחותה 

ביותר. "הנותן ריח טוב בפירות" משמע שזה פרי לאכילה 

ורק דרך אגב יש בו ריח טוב, ואילו עצי בשמים משמע 

קדימים ברכות עצי שעיקרו זה בשמים להריח. ולעולם מ

 ועשבי ומיני בשמים לברכת "הנותן ריח טוב בפירות".

 

                                                             
ניחו את מי שנכנס לחנות של הבשם צריך לברך, אף על פי שצריך שי 4

הבושם בשביל להריח, והרי בחנות של הבשם הניחו את הבושם כדי 

למכור? מכל מקום המוכר בחנות רוצה שאנשים יריחו את הריח הנעים 

כדי שיבואו לקנות. ולפי זה אם הבשמים מונחים במחסן, שאנשים לא 

נכנסים ויוצאים, לא צריך לברך על הריח, כיון שהריח לא מונח שם 

ם יברכו. אבל אם יתפוס בידו את הבושם כדי להריח, זה בשביל שאנשי

עושה את הבושם לעשוי להריח, וצריך לברך. כך מסביר המשנה ברורה 

 בתחלת סימן רי"ז )סק"א(.
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 ברכת הריח על פירות שבשלחן

ח. אמרנו מקודם שדבר שלא הובא בשביל להריח עליו, אי 

אפשר לברך עליו ברכת הריח, אפילו שהוא נהנה מהריח. 

לכן אדם שיש לו למשל תפוזים על השלחן, וכאשר פותח 

ריח נעים שנקרא "ספירט" )בורא את התפוז הוא מפיץ 

עולם עשה את זה כדי שהתולעים לא יוכלו לאכול מהפרי 

המתוק הזה, כי הספירט הוא כמו אלכוהול ואם אוכלים הם 

מתים מזה(, אינו מברך על זה. אותו הדבר אדם שנכנס 

לחנות של פירות ומריח ריח טוב, לא מברך על זה כלל, 

 א להרחה. מפני שהפירות מיועדים לאכילה ול

 מתכוין להריח מהפירות שבשלחן

ט. אבל אם יש לאדם צלחת של תפוחים ותפוזים וכיוצא 

בזה, והוא לוקח פרי כדי להריח עליו, אף על פי שהוא הובא 

לשלחן בשביל אכילה, בכל זאת יכול לברך על זה, כי עכשיו 

הוא לוקח את הפרי בשביל להריח בו, ולכן מברך עליו 

הנותן ריח טוב בפירות. ואחרי זה יכול לאכול ממנו אם 

 ה. ירצ

 אם אפשר לברך ברכת הריח על האתרוג בחג הסוכות

י. אמנם מרן כותב בשלחן ערוך בהלכות סוכות )בסימן 

תרנ"ג ס"א( שאתרוג של מצוה בחג הסוכות, הוא מוקצה כל 

שבעה, ולכן אסור לאכול אותו אבל מותר להריח בו. וההדס 

של מצוה, אסור להריח בו. מה ההפרש ביניהם? ההדס 

וממילא אדם הקצה אותו לריח, ולכן אסור מיועד לריח 

להריח בו. ואילו האתרוג מיועד לאכילה ואדם הקצה אותו 

מאכילה ולא מלהריח, ולכן מותר להריח בו. )ועי' בחזו"ע 

 סוכות עמ' שעו(.

ורבנו שמחה אומר שמותר להריח בו, אבל גם לא יברך עליו 

ברכת הריח, שכיון שזה לא מיועד להרחה לכן אי אפשר 

לברך עליו כלל. יש חולקים שאפשר לברך על האתרוג של 

סוכות ברכת הריח. ולכן מרן )בסימן תרנ"ג שם, ובסימן 

רט"ז סי"ד( כותב שלמעשה שנכון שלא יריח את האתרוג 

ולא יברך. כלומר לא להריח כי רוב הראשונים סוברים 

שצריך לברך, אבל אם אדם רוצה להריח לא יברך, כי רבנו 

 על זה וספק ברכות להקל. שמחה חולק 

הגר"א )סימן רט"ז ס"ק ל"ד( מסביר את דעת רבנו שמחה, 

שאי אפשר לברך על האתרוג כיון שאינו עשוי להריח, אלא 

למצוה. ובכל דבר צריך שיהיה מיועד דוקא להרחה כדי 

לברך על זה. ורבנו יוסף חיים ע"ה בשו"ת רב פעלים )ח"ב 

)ש"א פ' ואתחנן סט"ו(  חאו"ח סימן ל"ה( ובספר בן איש חי

חשש לדעת הגר"א שלא לברך על פירות המיועדים לאכילה 

ולא להרחה, כי אחרי זה אוכלים אותם וזה הייעוד שלהם. 

אלא אם כן זה פרי שמיוחד להריח, למשל אדם שמייחד את 

האתרוג להריח בו ולברך הנותן ריח טוב בפירות, באופן כזה 

 אפשר לברך. 

 לאכילה ונהנה מריחוההכרעה בפרי העומד 

יא. אבל מלבד שרוב רבותינו הראשונים חולקים על רבנו 

שמחה בזה, גם מדברי מרן ועוד ראשונים כמו מהר"ם ועוד 

)שהגר"א לא ראה אותם( יוצא שלא זה הפירוש בדעת רבנו 

שמחה, אלא כוונתו רק על אתרוג של סוכות שמיועד למצוה 

ולא להרחה, ולכן גם אם רוצה להריח זה בדרך אקראי, ואי 

שר לברך על זה. אבל שאר הפירות אפילו שמיועדים אפ

לאכילה, אם אדם רוצה להריח בהם אין הכי נמי יכול לברך 

על זה. לכן הלכה למעשה, אדם שלוקח תפוז או תפוח 

וכדומה בשביל להריח בו, יכול לברך על זה. אבל אם לקח 

אותו לאכילה ותוך כדי מעלה לו ריח נעים, כיון שהוא לוקח 

ילה, אינו צריך לברך על הריח הנעים. וכך העלה אותו לאכ

מורי ורבי ע"ה בספר ברכת ה' )ח"ג פי"ב ס"ו(. וכך פסק 

מרן הרב עובדיה ע"ה בשו"ת יביע אומר )ח"י חאו"ח סימן 

 נה, בהערות על שו"ת רב פעלים הנ"ל(. 

ואם הוא לוקח את הפרי ומייחד אותו להרחה בלבד, גם לפי 

לברך עליו ברכת הריח, ואחר כך  הרב בן איש חי ע"ה יכול

יכול לאכול אותו כרצונו. ומי שעושה כך יוצא ידי חובת כל 

 השיטות.
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 ברכה על ההדס במוצאי שבת

יב. מרן בשלחן ערוך בהלכות שבת )סימן רצ"ז ס"ד( כותב 

שבמוצאי השבת "נהגו לברך על ההדס כל היכא דאפשר". 

פסוק והטור )שם( כותב הסיבה לזה, לפי מה שכתוב ב

"ותחת הסרפד יעלה הדס" )ישעיה נ"ה י"ג(, ובהמשך כתוב 

"שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע" )שם נ"ו ב'(. 

ומרן בבית יוסף כותב שבעלי הקבלה אומרים שיש סוד 

בהדס לברך עליו במוצאי שבת. ובזוהר )עי' ס' עצי ארזים 

ה שם סק"ו שציין למקומות בזוהר( מאריך בדבר הזה, שמצו

לברך על ההדסים במוצאי השבת. וצריך להקפיד לקחת 

שלושה הדסים, כנגד נפש רוח ונשמה, ויהיו קשורים בקשר 

אחד, שיש ענין בזה. כך כתוב בשער הכוונות )דף ס' ע"ב(, 

והוא כותב שאותם הדסים שבירך עליהם בשבת, יברך 

עליהם גם במוצאי שבת. ומביאים את זה והרב בן איש חי 

יצא ס"ט( והרב כף החיים )סימן רצז אות ב'(. ואם )ש"ב פ' ו

ההדס יבש, הרמ"א בהגה שם כותב: יש אומרים דאין לברך 

על הדס היבש דאינו מריח, רק על שאר בשמים, וכן נהגו 

במדינות אלו. ונראה לי דיש להניח גם הדס עם הבשמים, 

שאז עושין ככולי עלמא. זה הפתרון של הרמ"א. בשנת 

ים נחלקו אם יש קדושת שביעית בדבר השמיטה, הפוסק

שעשוי לריח. ויש בזה דעות לכאן ולכאן. לכן בהתחלה 

קניתי קופסא של "קרנפל" שזה הצפורן, כדי משתמש בה 

להבדלה הרבה זמן. אבל אחרי שנזכרתי בדברי הרמ"א 

הללו, שיש ענין שיהיה הדס דוקא, לקחתי מעט הדס והנחתי 

 עצי בשמים", וזה הכל. אותו בתוך הקופסא, ומברך "בורא

 .ברוך ה' לעולם, אמן ואמן

 

 ונשאלשואל 

 א"בקצרה בהלכות אקטואליות מהרב שליטתשובות 

 אוהל בשבתדיני 

 

 פריסת ניילון על הסכך בסוכה

לפרוס  מותר האם, טיפות לרדת החלו סוכות שאלה: בשבת

 אוהל? מדין שאסור או, הסכך גבי על ניילון מפת

 אוהל על מוסיף דהוי, סכך כבר שיש כיון, תשובה: מותר

 (.ב"סי' שטו ס) עראי

 

 פריסת רשת הצללה על פרגולה בשבת

 הפרגולה על הצללה בשבת רשת לפרושמותר  האם שאלה:

 מפני השמש?

 שלשה שאין או טפח הפרגולה קרש בעובי יש תשובה: אם

(, כך זה אחד במקום רק ואפילו) לקרש קרש בין טפחים

סי' ) אסור לאו ואם, כולה פני על הצללה רשת לפרוש יכול

 (.ב"שטו ס

 

 אם יש חשש אוהל בסתימת חור ניקוז

 מ"ס כשלשים גדול ניקוז פתח ישנו האוכל בחדר שאלה:

 חור עלבשבת  האם מותר להניח. אבדה שעליו והרשת

 בבור? יתקלו שלא דיקט כדי הניקוז

 בשעת תחתיו להשתמש עשוי שאינו כיון, תשובה: מותר

סי'  ע"בש וכמבואר אהל משום בזה אין ג"ובכה כלום הכיסוי

ומתחלה חשבתי להוסיף עוד טעם . )ש"ע'. ז שטו סעיף

 אוהל תוספת דהוי שבגג ארובה לסתום שמותר כמו להקל,

 הרצפה מן קטן חלק שהנקב כיון(, החלון פקק כמו) עראי

 יש דהתם, כ"בסק לאסור ב"המשנ שכתב" קוימן"ל דמי ולא

. כולו הגג שטח מן נפרד והוא הגג מן גבוה יוצא צינור לו

, מאהיל כ"ג הגג דהתם כיון, אינו זה ואולם. ב"במשנ ש"ע

 (.כלום מאהילה אינה שהרצפה כאן כ"משא
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 מחיצה המתרת באמבטיה

 הכיור בין המפריד וילון בה שיש שאלה: אמבטיה

מחיצה המתרת  הוא והרי, לסוגרו מותר מדוע, לשירותים

 ?שאסור לעשותה בשבת

 עיין, מחיצה מטעם ולא כיסוי מטעם דהוי, תשובה: מותר

 .י"סק ב סי' שטו"במשנ

 

 

 תחתיופתיחת שלחן מתקפל לשימוש 

האם מותר לפתוח שלחן מתקפל להניח תחתיו עוגות  שאלה:

 מוס שלא ינמסו בשמש?

 מחיצות לו שאין פ"אע נפרדות אסור, הרגליות תשובה: אם

 ריש ב סי' שטו"משנ) וכיוצא החמה מן להגן שעשוי כיון

 אם אבל(. הדיבור בסוף שלנו מטות ה"ד ל"ובביאה, כ"סק

 שהאוהל שחשוב כיון, שמותר נראה בו מחוברות הרגליות

 זה וכעין', ה בסעיף מרן ש"וכמ שמושיבו אלא עשוי כבר

 .החופה בדין ז"כ ק"בס ב"במשנ

 

 הקמת אוהל ע"י נכרי

 עם יחד באוהל המתגוררים דתיים חיילים שאלה: קבוצת

, באוהל הנעשים שבת מחילולי נפשם נקעה חילוניים חיילים

 להם מותר האם, לעצמם אוהל לעשות שבת ביום והחליטו

 גוי? שצריך או זאת לעשות

 מן אסור דהוא משום, יהודי אינו י"ע אפילו אסור תשובה:

 וכן, ד"ל ק"ס ב"משנ. בונה תולדת הוי קבע דאוהל, התורה

 איסור אין מועט לזמן עושהו אם נ"ואה. )א"בסק לעיל

 אינו י"ע מצוה במקום ושרי מדרבנן אלא האוהל בעשיית

 (.יהודי

 

 נאים בסוכה ביו"טתליית בדים 

לנוי, האם מותר  וילונות לא תלה אך סוכה שבנה מי שאלה:

 י"ע לנוי הדפנות ג"ע נאים בדים ראשון ט"ביו לתלות

 סוכות? לאחר שבוע עד כך וישארו אזיקונים

 ל"ונ: ל"וז ב"סק שטו סימן א"המג כ"כ. תשובה: מותר

 פ"אע שלנו המצויירים סדינים בשבת לתלות דמותר פשוט

 ואין) .ל"עכ. למחיצה עשויים שאין כיון שם שקבועים

 .(ע"הליכו עיין, קושר משום באזיקונים

 

 החזרת תריסים למסילה בשבת

 ובאמצע בשבת לפותחם התריסים את מי שהזיז שאלה:

 להשיבו מותר האם, ממקומו אחד תריס נעקר אותם שהזיז

 למסילתו?

 י"ע בקרקע היטב מחוברים הם שהרי, תשובה: אסור

עי' מנו"א ) בקרקע וסותר בונה ויש בהם הנכנסת המסילה

 (.57 הערה מנוחות ח" פכ"ג מי

 

 החזרת ידית דלת בשבת

 להחזירה מותר האם, בשבת שנפלה דלת של ידית שאלה:

 הדלת? ולפתוח למקומה

 הידית, את להחזיר תשובה: אסור

 שמא שכ' מטעם 71 בהערה מנוחות ועי' במנו"א ח" פכ"ג מי

 לאסור יש הכי בלאו ולכאורה במסמרים. ע"ש. יחברה

' סי ב"משנ עיין) הבית דלתות כדין גופו מחמת מוקצה מטעם

 .בידו בעודה מיירי ואולי(. ה"סקל שח

 

 צידההלכות 

 אם נחשב צידה אחר ארנבתרדף 

ילד שרדף אחר ארנבת עד שנכנסה לבית ונעל את הבית,  :שאלה

יונה שנכנסה  אך החלונות בבית פתוחים ויכולה לברוח משם, או

לונות פתוחים בבית, האם עשה לבית ונעל את הבית ללוכדה ויש ח

 ?כדין

אם נכנסה מאליה אין בזה איסור צידה כלל, כיון שיכולה תשובה: 

סעיף ד' בדבורים. אך אם הכניסה לבית סימן שטז לצאת, דומיא ד

)כמו במקרה של הארנבת( יש להסתפק שמא אין בזה איסור כלל, 

כלל, שהרי יכולה לברוח. )ולא דמי לציפור כיון שאין כאן צידה 

שהכניסה לבית סגור, שאסור, דשאני התם שהיא ניצודה במקצת 

אלא שצריך עוד השתדלות לצודה לגמרי(. )ביאה"ל ד"ה שהם 

 ניצודים(.

 

ים, האם מותר לו מי שפתח את כלוב התוכי כדי לתת לו מ :שאלה

ייל בבית ומה הדין אם יצא מהכלוב והתחיל לט ?לסגור את הכלוב

וחשש בעל הבית שיפתח מישהו את דלת הבית ויצא התוכי לחוץ, 

 ?, האם רשאיית במפתחולכן רוצה לנעול את הב

אסור לו לסגור דלת הכלוב, דכאשר נפתח הכלוב תשובה: 

נתבטלה הצידה וכשנועלה נעשה שוב צידה )עיין מ"ב ס"ק כה 

ממילא נתבטלה  דאם קם השני ממקומו כשהלך הראשון לחוץ

צידת הצבי וכשחוזר השני לישב במקומו למלא את הפתח חייב 
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משום צידה(. ומותר לבעל הבית לנעול את הבית במפתח, כיון 

 שהדלת סגורה ואין התוכי יכול לצאת )הרמ"א ס"ה(.

 

ורגע אחד פרח מעליו  ם בשבת,אדזבוב שהציק ל :שאלה

ק על הכוס לקחת בגד ולזרוהאם מותר תיישב על כוס סמוכה, וה

 ?כדי שיילכד שם

אסור, משום שהוא ניצוד שם. ויש מתירין, כיון שלרוב תשובה: 

קטנותן כשפותח את הכלי כולם בורחים משם וא"א לתופסם. 

)ואמנם הרמ"א דיבר כשאינו מתכוין, מ"מ בנדונו הוא פסיק 

ין כאן צידה כלל ]עיין משנ"ב רישיה, אלא שמקילין מטעם דא

 ס"ק טו[ וא"כ נראה דה"ה בנ"ד(.

 

מי שלכד בידו יתוש שהיה מסתובב באויר ואסור לצודו  :שאלה

מדרבנן ורצה להורגו, וגער בו חבירו שאסור לצודו וכ"ש שאסור 

 ?פק עתה האם צריך לשחררולהורגו, הסת

אילו צד אותו במזיד חייב לשחררו, שהרי אסור לו תשובה: 

לעולם ליהנות ממעשה שבת, אך כיון שבמקרה שבשאלה צד אותו 

בשוגג, ויתוש אין במינו ניצוד ואיסורו מדרבנן, נראה שאין צריך 

יש עוד צדדים ו] לשחררו )עיין ביאה"ל סעיף ו ד"ה ישב אחד(.

 להקל[.

אדום בבשר סימן קץ את חבירו בשבת ונשאר מי שע :שאלה

 ?בתשב איסור על חות דקה, האם עברלפ

איסור שבת, משום "שנצרר הדם" היינו שאינו חוזר אין תשובה: 

ונבלע בבשר שוב )וזה דוקא כשנעשה סימן כחול בבשר(. 

 ל"א(. ק"ססימן שטז )משנ"ב 

 

מעשה שהיה כך היה: כלב שלא נתנו לו לטייל בחוץ החל  שאלה.

להתפרע ולקרוע דברים בחצר )דהיינו מורד קצת, שמ"מ ודאי אם 

תר להכניסו היה משחררו, לעת ערב היה חוזר לבית(. האם מו

 ?למלונה שלא יזיק

 

צידד המשנ"ב בס"ק נח והביאה"ל שם להקל, כיון דהוי תשובה: 

בערב אין בו איסור צידה אלא מדרבנן,  משאצ"ל, וכיון שחוזר

ולכן בתרי דרבנן במקום הפסד יש להקל. וכ"ז להרמ"א, אבל 

 למרן בלא"ה מותר כדין חיה ועוף שברשותו בסעיף יב.

 

 

 

 

 

  

 בצהריים  12מידי יום ראשון בשעה 

 מוסר הרב שליט"א שיעור בהלכה בערוץ "קול ברמה". ניתן לשלוח שאלות לשיעור, בדוא"ל המערכת.

בגמרא בדף היומי, השיעור מופץ בתפוצה רחבה מאד, ומאזינים וצופים בו רבבות מידי יום מוסר הרב שליט"א שיעור 

יהודים בכל רחבי תבל. ניתן להקדיש את זכות השיעורים להצלחה ולישועה, לעילוי נשמת, לרפואה וכדומה. ניתן גם לערוך 

 או בדוא"ל המערכת.  052-7108693פדיון נפש. צרו קשר בפל' 

ם בהלכה בקביעות בעיר ראשון לציון בימים ראשון שני ושלישי, בבתי הכנסת "באר מים חיים", הרב שליט"א מוסר שיעורי

 ו"מורשת כהנים". מומלץ להצטרף.

שלחו לדוא"ל המערכת. נשתדל שהשאלות יועברו לרב באותו היום, ויתקבלו  -ניתן להפנות שאלות בכתב לרב שליט"א 

 תשובות ברורות לכל השאלות.

 03-5500228שעות ביממה, בטלפון:  24 בית ההוראה פתוח

 יעוץ המשכנתא הטוב ביותר בארץ –העלון יוצא לאור בחסות א. משכנתאות 

 054-8444095לפרטים: 

 להצלחת: רמי יצחקיאן, אריאל פלר, יוסי דהמן, אליהו חן ויוסי ברנס הי"ו

 .אביחי סעדון עורך ראשי: הרב

 A025606532@gmail.com -וכן ליצור קשר בדוא"ל  ניתן להצטרף לאלפים המקבלים את העלון במייל,

 02-5606532ניתן להאזין לשיעור זה ולשאר שיעורי מורנו הרב שליט"א בקו "תורת חיים" 

 וכן במערכת "קול הלשון"


