
        הקדמההקדמההקדמההקדמה
 מבר� בשמי� מיני בו שיש בש� של לחנותו הנכנס' כתב הטור בסימ� ריז

 .אחת פע� אלא מבר� אינו ,כולו היו� כל ש� ישב, ורא מיני בשמי�ב

 �"וכתב המהר, ופע� פע�ל כל ע מבר� ויוצא נכנס ויוצא נכנסאבל א� 

 דעתו היה א� אבל ,לחזור דעתו היה כשלא וקאודשזה  מרוטנבורק

  .שהרי לא הסיח דעתו, יבר� אל לחזור

 על מברכי� אי�לכ� , להריח נעשה כ� א� אלא ,הריח על �מברכי אי�

 שלא ההזוהמ להעביר העשוי ושמ� הכסא בית ושל מתי� של בשמי�

 �מברכי אי� ,בגדי�האת  בו �שמגמרי מוגמר. רע ריח להעביר אלא נעשו

 ריח ית�ל כדי אלא מוגמר של בעצמו להריח נעשה שלא מפני, עליו

 שה�בגדי� ב המריח וכ�    �"הרמבוהוסי� הטור כי כתב . בגדי�ב

על דברי . עיקר בלא ריח אלא עיקר ש� שאי� לפי מבר� אינו ,�מוגמרי

 עשוי אותו חושב שהוא כיו� דבריו הבנתי ולאכתב הטור , � אלו"הרמב

 שאי� מפני אלא עליו מלבר� פטר לא שהרי דבריומ משמע שכ� ,להריח

 למה� כ� וא בגדי�ה שיתבסמו כדי להריח שנעשה אמת הוא וכ� עיקר בו

שאינו נחשב  רע לריח לדמותו שרוצה אפשרוהשיב כי  .עליו �מברכי אי�

מפני שכא�  דומה אינוא� זה , עיקר לו כשאי� להיתפ הרחקת י�ילענ ריח

 צרי� להיבתפ וג� עליו לבר� וראוי נהנההוא  והרי ,בהנאההדבר תלוי 

   .הריח שכלה קו�מ עד להרחיק

 הטור על לתמוה ויש   � כתב בבית יוס� "על תמיהת הטור על הרמב

 סיננו שא� כבישא ומשחא כשרתא גביל זה שקוד� בסימ� כתבהרי ש

 שאי� כלל עליו �מברכי שאי� אומרי� יש ,מהבשמי� כלו� בו ואי� השמ�

 רעיק לו שאי� כריחזה  ירה ,אחר מדבר אותו שקלט אלא ממנו זו עריבות

 סברת היא זו והרי ,שמ� של מגופו שאינו כיו� ,עליו �מברכי ואי�

הוסי� הבית יוס� כי  .דבריו מבי� שאינו ש� כתב ולא ממש �"הרמב

 צור� שאינו כיו� ריחש שסובר משו� ,שהוא נראה �"הרמב של טעמו

  .עליו לבר� לו אי� שנהנה פי על א� עיקר לו כשאי� ,כ� כל הגו�

  פרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכות

 להריחכדי  הגחלי� על ששמי� בשמי�    רושפי המוגמר על �מברכי  .א

 שיגיע לפני ,עשנו קיטור משיעלה? מתי מברכי� על המוגמר .בה�

 ובדיעבד ,לעשיית� עוברצרי� לבר�  להילכתחמשו� ש, הריח אליו

, העש� קיטור שיעלה קוד� יבר� לא אבל. שמריח בעת א� לבר� יכול

. מההנאה הברכה מרוחקת תהיה ושלא לעשיית� סמו�כדי שיהיה 

  )ע ומשנה ברורה"מר� בשו( .�יבינתי הפסיק שלא כל יצא ובדיעבד

 שנהנה וא� כלל עליו �מברכי אי� הסרחו� לבטל בשביל מעש� א�  .ב

  )משנה ברורה. (מאד מהבשמי�

מבר� , עשב שלא�  ,בשמי� עצי בורא מבר� ,ע$ של הואהמוגמר  א�  .ג

. בשמי� מיני בורא� מבר, מיני� שאר של וא� בשמי� עשבי בורא

 שריפתומפני ש ,גימורב שנשר�א� , לא משתנה ברכתו) ע"מר� בשו(

  )משנה ברורה. (נוד� וריחו העש� שתעלה מתגוראלא , אותו מכלהלא 

 לכ�, מבר� שאינו אומרי� ויש ,עליו מבר�, והומצ של באתרוג המריח  .ד

בו  לצאת בידו שנטלו ונהוהכ אי�) ע"מר� בשו(. בו להריח שלא נכו�

 ו�ומתכ נואיהרי ש ,לבר� אי� דעת כול�ל בזהש ,ריח עלהה אגבדר� ו

שבפרי המיועד  ,ולהריח לצאת שנטלו מדובר באופ� אלא ,להריח

, סובר' אבעל הדעה  .הריח ועל אכילה על מבר�ש, ראינולאכילה 

 'בובעל הדעה . הריח ועל האתרוג נטילת על מבר�ש ,בזהשהוא הדי� 

  )משנה ברורה. (ולא להרחה הומצו של שהוא �יוכ, שאינו מבר�סובר 

 לכ� קוד� אבל והולמצ נטילתו בשעתשזה דווקא , המג� אברה� כתב  .ה

  )משנה ברורה. (בזה �שחולקי ויש ,עליו מבר�לדעת הכל  ר כ�אח או

 כמו, בפת טוב ריח שנת�    לבר� לו יש ח� בפת המריחש אומרי� שי  .ו

 להריח כדי כשנוטל� , טובריח לה� ויש לאכילה שעומדי� בפירות

 שיהא חשוב ריח זה אי�מפני ש ,עליו לבר� אי�ש אומרי� שוי. בה�

   )ה ומשנה ברורה"א בהג"הרמ (.בו להריח אי� לכ� ,עליו לבר� ראוי

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

  )ע"מר� בשו. (אחת אלא מבר� אינו, היו� כל ש� ישב ואפילו

ל זמ� כ תדיר לו עולה שהריח כיו�, מריח הבשמי� דעתו הסיחאפילו   .ח

  )משנה ברורה( .אינו חוזר ומבר�, בחנות יושב שהוא

 לבר� צרי� לחנותו שנכנס יו� שבכל הראשונה פע�ב ,עצמו החנות בעל  .ט

 שוב לחזור דעתו ריהש, נכנס ואפילו ,לא ותו מריח שנהנה לפי ,עליו

 לחנותו כשנכנס ראשו� בפע� שאפילו �שסוברי אחרוני� ישו, לחנותו

 צרי� יהיהדעת כול� ל ואז להריח �ושיכו טוב ועל כ�, לבר�ינו צרי� א

  )משנה ברורה. (ראשו� בפע� לבר�

 ,להריח ו�במתכורק , שהנכנס לחנות של בוש� מבר� וקאודש אומרי� יש  .י

 אבל מבר� אינו מזה ונהנה מאליו בא שהריח אלא מתכוו� באינו אבל

 שהבשמי� כיו� במתכוו� מריח אינו פילווסוברי� שא, ולקי�ח רבי�

  )משנה ברורה( .מבר� נהנה והוא בה� להריח כדי נעשי�

הרי ו ,להריח הבוש� נעשה שיהאשצרי�  בוארבסימ� זה מ' שבסעי� ב א� .יא

 עשוי נקרא בזה ג� באמת ,למכור רק בחנותו סחורתו כינסהבש� 

. ממנו לקנות ויבואו הבוש� ריח אנשי� שיריחומפני שנוח לו , להריח

שש�  ,בחנותו ולא הבוש� וניוחנ של בחדרו בשמי� מונחי� א� ,י זהלפ

ינו א בה� להריח ש� הנכנס �ונתכו א� אפילו אז ,אינ� מונחי� להריח

די�  לו משוה נטילה אותהשאז  בו להריח בידו נטלו א�אלא  לבר�צרי� 

  )משנה ברורה. (לבר� וצרי�של עשוי להריח בו 

 של שבחנות משו�    בשמי� מיני בוראברכה בחנותו של בש� היא ה .יב

 מבר� לפיכ�, שלא נית� להפריד� בשמי� ועשבי עצי בו נמצאי� בשמי�

  )משנה ברורה( .בשמי� מיני

 מבר�, ויוצא נכנס ,בשמי� ויוצא מיני בו שיש בש� של לחנותו הנכנס  .יג

 לחזור תודע  היהא�  אבל, לחזור דעתו היה שלא קאוודו ,פע� כל על

  )משנה ברורה (.מיד לחזור דעתו כשהיה וקאווד )ע"מר� בשו(. יבר� לא

 לבר� צרי� בודאי אחר בוש� של לחנותכשיוצא מחנות של בוש� והול�  .יד

 )משנה ברורה. (אחרת פע� ש�

ונשארו הבשמי� , מי שביר� על בשמי� באמצע סעודתו והריח בה� .טו

אינו חוזר לבר� ברכת , זו�ורוצה לחזור והריח בה� אחרי ברכת המ, לפניו

אלא בענייני , ואי� ברכת המזו� נחשבת להפסק, מפני שהיו לפיו, הריח

 )'ילקוט יוס� ג. (הושתייאכילה 

 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
 של ומת� משא כל כי, בלעדיה להתקיי� יכול העול� שאי� מידה היא הזכירה

 לו מלוה או לחבירו מאמי� אד� היה לא כי, בזכירה תלוי הכל הזה העול�

 שוכחי� היו א�, וממכר מקח כגו�, שבעול� ני�יהעני וכל. זוכר היה לא א�

 בלא ביניה� תנאי לעשות או, וממכר מקח לעשות יכולי� היו לא, דבריה�

  . לכל ידוע הדבר כי, בזה להארי� צרי� ואי�. זכירה

 גדר היא הזכירה כי, ענייניו לכל בה להשתמש המידה זאת האד� חייק לכ�

 יזכור, חברו ובי� בינו דבר יש וא�, לקיי� שנדר נדריו יזכור היא�, לאמת

 יזכור    לגלות שלא לו וציוה סתר דבר לו גילה. דבריו ישנה ולא �יהעני

 כמה יזכור    ביתו כלי ממנו שאל או מעות מחברו לוה. יגלה ולא ציוויו

 רבי� עסקי� לו שיש ומי. כלה וישל� בחשבונו וידקדק, ממנו לוה מעות

 מבני �ענייני ישאל שלא או מעות הוילו שלא מאד ליזהר צרי�, טרוד והוא

 יזכור    טובה חברו לו גמל. יזכור ולא הכל ישכח טרוד שהוא כיו� כי, אד�

 לבו על ולהעלות העניי� לזכור צרי� הצדקה �יולעני. לו להשיב שיוכל כדי

, וידע שראה מה על די� בבית להעיד יבוא וא�. לה� יעזור כ� ומתו�, דחק�

, ראה. שראה מה על יוסי� ולא יפחות ולא שיזכור מאד שייזהר האד� צרי�

 ל� רהישמ): "יא ח דברי� (שנאמר, הזכירה על הוא ברו� הקדוש הזהיר אי�

 דבר וזה, "וחוקותיו ומשפטיו מצוותיו שמור לבלתי י�וקאל' ה את תשכח פ�

): ח טז תהלי� (דוד אמר וכ�. מעשיו בכל, בר�ית, הש� את הזוכר    גדול

  )זכירהה שער   אורחות צדיקי�(                          ". תמיד לנגדי' ה יתישו"
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