
 

 

 

 

 
 

 מתי יכול אחד להוציא חבריו בברכתו 

. )דאין קבע סעודה בלא הסבה(כל אחד מברך לעצמו  ,היו יושבין :משנה)מ"ב א'( 
 .1אחד מברך לכולן ,הסבו

 . )אין אחד יכול לברך לכולם(לא  ,הסבו ִאין, לא הסבו (ומדייק) )מ"ב ב'(

כר אחד, כל אחד עשרה שהיו הולכים בדרך, אע"פ שכולם אוכלים מכי :ורמינהו
לאכול, אע"פ שכל אחד ואחד אוכל מככרו, אחד מברך  ואחד מברך לעצמו. ישבו

 !)אחד יכול לברך לכולם(לכולם. קתני ישבו אע"פ שלא הסבו 

 .2כגון דאמרי ניזיל וניכול לחמא בדוך פלן )ומתרץ(

ורבי  (2). לא שנו אלא פת דבעי הסבה, אבל יין לא בעי הסבה :אמר רב (1) )מ"ג א'(
 אפילו יין נמי בעי הסבה. :יוחנן אמר

לא שנו אלא פת דמהניא ליה הסבה, אבל יין לא מהניא  :אמר רב (1) ,איכא דאמרי
 .3אפילו יין נמי מהניא ליה הסבה :ורבי יוחנן אמר (2)ליה הסבה. 

 שיטות הראשונים 

', בלא הסבת פירשו, 'יושבין רש"י, ריא"ז, רשב"א, רא"ה, ורבינו ירוחם :יושבין והסבו
 .לולעסק אחר ונזדמן להם לאכ 'יושבין',פירש  בינו חננאלר מיטות. 'הסבו', על המיטות.

שישבו זה כאן וזה כאן כגון  פירש, 'יושבין', ורב האי גאון ר.ל ולא לעסק אחולאכ ',הסבו'
 .הראשוניםכרוב פסק  5והשו"ע. 4שישבו סביב הלחם 'הסבו' כדרך אכילה.שלא 

                                                

בשהן שכשם שיצא אינו מוציא, כך אע"פ שלא יצא, דאינו מוציא אלא הנהנין, ברכת הוי יודע כלל לו :כתב רא"ה . 1
 , וחשובין כאילו כל אחד ואחד מברך. וכ"כ ריטב"א.דרך קביעות וחבורה, לפי שהן כגוף אחד

 ,אבל ישבו מאליהן במקום אחד יחד ;הוי קביעות ,במקום פלוני, דקבעו להם מתחלה מקום בדבור ועצה והזמנה . 2
 רש"י. ביעות.אינה ק

 .בדעת רבי יוחנן אין הבדל בין הלשונות, ויין צריך הסבה, ומועילה לו הסבה . 3

בּו ֶלֱאָכל ֶלֶחם"וכדמתרגמינן  . 4 ְׁ ש  ָפָניו"ואסחרו למיכל לחמא,  )בראשית, פ' וישב, לז(" ַוּיֵּ בּו לְׁ ְׁ ש   )בראשית, פ' מקץ, מג(" ַוּיֵּ
 ננאל. . וכן הביא פירוש זה רבינו חואסחרו קדמוהי

 ת”בעזהשי
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ש, ורבינו רא" רבינו יצחק, בשם תוספות, רבינו יונה דעת :ך לכולםהסבו, אחד מבר
)בשלושה , בין בברכה אחרונה )אפילו בשניים(, דמתניתין איירי בין בברכה ראשונה ירוחם

שבברכת המזון אע"פ שלא הסבו, חובת זימון קובעת  ורי"ד, רמב"ןדעת ו. 6אם הסיבו(
 .כרא"שסתם  8שו"עוה .7אותם בחבורה

)סוכה כתב שאם לא הסבו, אע"ג דשומע כעונה  הרא"ש :ו בדיעבד כשלא הסבוהאם יצא

רבינו . ודעת 9ורבינו ירוחם , אור זרוע,רש"ילא יצא. וכן דעת  ,, אפילו אמר אמןל"ח ב'(
 .11השו"ע "פוכ. 10יצאו ,שגם כשלא קבעו ולא הסבו, אם נתכוונו לצאת חננאל והרוקח

דבשאר דברים, מוציא אחד את  הרא"שכתב  :פת ויין אי בעי הסבהשאר דברים חוץ מ
כתב שאפילו  ראב"ד. אמנם רי"ף, רמב"ם, ורמב"ןכולם אפילו בלא הסיבה. וכן פסקו 

 שאף שאר דברים, דינם כפת  ,רא"ה וריטב"אודעת . 12בהסיבה, כל אחד מברך לעצמו

                                                                                                                                                                         

)הו"ד . רבינו חננאל )תולדות אדם וחוה, נתיב טז, ח"ד(. רבינו ירוחם )ברכות, פ"ו, הלכה ה, א(ריא"ז  -או"ח קסז,יא. מקורות  . 5

 .)הו"ד ברשב"א ועוד ראשונים(. רב האי גאון )מ"ב ב', ד"ה היו יושבין(. רשב"א באור זרוע, ח"א סי' קנ, וברבינו ירוחם(

 אפילו ברכת המזון לא גמירנא.)מ"ג א'( דקאמר בעובדא דתלמידי דרב כדמשמע בגמרא,  . 6

, בברכת )מ"ב ב'(דבעי הסיבה, אי נמי ניכול נהמא  )מ"ב א'(דהא אינם רשאין ליחלק! אבל משנתנו דכיצד מברכין  . 7
 המוציא ובורא פרי נשנית, וכולה מתניתין התם בברכה שלפני אכילה היא. עיי"ש.

רי"ף, ד"ה ב )ל ב; רבינו יונה )מ"ב ב', ד"ה עשרה(תוספות  -מקורות  .)לעניין בהמ"ז(ג -; קצג,בלעניין המוציא()קסז,יא  או"ח . 8

 .)נתיב טז, ח"ד(. רבינו ירוחם ה, א()הו"ד בריא"ז, פ"ו, ה"רי"ד  ., ד"ה זו ששנינו("ז)מ"ה א', ריש פ. רמב"ן )סי' לג(; רא"ש ואומר(

. וביאר (, עיי"שמג"א, או"ח קסז, ס"ק כחוכ"כ  .ונשאר בצ"ע ,שה דתיפוק לי דשומע כעונה)שהק רשב"אמדברי  משמעוכן  . 9
; דמן התורה אחד אין דבר זה כי אם מדרבנן אפילו לדידהודדפשוט  בשער הציון אות נו(קסז,יג, ס"ק סה, )המשנ"ב 

)סי' ע הלשון באור זרוע כן משמשמוציא את חברו בבהמ"ז אף כשלא אכל כלל, ובודאי לא שייך קביעות בזה. ו

 שיהיו קבועין יחד באכילתן. חכמיםשכתב כי הצריכו  קנ(

או"ח ), ע"פ הגמרא להלן מ"ה ב', שיצאו בדיעבד. ביאור הגר"א )שדינם כשלושה בלא הסיבה(כמו שסוברים בשניים . 10

 ., ס"ק מה(קסז,יג

)מכל מקום יכול הפירות אף שאין זימון לפירות  . וכן בברכתוכן כתב הגר"א שדעת הרוקח ושו"ע עיקראו"ח קסז,יג. . 11

 , אלא שלכתחילה אסור. ע"כ.אחד להוציא חבירו בברכה(

. סי' שכט(הל' סעודה, ). רוקח כתב בשם ריא"ז שכן דעת ר"ח(שם  ;בפסקי רקנטי, סי' פהו"ד ) ורש"י רבינו חננאל -מקורות 
 .)הל' ברכת המוציא, סי' קנ(. אור זרוע ב', ד"ה היו יושבין( )מ"ב רא"ה .)נתיב טז, ח"ד(רבינו ירוחם  .)סי' לג(רא"ש 

ללישנא קמא מידי דחשיב בעי הסבה. ורבי יוחנן סבר דיין נמי חשיב. אבל שאר דברים כולהו לא לפי הרא"ש, . 12
 בעי הסבה. וללישנא בתרא מידי דחשיב ליה מהניא ליה הסבה. לרבי יוחנן יין נמי חשוב ומהניא ליה הסבה. ושאר

כלישנא קמא, כיון דברכה דרבנן, בשל סופרים הלך אחר הרא"ש כל הדברים כולהו לא מהני להו הסבה. ופסק 
. (ונתן רשות לאחד לברך ,דאייתו קמיהון תורמסקין שלקות ופרגיות ,ל"ט א', ממעשה דבר קפרא ותרין תלמידי הוכיח כןו) המיקל
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 .כראב"דבשם יש אומרים כתב  הראשונים. והרמ"א כרובפסק  14והשו"ע. 13ויין

שהיו אוכלים  ,דדוקא לדידהו ורא"ש ,תוספות, רשב"אכתבו  :שלנו הוי קביעותישיבה 
בה דידהו. וכן יבה, אבל אנו, ישיבה שלנו הוי קביעות לנו כהסיבה היו צריכים הסיבהס

 ,. והוסיף, שאפילו לדידן, קבעו מקום לאכילתן או בעל הבית עם בני ביתו15השו"עפסק 
 .16לא מהני אלא אם כן ישבו

 רוךשולחן ע

 )או"ח, הלכות בציעת הפת, סימן קסז(

ֶרךְׁ ֶקַבע יא.  הּוא ּדֶ ֶ ּבּו, ש  סֵּ ָקא הֵּ ַדוְׁ ם; וְׁ ֻכּלָ ךְׁ לְׁ ָברֵּ ים, ֶאָחד מְׁ ַנִים אֹו ַרּבִ ְׁ ִית ִאם ָהיּו ש  ַעל ַהּבַ אֹו ּבַ

ּבּו )טּור(, סֵּ הֵּ י ּכְׁ ָהוֵּ יתֹו ּדְׁ י בֵּ נֵּ י ִעם ּבְׁ ה, ּכֵּ לֹא ֲהִסּבָ ִבים ּבְׁ ְׁ ִעים ֲאָבל ִאם ָהיּו יֹוש  ּבָ יָנם ִנקְׁ אֵּ ֶ ָון ש 
רוּ  ִאם ָאמְׁ מֹו; וְׁ ַעצְׁ ךְׁ לְׁ ָברֵּ ל ֶאָחד מְׁ ִכינּו  :ַיַחד, ּכָ הֵּ ֶ יָון ש  לֹוִני, ּכֵּ ָמקֹום ּפְׁ אן אֹו ּבְׁ נֹאַכל ּכָ

ה,  ֲהִסּבָ ִגיִלים ּבַ ין ָאנּו רְׁ אֵּ ֶ ָנא ש  ָהִאּדָ ה, וְׁ לֹא ֲהִסּבָ י ֶקַבע ַוֲאִפּלּו ּבְׁ ָמקֹום ַלֲאִכיָלָתן, ָהוֵּ
יבָ  ִ ש  י ֲחבּוָרה יְׁ נֵּ ִביעּות; ַוֲאִפּלּו ִלבְׁ י קְׁ ה ַאַחת, ָהוֵּ ַמּפָ ָחן ּבְׁ לְׁ ֻ לֹא ש  ָחן ֶאָחד אֹו ּבְׁ לְׁ ֻ ש  יָדן ּבְׁ ה ּדִ

יתֹו,  י ּבֵּ נֵּ ִית ִעם ּבְׁ ַעל ַהּבַ עּו ָמקֹום ַלֲאִכיָלָתן, אֹו ּבַ ִדיָדן, ֲאִפּלּו ָקבְׁ ִמי. ּולְׁ הּו ּדָ ידְׁ ה ּדִ ֲהִסּבָ  ּכַ
                                                                                                                                                                         

 .פסק להחמיר כלישנא בתראוהראב"ד 

שהחילוק הוא בין אכילה לשתיה ד מברך לכולם, ואם לא הסבו כל אחד מברך לעצמו. שהבינו שאם הסבו, אח. 13
. והלכה כרבי יוחנן שאפילו במידי דשתיה, צריך )שפת כולל כל דבר שהוא בר אכילה. ויין כולל כל דבר שהוא בר שתייה(

 .ומהניא הסיבה

צריך הוכחה שהאחרים מכוונים לצאת בברכת ד ,א בעידישיבה מיה שמהטור משמע )ריג,א(וכתב הב"י או"ח ריג,א. . 14
. וראה ביאור )או"ח ריג,א( וכן פסק בשו"ע. והוכיח כן מדברי תוספות. והוכחה זו היא על ידי שיושבים יחד ה,ז

)הל' ברכות  וראב"ד רמב"ם -שדחה ראייתו, ומכל מקום משמע שלדינא מסכים לדבריו. מקורות  )ס"ק ג(הגר"א 

. ריטב"א )ד"ה ואם הסבו(. רא"ה )מ"ג א', ד"ה איכא דאמרי(. רשב"א )סי' לג(רא"ש  .ברא"ש("ד )הורמב"ן  .(רשב"א; והו"ד בא,יב
 .)מ"ג א', ד"ה אמר רב, ואילך(

 .)סי' לג(רא"ש  .)מ"ב ב', ד"ה מתני'(רשב"א  .)מ"ב א', ד"ה הסבו(תוספות  -מקורות או"ח קסז,יא. . 15

בשולחן להעיר שהשו"ע כתב שאפילו לדידן, קבעו לא מהני אלא אם כן ישבו  יש דבלא ישיבה לא מקרי קבע.. 16
, ובאמת לא בעינן כלל )וכן בב"י לא כתבו!( כתב על זה דטעות סופר הוא )ס"ק מב( והגר"א אחד או במפה אחת.

ים כל שיושבין ואוכלשולחן אחד או מפה אחת היכא שקבעו מתחילה לאכול יחד או בעה"ב עם בני ביתו, אלא 
. וזה דלא כמג"א )ס"ק ס(. וכן ציין לדבריו המשנ"ב מצטרפים -ביחד, דהיינו שאינם מפוזרים אחד הנה ואחד הנה 

)סעי' יב, ס"ק כו, שכתב שבבית לא מהני אמירה אא"כ ישבו בשולחן אחד, אבל בשדה דליכא שולחן הוי קביעות באמירה בלא 

רי המג"א. ויש להעיר שגם המג"א לא מיירי אלא בפת ויין. אבל הביא דב )סעי' יב, ס"ק פח(. ובכף החיים שולחן(
 .)ראה שעה"צ ריג,א, אות ב(בשאר פירות מודה 
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א ִאם ּכֵּ  י ֶאּלָ ָהנֵּ ה ַאַחתלֹא מְׁ ַמּפָ ָחן א' אֹו ּבְׁ לְׁ ֻ ש  בּו ּבְׁ ְׁ ונראה דט"ס הוא  :הגר"א) ן ָיש 

 . (וכן בב"י לא כתבו .ושיטפיה דלישנא דלעיל נקט
רוּ יב.  ָאמְׁ ִבים וְׁ דּו  :ִאם ָהיּו רֹוכְׁ ּלֹא ָירְׁ ֶ רֹו, ש  ּכָ ל ִמּכִ ל ֶאָחד אֹוכֵּ ּכָ ֶ י ש  נֹאַכל, ַאף ַעל ּפִ

יָון ִפין ּכֵּ ָטרְׁ מֹות, ִמצְׁ הֵּ ַהּבְׁ ִכים, לֹא;  מֵּ הֹולְׁ ִלים וְׁ ָמקֹום ֶאָחד, ֲאָבל ִאם ָהיּו אֹוכְׁ דּו ּבְׁ ָעמְׁ ֶ ש 
ָעה ַאַחת  ָ ש  ם ּבְׁ ּלָ ִלים ּכֻ אֹוכְׁ ֶ י ש  פָֹרִדים, ַאף ַעל ּפִ ִרים ּומְׁ ֻפּזָ ֶדה מְׁ ש ָ ִלים ּבְׁ ִאם ָהיּו אֹוכְׁ וְׁ

ִרים, ֻפּזָ ִלים מְׁ אֹוכְׁ עּו ָמקֹום, וְׁ ּלֹא ָקבְׁ ֶ יָון ש  ר ֶאָחד, ּכֵּ ּכָ ִפין. ּוִמּכִ ָטרְׁ יָנם ִמצְׁ  אֵּ
הֹוִציָאם יג.  ךְׁ לְׁ ָברֵּ ן ַהמְׁ ּוֵּ מֹו, ִאם ּכִ ַעצְׁ ךְׁ לְׁ ָברֵּ ל ֶאָחד מְׁ ּכָ ֶ ִריַנן ש  ָאמְׁ עּו ָמקֹום ּדְׁ לֹא ָקבְׁ יָכא ּדְׁ הֵּ

אּו. את, ָיצְׁ נּו ָלצֵּ ּוְׁ ּכַ ם ִנתְׁ הֵּ  וְׁ
 )או"ח, הלכות ברכת הפירות ושאר ברכות, סימן ריג(

בָ  א.  ָאר ּדְׁ ְׁ רֹות ּוש  ל ּפֵּ ר ַעל ּכָ ר, ֶאָחד ּפֹוטֵּ ַנִים אֹו יֹותֵּ ְׁ ִלים ש  ַיִין, ִאם ָהיּו ָהאֹוכְׁ ת וְׁ ִרים, חּוץ ִמּפַ
ה;  י ֲהָסּבָ עֵּ ַיִין ּבָ ת וְׁ ָקא ּפַ ַדוְׁ י, וְׁ עֵּ יָבה ִמיָהא ּבָ ִ ש  ה, ּוִמיהּו יְׁ לֹא ֲהָסּבָ רֹו ֲאִפּלּו ּבְׁ ֶאת ֲחבֵּ

הּו; ּולְׁ  ִדידְׁ ה לְׁ מֹו ֲהָסּבָ יָבה ּכְׁ ִ ש  י יְׁ ִדיָדן ָהוֵּ ין ּולְׁ ין ִחּלּוק ּבֵּ ה אֵּ ית ָלן ֲהָסּבָ לֵּ ִדיָדן ּדְׁ ִפי ֶזה לְׁ
יָבה,  ִ יש  ּלֹא ּבִ ֶ ש  ם; וְׁ ֻכּלָ ךְׁ לְׁ ָברֵּ ַיִין ֶאָחד מְׁ ת וְׁ יָבה ֲאִפּלּו ּפַ ִ ִביש  ָבִרים, ּדְׁ ָאר ּדְׁ ְׁ ַיִין ִלש  ת וְׁ ּפַ

ֶא  ִריַנן ּדְׁ ָאמְׁ ָהא ּדְׁ מֹו. וְׁ ַעצְׁ ךְׁ לְׁ ָברֵּ ל ֶאָחד מְׁ י ּכָ ָבִרים ָנמֵּ ָאר ּדְׁ ְׁ ש  ָאר ּבִ ְׁ ש  ם ּבִ ֻכּלָ ךְׁ לְׁ ָברֵּ ָחד מְׁ
ָכל  ק וְׁ ָחלֵּ ִריִכין לֵּ ָרָכה ַאֲחרֹוָנה צְׁ בְׁ ֹוָנה; ֲאָבל ּבִ ָרָכה ִראש  בְׁ י ּבִ י ִמּלֵּ ת, ָהנֵּ ָבִרים חּוץ ִמן ַהּפַ ּדְׁ

רֹות.  פֵּ ין ִזּמּון לְׁ אֵּ מֹו, ּדְׁ ַעצְׁ ךְׁ לְׁ ָברֵּ ת וְׁ  :הגהֶאָחד מְׁ ָבִרים חּוץ ִמּפַ ָכל ַהּדְׁ בְׁ ִרים ּדִ ש  אֹומְׁ יֵּ ַיִין לֹא וְׁ

ִדיָדן  יָבה לְׁ ִ ש  ין יְׁ הּוא ַהּדִ ה, וְׁ י ֲהָסּבָ ָהנֵּ ם ָהַרֲאָב"ד(; מְׁ ֵּ ש  ף סי' קע"ד ּבְׁ ית יֹוסֵּ ו )ּבֵּ ָ ש  ן ָנֲהגּו ַעכְׁ ָלכֵּ וְׁ

מוֹ  ַעצְׁ ךְׁ לְׁ ָברֵּ ל ֶאָחד מְׁ ּכָ ֶ רֹות, ש  פֵּ  .ּבְׁ

 יין שבא בתוך המזון כל אחד מברך לעצמו 

, כל אחד ואחד )באמצע הסעודה(ן בא להם יין בתוך המזו (:משנה)המשך  )מ"ב ב'(
 מברך לעצמו. אחר המזון, אחד מברך לכולם.

מפני מה אמרו בא להם יין בתוך המזון, כל  :שאלו את בן זומא (תוספתא) )מ"ג א'(
 , לאחר המזון, אחד מברך לכולם? )על אף שקבועים יחד(אחד ואחד מברך לעצמו 
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 .(17המסובים אל המברך, אלא לבלוע )ואין לבהואיל ואין בית הבליעה פנוי  :אמר להם

)אבקת בשמים אומר על המוגמר  )אותו שבירך על היין(והוא  (:משנה)המשך  )מ"ב ב'(

. ואע"פ שאין מביאין את שהיו רגילים להביא אחר אכילה במחתות לריח טוב( ,על האש
מי שהתחיל בברכות  ,)ואינו מצרכי הסעודה, מכל מקוםהמוגמר אלא לאחר סעודה 

 .נות גומרן(אחרו

ילו )ואפמדקתני והוא אומר על המוגמר, מכלל דאיכא עדיף מיניה  (ומדייק) )מ"ג א'(

 .יברך גם על המוגמר( ,כיוון שהתחיל בברכת היין הכי,

הנוטל ידיו תחלה באחרונה  :מסייע ליה לרב, דאמר רב חייא בר אשי אמר רב
 . 18, הוא מזומן לברכה)במים אחרונים(

 שיטות הראשונים

שאם , ויטרי מחזורבשם  המרדכיכתב  :א להם יין בתוך המזון אחד מברך לכולםב
 ,ושומעין למברך ועונים אמן ,והם מניחין מלאכול ,אומר באמצע סעודה סברי מורי

. וכתב שכן המנהג. 19בהגהות מיימוניות ותוספותך. והובאה דעה זו יוצאין בברכת המבר
, דבכל עניין כל אחד ואחד מברך שב"א, וכלבו, רבינו יונה, רא"ש, רלחנןרבינו אודעת 
 .כמחזור ויטריפסק  והרמ"אסתם דבריו.  21והשו"ע. 20לעצמו

                                                

 . תר"י ורא"ש.משום סכנה, שמא יקדים קנה לוושטשאינם יכולים לענות אמן, ובירושלמי פירשו ש"י. ר. 17

וראה להלן, פרק ריטב"א. . המצוה ומברך ןם כוגם כאן דומה לנידון הנ"ל, שהמתחיל במצוה ליטול ידיו, גומר ג. 18
 שביעי, מ"ו ב', סוגית הלכות דרך ארץ בסעודה.

מפני שהכל  ,אבל בבעל הבית פטור ,באורחין ני מיליה :כן משמע בירושלמי גבי הך ברייתאכתבו תוספות שו. 19
 .תני רבי חייא אף בעל הבית בתוך ביתו .פונים אצל בעל הבית

, שלא תחלוק בין פנוי לשאינו פנוי ,וגם .אינו יוצא כלל בברכת חבירו ,יברך כל אחד לעצמודכיון שתקנו חכמים ש. 20
 . תוספות.דאתי למטעי

הגהות  .)ד"ה הואיל(תוספות . )הו"ד בתוספות וראשונים(. רבינו אלחנן (רמז קמה)מרדכי  -או"ח קעד,ח. מקורות . 21
ד"ה בא  ב ברי"ף, )ליונה  . רבינו)סי' לד(רא"ש . יד מהר"ם, סי' שכב()לתלמ. תשב"ץ קטן ()הל' ברכות פ"ז, אות טמיימוניות 

 .)סי' כד, דין הלכות סעודה וברכת הפירות(. כלבו )ד"ה לפי(רשב"א . להם(
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 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות דברים הנוהגים בסעודה, סימן קעד(

ּבּו ַיַחד,  ח.  סֵּ מֹו, ֲאִפּלּו הֵּ ַעצְׁ ךְׁ לְׁ ָברֵּ ֶאָחד מְׁ ל ֶאָחד וְׁ זֹון ּכָ תֹוךְׁ ַהּמָ ּבְׁ ֶ כֹוִלין ּדְׁ  :הגהַעל ַיִין ש  לֹא יְׁ

ן  ט.  ,)טּור(ַלֲענֹות ָאמֵּ ֶ ש  ים ָקֶנה ַלּוֵּ ּדִ א ַיקְׁ ּמָ ֶ יָנן ש  ִ יש  ַחיְׁ ּום ּדְׁ ּ ִאם ָאַמר  :הגהִמש  ִרים ּדְׁ ש  אֹומְׁ יֵּ וְׁ

ַיֲענוּ  :ָלֶהם לּו ָאז, וְׁ לֹא יֹאכְׁ ָרָכה, וְׁ נּו ַלּבְׁ עּו ִויַכּוְׁ מְׁ ְׁ ִיש  ִרי ַרּבֹוַתי, וְׁ ֻכלָּ  :ַסבְׁ ךְׁ לְׁ ָברֵּ ן, ֶאָחד מְׁ ן  ,םָאמֵּ כֵּ וְׁ

ַהת מיי' פ ִ "נֹוֲהִגין )ַהּגָ ם ַרש  ֵּ ש  טּור ּבְׁ ִכין וְׁ ָברְׁ יַצד מְׁ ֶרק ּכֵּ ַכי סֹוף ּפֶ ּדְׁ ָרכֹות ּוָמרְׁ כֹות ּבְׁ ִהלְׁ  י(..."ז מֵּ

  דיני ברכת הריח

 ברכה על מוגמר

? )של מוגמר(מאימתי מברכין על הריח  :אמר רבי זירא אמר רבא בר ירמיה )מ"ג א'(
 .נו()קיטור עשמשתעלה תמרתו 

ִריח(והא לא קא ארח  :אמר ליה רבי זירא לרבא בר ירמיה  :?! אמר ליה)עדיין לא הֵּ
?! )עדיין(, והא לא אכל )לפני אכילת לחם(ולטעמיך, המוציא לחם מן הארץ דמברך 

 אלא, דעתיה למיכל; הכא נמי דעתיה לארוחי.

מוגמרות ה )סוגי(כל  :אמר רב חסדא אמר רב, ואמרי לה אמר רב חסדא אמר זעירי
, 22)נוצר(מברכין עליהן בורא עצי בשמים, חוץ ממושק, שִמן חיה הוא  )הקטורת(

 שמברכין עליו בורא מיני בשמים.

אלא על אפרסמון של בית רבי, ועל  ,אין מברכין בורא עצי בשמים :מיתיבי
)והוא הדין לכל הדומה להם, שהעץ אפרסמון של בית קיסר, ועל ההדס שבכל מקום 

 תיובתא. !בלא שריפה(עצמו מריח 

                                                

)וביארו שמור הוא רש"י פירש שהוא מן הרעי של חיה. הראשונים זיהו בושם זה המופק מאיל המושק עם המור . 22

". ראה רמב"ם ךְׁ ַמסְׁ . ובביאור המור פיה"מ לכריתות א,א; מקוואות ט,ה. ובהל' ברכות ט,א; אבודרהם, פיטום הקטורת, ועוד( "ַאלְׁ
ל שמתבשמין בה בני אדם בכ ,הידוע לכל, הוא הדם הצרור בחיה שבהודו" :א,ג(כלי המקדש  )הל'כתב הרמב"ם 

 .(111עמ' )' של זהר עמר ראה בהרחבה, 'ספר הקטרת. 'Muscumמקום." ונקרא בערבית 'מסך', ובלטינית '
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 :)אלו דברים, נ"ג א'(פרק שמיני גרסינן להלן, 

המהלך בערבי שבתות בטבריא ובמוצאי  :אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
אינו מברך, מפני שחזקתו אינו עשוי אלא לגמר בו את  ,שבתות בצפורי והריח ריח

 .(לבשם בעשנו את הבגדים) הכלים

 שיטות הראשונים 

, נדחו דברי רב חסדא אמר זעירי, ולהלכה אין רש"ילפי גירסת  :ל מוגמרברכה ע
מברכים 'עצי בשמים' אלא על דברים שהעץ עצמו מריח בלא שריפה. ומוגמר לא 

פסקו כרב חסדא אמר זעירי, שכל  רי"ף ורמב"םמברכינן אלא 'מיני בשמים'. 
י'()ואם היה הנשרף עשב, מבהמוגמרות מברכין עליהן 'עצי בשמים'  בֵּ ְׁ , חוץ רכים עליו 'ִעש ּ

 .כרי"ף ורמב"םפסק  24והשו"ע .23ממוסק

, דעץ שכלה עיקרו עד שלא רא"ה וריטב"אדעת  :ברכת מוגמר על דבר שעיקרו כלה
רש"י,  ומדבריתעלה תימרתו, נחשב ריח שאין לו עיקר, ואין מברכים עליו כלל. 

 .25השו"עוכן פסק  שגם כשכלה העיקר מברכים עליו.ועוד, נראה  םתוספות, רמב"

ָגִדים , הרמב"םכתב  :מוגמר לגמר בו את הכלים ֶאת ַהּבְׁ ִלים וְׁ ִרין ּבֹו ֶאת ַהּכֵּ ַגּמְׁ ּמְׁ ֶ ָמר ש   -ֻמגְׁ
ָמר גְׁ ּמֻ ּלַ ֶ מֹו ש  ַעצְׁ ָהִריַח ּבְׁ ה לְׁ ּלֹא ַנֲעש ָ ֶ ִפי ש  ִכין ָעָליו, לְׁ ָברְׁ ין מְׁ  )אלא כדי ליתן טעם בכלים  אֵּ

 

                                                

. ובה"ג )לפי גירסתנו, שהיא גירסת רש"י(הגמרא הקשתה על דברי רב חסדא אמר זעירי מברייתא, וסליק בתיובתא . 23
לכאורה , . ורי"ף ורמב"ם)ראה תוספות, מ"ג א', ד"ה ועל ההדס(תנא הדס וכל דדמי ליה  :לא גריס תיובתא, ומשני

 ודברי רב חסדא אמר זעירי לא נדחו. גורסים כבה"ג, שלא גרס תיובתא,

 .)ד"ה אמר רב חייא(. רא"ה )הל' ברכות ט,ב(רמב"ם  -מקורות  או"ח רטז,יג.. 24

שמברכין על המוגמר משיעלה קיטור עשנו, ולא חילק, משמע שאף כשאינם בעין  השו"עאו"ח רטז,יב. מדסתם . 25
אמר רב אמר ר' זירא; וד"ה )ד"ה רא"ה  -מקורות  .שיעלה()ד"ה מוראה ביה"ל  .)ס"ק יג(מברכים עליהם. וכן פסק הט"ז 

)מ"ג א', ד"ה מברכין, מבואר שהבין ברב חסדא, שאע"פ שנשרף ואינו בעין, אלא שהתימור . רש"י )הל' ברכות ד,ח(ריטב"א  .חייא(

כל המוגמרות, ביארו את דברי )ד"ה . תוספות עולה, מברכים עליהם. וגם אם נדחו דבריו, היינו שמברכים רק בורא מיני, ולא עצי(

)הל' ברכות ט,ב. וכן כתב בדעתו בספר הבתים, . רמב"ם רב חסדא כרש"י, שאע"פ שנשרפו ואין עצי בשמים בעין, מברכים, וכנ"ל(

 .)פסקי ריא"ז, פ"ו, הלכה ה, אות ה(ריא"ז בשם רי"ד  .שער יא מברכות, הלכה א(
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 .26עהשו"וכן פסק . ובבגדים(

ָגִדים , הרמב"םכתב  :ים המגומרים האם נחשב שאין לו עיקרריח בגד בְׁ ִריַח ּבִ ַהּמֵּ
ר לֹא ִעּקָ יַח ּבְׁ א רֵּ ם, ֶאּלָ ר ּבֹש ֶ ם ִעּקָ ָ ין ש  אֵּ ֶ ִפי ש  , לְׁ ךְׁ ָברֵּ ינֹו מְׁ ִרין אֵּ ֻגּמָ פסק  וריא"ז. 27ַהּמְׁ

. 28הטור. וכן פסק )שגימור הכלים, להריח הכלים(שמברכים על ריח הכלים המוגמרין 
 .כרמב"םפסק  29עוהשו"

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות ברכת הבשמים, סימן רטז(

. א.  ךְׁ ָברֵּ ינֹו ָצִריךְׁ לְׁ ַאֲחָריו אֵּ ִריַח, ֲאָבל לְׁ ּיָ ֶ ךְׁ קֶֹדם ש  ָברֵּ ּיְׁ ֶ יַח טֹוב ַעד ש  רֵּ יָהנֹות מֵּ  ָאסּור לֵּ
י  ב.  א ֲעצֵּ ךְׁ ּבֹורֵּ ָברֵּ ץ, מְׁ ץ אֹו ִמין עֵּ יַח עֵּ ּנּו ָהרֵּ א ִמּמֶ ּיֹוצֵּ ֶ ךְׁ ִאם ֶזה ש  ָברֵּ ב, מְׁ ִאם הּוא ֶעש ֶ ִמים; וְׁ ש ָ ּבְׁ

י  א ִמינֵּ ךְׁ ּבֹורֵּ ָברֵּ מֹו המוס"ק, מְׁ ב, ּכְׁ לֹא ִמין ֶעש ֶ ץ וְׁ ינֹו לֹא ִמין עֵּ ִאם אֵּ ִמים; וְׁ ש ָ י ּבְׁ ּבֵּ א ִעש ְׁ ּבֹורֵּ
ִמים ש ָ  ...ּבְׁ

ָמר יב.  גְׁ ִכין ַעל ַהּמֻ ָברְׁ יִמים ַעל הַ מְׁ ש ִ ּמְׁ ֶ ִמים ש  ש ָ ָהִריַח בָּ ּגְׁ )פי' ּבְׁ ֲעֶלה ִקיטֹור  ֶהם(ָחִלים לְׁ ּיַ ֶ ּ ִמש 
ן.  ָ ֲעֶלה ִקיטֹור ֶהָעש  ּיַ ֶ ךְׁ קֶֹדם ש  ָברֵּ יַח, ֲאָבל לֹא יְׁ יַע לֹו ָהרֵּ ּגִ ּיַ ֶ נֹו קֶֹדם ש  ָ  ֲעש 

י יג.  ּבֵּ א ִעש ְׁ ב, ּבֹורֵּ ל ֶעש ֶ ֶ ִאם ש  ִמים; וְׁ ש ָ י ּבְׁ א ֲעצֵּ ךְׁ ּבֹורֵּ ָברֵּ ץ מְׁ ל עֵּ ֶ ָמר, ִאם הּוא ש  גְׁ ַהּמֻ
ל  ֶ ִאם ש  ִמים; וְׁ ש ָ ִמים.ּבְׁ ש ָ י ּבְׁ א ִמינֵּ ָאר ִמיִנים, ּבֹורֵּ ְׁ  ש 

                                                

 .ח()הל' ברכות ט,רמב"ם  -מקורות  .יז,גאו"ח ר. 26

אלא מפני שאין בו , שהרי לא פטר מלברך עליו) אותו עשוי להריחהרמב"ם מחשיב כיון שוהטור הביא דבריו, והקשה, ש. 27

אפשר שרוצה לדמותו כתב, ו! א"כ למה אין מברכין עליו ,כדי שיתבסמו הכלים וכן הוא אמת שנעשה להריח ,(עיקר
 ,בהנאה תליא מילתאהכא ד !ואינו דומה ,שאין לו עיקרלה כיליה ריח לענין הרחקת תפ נןדלא חשבי ,לריח רע

 !והרי נהנה וראוי לברך עליו

שאם סיננו השמן ואין בו כלום מהבשמים יש אומרים שאין  ,כשרתא ומשחא כבישאתמה על הטור, מאי שנא מדין והב"י . 28
ואין מברכין עליו כיון שאינו  ,ו עיקרהוי כריח שאין ל ,מברכין עליו כלל שאין עריבות זו ממנו אלא שקלט אותו מדבר אחר

, )מדוע אין מברך על ההנאה(ובאשר לסברת הרמב"ם  !)והטור הסכים עמו בדין זה( והרי זו היא סברת הרמב"ם ממש !מגופו של שמן
להלן,  )אמנם ראה אין לו לברך עליו ,אף על פי שנהנה ,כשאין לו עיקר ,משום שסובר דריח כיון שאינו צורך הגוף כל כך ביאר

 .עליו( שדעת הב"ח בהבנת הרמב"ם, שגם אם סיננו הבשמים מהשמן מברך

, זה ולא נשאר בשמן רק קליטת הריח ,שהוציאו הבושם מן השמןיישב דברי הטור, שכ)דרכי משה, אות א( והרמ"א  
אותו ריח הוא ו ,הבשמים נשרפו ונתהפכו ונעשו ריח, ואין מברכין עליו. אבל כאן, ריח שאין לו עיקרודאי נחשב 

 , ומברכים עליו. וכתב שהיא סברא נכונה.כעיקר הבושם

 .)פרק ח, הלכה ב, אות ט(ריא"ז  .)הל' ברכות ט,ח(רמב"ם  -או"ח ריז,ג. מקורות . 29
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 )או"ח, הלכות ברכת הבשמים, סימן ריז(

ל  ג.  ֶ מֹו ש  ַעצְׁ ָהִריַח ּבְׁ ה לְׁ ּלֹא ַנֲעש ָ ֶ ִפי ש  ִכין ָעָליו, לְׁ ָברְׁ ין מְׁ ִלים, אֵּ ִרין ּבֹו ֶאת ַהּכֵּ ַגּמְׁ ּמְׁ ֶ ָמר ש  ֻמגְׁ
ן הַ  כֵּ ִלים; וְׁ ּכֵּ יַח ּבַ ן רֵּ י ִלּתֵּ דֵּ א ּכְׁ ָמר, ֶאּלָ ִפי ֻמגְׁ , לְׁ ךְׁ ָברֵּ ינֹו מְׁ ֻגָמִרים אֵּ ם מְׁ הֵּ ֶ ִלים ש  כֵּ ִריַח ּבְׁ ּמֵּ

ר. לֹא ִעּקָ יַח ּבְׁ א רֵּ ר, ֶאּלָ ין ִעּקָ אֵּ ֶ  ש 

 ברכה על משחא דאפרסמון, כשרתא ומשחא כבישא

שחותכים ומקלפים ) האי משחא דאפרסמון :אמר ליה רב חסדא לרבי יצחק )מ"ג א'(

 ? (ריחו)על עלויה  , מאי מברכין(30עץ אפרסמון, ונוטף שמן ממנו

 הכי אמר רבי יוחנן, בורא שמן ערב. :אמר ליה

מברכין עלויה בורא עצי בשמים. אבל  ,האי כשרתא :אמר רב אדא בר אהבה (1)
 משחא כבישא, לא. 

 אפילו משחא כבישא. אבל משחא טחינא, לא.  :ורב כהנא אמר (2)

 אפילו משחא טחינא. :נהרדעי אמרי (3)

 שיטות הראשונים 

, רא"ה וריטב"אביארו הטעם שאין מברכים עליו בורא עצי בשמים,  :חא דאפרסמוןמש
, כל שכן בעץ. דובשא דתמרי(ת )ראה ל"ח א', בסוגידאפילו בפירות אין היוצא מהן כמותן 

כתב הטעם, דמפני שנמצא בארץ ישראל והוא חשוב, קבעו לו ברכה בפני  ורבינו יונה
, שהטעם, שהוא שמן שאין בו בשמים ש מפרשיםוי .31רש"יעצמו. וכן נראה מפירוש 

 .32בעין

                                                

 .א"ה וריטב"אר .)כריתות ו' א'(שאינו אלא שרף מעצי הקטף רשב"ג והוא הצרי שאומר . 30

עצי בשמים, יצא. ולפי בורא יניהם, דלפי רבינו יונה, בדיעבד, אם בירך ב א מינהוכתב בעיניים למשפט שיש נפק. 31
ואם בירך בורא עצי  :וכתבהביא טעמו של רבינו יונה.  (ג)רטז,ד, ס"ק כמשנ"ב אמנם הרא"ה אף בדיעבד לא יצא. 

 .)שכתבו שלא יצא(עיין בב"ח ופמ"ג  ,בשמים אם יצא בדיעבד

שמן אפרסמון', שלא השמן עצמו מריח, אלא שמקבל הריח ממה שנשרה ולכן ברכתו 'בורא שמן ערב', ולא '. 32
שעל שמן שסיננו והוציאו ממנו הבשמים, מברך )ובשו"ע בשם יש אומרים( בתוכה. דעה זו, היא הדעה המובאת להלן 
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 ך, ורא"ההערו ,רב האי גאון. 33פירש שהוא קושט, והיינו העץ עצמו רש"י :כשרתא
ומערבים בו כמה מינים בעצי בשמים שמכשירין אותו  ,ביארו, דכשרתא עיקרו שמן

ן שבישמו כעין שמ )זית(שהוא שמן , רמב"םוכעין זה כתב  ,מעשה רוקח מפוטם
 .הרמב"םכלשון  כתב 36והשו"ע 34.35המשחה

 גאוניםשכבש או טחן הבשמים בתוך שמן. דעת  רש"ידעת  :משחא כבישא וטחינא
ואח"כ טחנו. וכבישא היינו שכבשו זמן רב, וטחינא  שכבש ורד עם השמן חננאל ורבינו

. ופסקו 38דקאי אשמן זית שכבשו או טחנו רמב"ם. ודעת 37היינו שכבשו סמוך לטחינה
 .כרמב"ם פסק 39שו"עוהעי. רד, כנהורא"ש ,"ף, רמב"םרי

בורא עצי  שברכתו, )הנ"ל(גאונים ורבינו חננאל דעת  :הבשמים ממנו הוציאששמן 
  ,כתב בתחילה ורא"המיני בשמים.  שברכתו בורא וריא"ז, ראב"דבשמים. דעת 

                                                                                                                                                                         

 .)ס"ק יז, על פי דמשק אליעזר, הו"ד בברכת אליהו(בורא שמן ערב. על פי ביאור הגר"א 

 על שמן ששמו בו את אותו קושט.הוא הדיון  בישא,, במשחא כואח"כ . 33

)משנ"ב בשם חיי ורצה לומר, שנתן בו בשמים כדי שיריח השמן. והוא הדין מים ושאר משקים שנתן בהם הבשמים . 34

 עציבשמים, ואילו בגירסתנו כתוב שמברך  מיני. אמנם גירסת הרמב"ם שמברכים עליו בורא אדם, רטז,ו, ס"ק כו(
שלדינא אין מחלוקת בין שתי הגירסאות, דלגירסתנו, היינו )ס"ק טו( וביאור הגר"א  )או"ח רטז,ו(רו ב"י בשמים. וביא

 והרמב"ם מיירי שבישמו במינים הרבה. ,שבישמו בעצי בשמים

שאין שם עיקר לא דמי לכלים המוגמרים שכתב להלן שאין מברכים עליהם כלל, לפי ד )או"ח רטז,ו(ב"ח כתב ה. 35
יח בלא עיקר, דשאני התם שמעולם לא נכנס בכלים עיקר הבושם, אלא ריח של תמרות עשן אלא ר בושם

אע"פ שסיננו, חשוב כאילו , וקלט השמן מעיקר הבושם, שהכניסו בו עיקר הבושםמבושם. משא"כ בכשרתא 
 "ד)וכדעת הראבמברך עליו  ם כןשכשהוציאו העצים ג ,. וכתב להוכיח מכאן שסובר הרמב"םנשאר שם העיקר

י האי שאין מברכים עליו כלל בכ )שהב"י כתב שהיא סברת הרמב"ם(, ודלא כסברת הרא"ה שהובאה בטור (בסמוך
 ., רטז,ו, אות כה(עה"צ)ראה ש. והסכים המשנ"ב לסברתו גוונא

הו"ד ברבינו כשר; )ערך ערוך  .(, ורשב"א ועודבאשכול הו"ד)רב האי גאון  -. מקורות )אות כה(ועיין שעה"צ או"ח רטז,ו. . 36

)מ"ג ב', סוד"ה אמר מר רשב"א . )לא ב ברי"ף, ד"ה וכשרתא(. רבינו יונה )ד"ה וכושרתא(. רא"ה )ברכות ט,ג(רמב"ם  .(יונה

 .(הלכות ברכת מיני מזונות ופירות). אשכול זוטרא(

ותר לברך בורא עצי , שככל שהבשמים יותר בעין, יש מקום י)וכן נראית דעת הריטב"א(נראה, שסברת רש"י לכאורה . 37
בשמים, והוא משום שיש לריח עיקר. ולעומת זאת, סברת רבינו חננאל, שככל שהבשמים היו זמן רב בתוך השמן, יש 

 הבאה. מקום יותר לברך בורא עצי בשמים, והוא משום שהשמן קלט ריח חזק יותר. וראה נפקא מינה בפיסקה

כתישת או טחינת הזית התחיל השמן להיות ריחו נודף. פירוש, שלא נתן בתוכו שום בשמים אלא שמחמת . 38
 .)או"ח רטז,ה, ס"ק יד(ן שעיקרו עץ. ביאור הגר"א מֶ . ודוקא ֶש )רטז,ה, ס"ק כד(משנ"ב 

 . וראה עוד בפיסקה לעיל.)מ"ג א', ד"ה משחא(תוספות . )הו"ד בתוספות(רבינו חננאל  -מקורות  או"ח רטז,ה.. 39
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שברכתם בורא שמן ערב. ושוב חזר בו, וכתב שאין מברכים עליו כלל. וכן דעת 
כתב שיש אומרים שמברך בורא שמן ערב, ויש אומרים שאינו  41והשו"ע .40יטב"אר

 מברך עליו כלל, דהוי ריח שאין לו עיקר; וכיון שספק הוא, נכון ליזהר מלהריח בו.

 ראב"ד . ודעת42, שעל מי ורד מברך בורא עצי בשמיםרמב"ם ורא"שדעת  :מי ורד
יותר טוב לומר מיני בשמים, לצאת , שרבינו יונה. וכתב 43שברכתם בורא מיני בשמים

כרמב"ם פסק  45והשו"ע. 44כתב שמברך עליהן שנתן ריח טוב בפירות ורשב"אמן הספק. 
 .ורא"ש

                                                

אין וריטב"א, )שלשיטת רא"ה כריח שאין לו עיקר, וכמוגמר  ה ליהשקלט אותו מאחר. והושאין הערבות ממנו, אלא . 40

 ריטב"א.. מברכים עליו, ראה לעיל(

מותר לו לכתחילה  כתב בשם אחרונים, דמי שאין רוצה להחמיר על עצמו )ס"ק לב(או"ח רטז,ו. אמנם המשנ"ב . 41
שהוא כדעת ראב"ד וסיעתו. ואף אלו הסוברים דצריך  כח( אות שעה"צ,)ב. וביאר להריח ולברך בורא מיני בשמים

לברך בורא עצי בשמים, כתוספות ורשב"א בשם הגאונים, גם הם מודים דיוצא בדיעבד בבורא מיני בשמים, 
  ל.שהיא ברכה הכוללת, והם הרובא נגד דעת רא"ה הנ"

)חי' ד"ה אבל; הלכות ברכות . ריטב"א )סי' לו(רא"ש  .)הו"ד ברא"ש(. ראב"ד )מ"ג ב', סוד"ה אמר מר זוטרא(רשב"א  -מקורות  

. ועוד )פ"ו, הלכה ה, אות ז(. ריא"ז )מ"ג א', ד"ה וכושרתא; וחזר בו, מ"ג ב', בסוף סוגית הביאו לפניהם שמן ויין(. רא"ה ד,ז(
 מקורות בפסקאות קודמות. 

ויש לו טעם ורד  ,ועיקרו יוצא, בישולוכיון דהורד כלה ב ,פירוש. רא"ש. וכתב הב"ח, דלא גרע ממשחא כבישא. 42
 .אינו זיעה בעלמא כמו שאר פירות ,אם כן, ממש

ושוב  .אלא מהפרי הנברא בתוכו ,מפני שאין מי הוורד באין מעץ הוורד עצמווכתב רבינו יונה נימוקו של הראב"ד, . 43
ר הנברא בתוכו דמברכין כיון שנברא מדב ,ורד עצמושל העץ השאע"פ שאינו בא מ ,אפשר לומרכתב לדחות, ש

יותר טוב לומר מיני בשמים כדי לצאת מן הספק שעל כולם  ,אלא בכל דבר שהאדם מסופק .עליה עצי בשמים
 .אם אמר בורא מיני בשמים יצא

דהיינו שמן שכובשין בתוכו בשמים וקולט הריח מן  ,שהרי אפילו משחא כבישא. )ראה להלן(כברכת הורד עצמו . 44
ואף על גב דאמרינן לעיל גבי  .שהוא מין הורד בעצמו ,זה ל שכןברכין עליו בורא עצי בשמים, כמ ,הבשמים בלבד

התם הוא  ,דובשא דתמרי דלא מברכין עליה אלא שהכל, ולומר דלגבי ברכה אין היוצא מן הפירות כפרי עצמן
 .לא ,אבל בריחן ;לגבי אכילתן

יינו בין הלחלוחית שיצא מן הורד על ידי סחיטתו, ובין מה שיצא שמי ורד, ה)ס"ק יט( או"ח רטז,ג. וביאר המשנ"ב . 45
. וכתב כף החיים )מג"א וביאור הגר"א. והטעם דהוא כמו משחא כבישא. שעה"צ אות טז(על ידי שנשרה ונתבשל במים 

ר. דלא דמי מי ורד, שמברך עצי בשמים, לשמן שהוציאו ממנו הבשמים, דחשיב ריח שאין לו עיק )רטז,ו, אות נג(
דמיירי הכא כגון שסחטו הורדים, והוציאו מימיהם, או שבישלו אותם במים עד שנימוחו, ונתערב עיקר הפרי 

רמב"ם . )סי' לז(רא"ש  -במים, והרי ריח שיש לו עיקר. מה שאין כן לעיל, דאין בו אלא קליטה בעלמא. מקורות 
 .)הו"ד ברבינו יונה וברא"ש(ב"ד . ראד"ה וכתב רמז"ל( ב ברי"ף, )לאה"ר יונה . )הל' ברכות ט,ו(
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 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות ברכת הבשמים, סימן רטז(

ֶרד... ג.  י ַהּוֶ ַעל מֵּ ִמים.  ...וְׁ ש ָ י ּבְׁ א ֲעצֵּ  ּבֹורֵּ
ָחנֹו  ה.  ֹו אֹו טְׁ ָתש  ּכְׁ ֶ ֶמן ַזִית ש  ֶ ךְׁ ָעָליוש  ָברֵּ ף, מְׁ יחֹו נֹודֵּ ָחַזר רֵּ ֶ ִמים.  :ַעד ש  ש ָ י ּבְׁ א ֲעצֵּ  ּבֹורֵּ
ִאם  ו.  ִמים; וְׁ ש ָ י ּבְׁ א ֲעצֵּ ךְׁ ּבֹורֵּ ָברֵּ ִמים, מְׁ ש ָ י ּבְׁ ֲעצֵּ ָחה, ִאם ּבַ ְׁ ש  ֶמן ַהּמִ ֶ מֹו ש  מֹו ּכְׁ ְׁ ש ּ ּבִ ֶ ֶמן ש  ֶ ש 

ִמים; וְׁ  ש ָ י ּבְׁ ּבֵּ א ִעש ְׁ ךְׁ ּבֹורֵּ ָברֵּ ִמים, מְׁ ש ָ י ּבְׁ ּבֵּ ִעש ְׁ א ּבְׁ ךְׁ ּבֹורֵּ ָברֵּ ִבים, מְׁ ִצים ַוֲעש ָ ִאם ָהיּו ּבֹו עֵּ
ב,  ֶמן ָערֵּ ֶ א ש  ךְׁ ּבֹורֵּ ָברֵּ ּמְׁ ֶ ִרים ש  ש  אֹומְׁ ִמים, יֵּ ש ָ ּנּו ַהּבְׁ הֹוִציא ִמּמֶ נֹו וְׁ ִאם ִסּנְׁ ִמים; וְׁ ש ָ י ּבְׁ ִמינֵּ

ר;  ין לֹו ִעּקָ אֵּ ֶ יַח ש  י רֵּ ָהוֵּ ָלל, ּדְׁ ךְׁ ָעָליו ּכְׁ ָברֵּ ינֹו מְׁ אֵּ ֶ ִרים ש  ש  אֹומְׁ יֵּ ק הּוא, ָנכֹון וְׁ ָספֵּ ֶ יָון ש  כֵּ וְׁ
ָהִריַח ּבֹו.  ר ִמּלְׁ הֵּ  ִלּזָ

 ברכת עצי ועשבי בשמים ושנתן ריח טוב בפירות

 מברכין עלויה בורא עצי בשמים. )יסמין(האי סמלק  :אמר רב גידל אמר רב )מ"ג ב'(

, מברכין עלייהו בורא עצי )שיבולת נרד(הני חלפי דימא  :אמר רב חננאל אמר רב
 בשמים.

, מברכין )הגדל בגינה(דגנוניתא  - )חבצלת השרון(האי נרקום  :אמר רב משרשיא
 , בורא עשבי בשמים.)הגדל בשדה(עלויה בורא עצי בשמים. דדברא 

 מברכין עלייהו בורא עשבי בשמים.  )סיגליות(הני סיגלי  :אמר רב ששת

, ו חבוש()מי שמריח אתרוג אהאי מאן דמורח באתרוגא או בחבושא  :אמר מר זוטרא
 שנתן ריח טוב בפירות. )אתה ה' וכו'(אומר ברוך 

 שיטות הראשונים 

שלמרות שגדלים על גבי קרקע, , , וריא"זריטב"א, רא"הדעת  :, נרקוםחלפי דימא, סמלק
 ואם היו פרי, היו מברכים על אכילתם בורא פרי האדמה, לגבי ברכת הריח, משום שהם 
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, דתלוי דינא דברכת ורשב"א גאוניםודעת  .46קשים מברכים עליהם בורא עצי בשמים
וארחות  48אבודרהםוכעין זה כתבו  .47אם עץ הוא או ירק ,בשמים בעיקר דינו של אילן

 .49ירושלמיבשם  חיים

וגדל  ,דגנוניתא נעבד ומשקין אותו, רשב"אביאר  :)עשבי( דדבראו, )עצי( נרקום דגנוניתא
 .50ייבש כעשב והולך לומת ,אבל דדברא .ומתקיים אף על פי שעצו מתייבש

, דדוקא רש"י, תוספות, ומרדכיכתבו  :ב, כשנוטל הפרי לאכילהשנתן ריח טו ברכת
דמיירי כגון כתב  רא"שוכשמריח בו. אבל אם בא לאכול ממנו, אין לברך ברכת ריח. 

שלקחו להריח בו או לאוכלו ולהריח בו; אבל אם לקחו לאוכלו והריח בו, כיון דלא 
 .51השו"עין צריך לברך עליו. וכן פסק נתכוין להריח, א

                                                

ובטעם הדבר ביארו רא"ה וריטב"א, דבבורא פרי העץ, עץ, משמעותו אילן. אולם בבורא עצי בשמים, עץ, . 46
 משמעותו קשה וכמו בלשון העולם.

וקיי"ל כי האי מתניתא , לא ברירא לן בודאי מאי ניהו ,ופירשו הראשונים דהני חילפי דימא :זה לשון הערוך. 47
בורא עצי בשמים  ,ועל כל שהוא כענין הזה ,אילן הוא ,דכל שתחלת ברייתו מוציא עץ בתוספתא דכלאים, ג,יג()

וכן כתב רבינו אלפס דקיי"ל כי האי מתניתא דכל שתחלת  :ע, וסייםמברכין עליה. עכ"ל. עיי"ש. וכ"כ באור זרו
 . שם גאוניםוכ"כ רשב"א ב. )ליתא באלפס שלפנינו(ברייתו מוציא עלין ירק הוא 

 ורא עצימברך עליו ב ,כל שתמרתו נשארת משנה לשנה, )ליתא לפנינו(אמרינן בירושלמי  :זה לשון אבודרהם. 48
 מברך עליו בורא עשבי בשמים. ,בשמים. וכל שתמרתו מתיבשת וכלה בימות החורף

משמע  )ס"ק ח( ן מביאור הגר"אוכ הביא דברי רשב"א בשם הגאונים. )רטז,ז( בב"יאמנם  ובשו"ע לא התייחס לנדון.. 49
 :הביא מחלוקת הראשונים וכתב )סימן רטז,ג, ד"ה עצי בשמים(ובביה"ל  .)כן כתב משנ"ב ס"ק יז( שמצדד כדעת הגאונים

ועל כן יברך  .אף דפשטיה דש"ס מסתבר כהרא"ה וריא"ז, מכל מקום רבים הם החולקים ,ולדינא קשה להכריע
ובדומה לזה פסק  .)והוא הדין להיפך, אם הענף רך, אף שיש בו סימני אילן( ני אילןבורא מיני בשמים כל שאין בו סימ

 , ג.ונשאר הקלח משנה לשנהב.  ,הקלח שלו קשהא.  :, שבהתקיים שלושה תנאים, ה(ואתחנן א,שנה )הבן איש חי 
. ובלאו עליו עצי בשמים, ומברך ולי עלמאמין עץ לכ , הרי זהמעציו ל שכןוכ ,ואין עליו יוצאין משרשיו אלא מגזעו

 הכי, יברך עשבי.

)ד"ה רא"ה . )מ"ג א', ד"ה מתיבי(. רשב"א (קעט 'סי ,הלכות סעודה "א,ח). אור זרוע )הו"ד באו"ז ורשב"א(גאונים  -מקורות  

)ריש רהם . אבוד)פ"ו, הלכה ה, אות ז(. ריא"ז (ערך חלף)ערוך  .הלכות ברכות ד,ה(חי' מ"ג ב', ד"ה וסמלק; )ריטב"א . וסמלק(

 ., אות לח(א הלכות ברכות"ח)אורחות חיים . השער השביעי, ברכת הריח, ד"ה רז"ל כללו(

. וכן הביאו האחרונים ומשנ"ב )רטז,ט(בשמו, וכן בב"י  )הלכות ברכות, אות לט(דברי הרשב"א הובאו גם בארחות חיים . 50
 .ט()שו"ת ח"א סי' שצרשב"א  -דבריו להלכה. מקורות  )רטז,ט, ס"ק לז(

, )מ"ג א', ד"ה ועל(כתב שדעת הרא"ש הנ"ל, היא דלא כרש"י ותוספות  )ס"ק ד(בביאורו  הגר"אאו"ח רטז,ב. והנה . 51
שלקחו . והאחרונים דנו בדבריו, אם כוונתו שנחלקו הראשונים במקרה . עיי"ש"כדעת רש"י ותוספות העיקר אבל"

כשבזמן הנטילה התכוין רק  ונחלקו רקיברך לכולי עלמא,  , או שבכי האי גוונא)דמשק אליעזר( לאוכלו ולהריח בו
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מהר"ם בשם  המרדכיכתב  :קנה וקנמון ושאר מיני בשמים הנאכלים, ומיני תבלין
, שעל כל מיני ריח, כגון קנה וקנמון וכיוצא בהן, מברך עצי בשמים. ועל ריח מרוטנבורג

בשמו.  ותהגהות מיימוני. וכן כתב 52, מברך שנתן ריח טוב בפירות)מושקא"ט, ריחני(אגוז 
 .53השו"עשגם על קנה וקנמון, מברך שנתן ריח טוב בפירות. וכן פסק  רא"שודעת 

בשם  רשב"א. וכן כתב מברכין שנתן ריח טוב בפירות, שרב האי גאוןדעת  :ברכת ורד
 והרי הן כאתרוגין וחבושין. ,במרקחת יםלפי שנאכל, רשב"א. וכן נוטה דעת ראב"ד

 כדבריו, נראהש רא"ש. וכתב בורא עצי בשמיםמברך  ,ווכיוצא ב ,ורד שעל כתב ורמב"ם
  .54השו"ע. וכן פסק שאין עיקרו לאכילה ,דודאי לאו פרי הוא

ורבינו  .מברך אשר נתן ריח טוב בפירות ,שהמריח בו ראבי"הכתב  :אתרוג של מצוה
, ובשם יש כראבי"הסתם  56והשו"ע. 55ואין מברכין עליו ,כתב דלאו לריח עבידא שמחה

 , וכתב שלכן נכון שלא להריח בו.שמחה כרבינואומרים 

                                                                                                                                                                         

והביה"ל חשש לשיטת הגר"א, וכן . )ביה"ל, ד"ה או. וראה 'ברכת אליהו' באריכות(, ואח"כ הגביהו על מנת להריח לאכלו
 .בית הכסא()פרק ח, סי' ג, ד"ה אמר רב הונא בשמים של רא"ש  -. מקורות )שנה א', ואתחנן, טו(נראה מדברי הבן איש חי 

 . )סי' קמז(. מרדכי )מ"ג ב', ד"ה האי(. תוספות )נ"ג א', ד"ה אין מברכין(רש"י 

שהטעם שמחלק בין ברכת ריח דאגוז , )רטז,ג(. מרדכי. וכתב ב"י כאתרוגא וחבושא הוה ליה ,דכיון דפרי עץ הוא. 52
 .עיקר פריוקנה וקנמון אינם  ,משום דמשמע ליה דאגוז הוא עיקר פרי ,לברכת ריח דקנה

, מברך הנותן ריח טוב בפירות. וכתב המשנ"ב )=צפורן(השו"ע פסק שעל קלאוו  :ברכה על ציפורן וקפהח רטז,ב. או". 53
יני בשמים. ודעת בן איש חי והרבה מהן מסכימין שטוב יותר לברך בורא מ ,אחרונים מפקפקיןשה (ס"ק טז )רטז

 . לברך בורא עצי בשמים )ואתחנן,ו(

והיא חמה שריחה נודף ואדם נהנה מאותו  ,כתושה )=קפה( המריח בקאוו"י :האחרונים בשם )ס"ק טז(כתב משנ"ב  
, )ראה להלן(כתב, על סמך פסיקת הרמ"א גבי פת חמה  )ס"ק פו(. וכף החיים צריך לברך ברכת אשר נתן וכו' ,ריח

 שעדיף להימנע מברכה.

 .)הו"ד בטור. ובפסקיו בשינויים, סי' ו, עיי"ש(. רא"ש אות א( ט,א, ברכות) ניותהגהות מיימו. (רמז קמז)מרדכי  -מקורות  

; חי' מ"ג ב', ד"ה שצז סי'א ח" ,שו"ת). רשב"א )הל' ברכות ט,ו(. רמב"ם )הו"ד ברא"ש(רב האי גאון  -או"ח רטז,ג. מקורות . 54

 .)סי' לז(. רא"ש אמר מר זוטרא(

)ל"ז ב', אתרוג דלאכילה שמותר להריח בו, כמו שכתוב בפ"ג דסוכה כיון  :טעמו של ראבי"ה )ס"ק לד(וביאר הגר"א . 55

 , אם התכוין להריח, צריך לברך. וראה להלן.קאי, כי אקצייה, מאכילה אקצייה(

, כיון שאין עיקרו עומד להריח, אין מברך ונראה עיקר כסברא שניה :)ס"ק לד( וכתב בביאור הגר"אאו"ח רטז,יד. . 56
)ברכות נ"ג א', שמברך רק משום ש"לריחא נמי הוא דעבידא, כי ח. וכמו שכתוב בחנותו של בשם עליו אף במתכוין להרי

. רבינו )ח"ב, הלכות לולב, סי' תרפא(ראבי"ה  -. מקורות היכי דנירחו אינשי ונזבון מיניה". משמע, הא לאו הכי, אין צריך לברך(
 .)הל' ברכות ט,ח, אות ה(הגהות מיימוניות . (רמז קמז)מרדכי . )הו"ד במרדכי והגהות מיימוניות(שמחה 
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וארחות . 57מברך עליו בורא מיני בשמים ,המריח בפת ונהנהש בכל בוכתוב  :פת חם
, שפת חם שריחו נודף, ברכתו שנתן ריח )בעל המכתם( הר' דוד בר לויכתב בשם  חיים

כתב  59והרמ"א .58שמואל ב"ר גרשום "רהרבשם אבודרהם בטוב בפת. וכיוצא בזה כתב 
 , ושיש אומרים שאין לברך עליו, ושלכן אין להריח בו.כאבודרהםבשם יש אומרים 

בא לפניו עצי בשמים ועשבי , הרוקחכתב  :סדר קדימות בברכת עצי ועשבי בשמים
 .60מברך עצי בשמים ואחר כך עשבי בשמים ,בשמים

מיני ויש שם  ,שמי שהולך בבית שיש שם בשמים תוספותכתבו  :ספק בברכת הבשמים
יש מפרשים  ,ומספקא ליה אי ממין עץ אי ממין אדמה הוא ,בשמים שמריח בהן

היה  רבינו משה מקוצי והרביצא.  ,שמברך שהכל נהיה בדברו, דעל כולן אם ברך שהכל
 .62השו"ע. וכן פסק 61שיברך בורא מיני בשמים ,אומר

ו מיני , היו לפניצידה לדרךכתב בעל  :ברכת עשבי בשמים אם פוטרת עצי בשמים
 .63בשמים של עץ ושל עשב, אין אחד פוטר את חבירו

                                                

והכי דייק  .וברכה לבטלה הויא ,אין לו ריח כלל ,דאם אינו חם .דהיינו דוקא כשהפת חם ראה לי,ונ :וכתב ב"י. 57
 ם.והיינו כשהוא ח, דמשמע כשנהנה ממנו ,שכתב המריח בפת ונהנה ,לישניה

שאפילו על החם  ,ואני אומר :ציטט 'ריח טוב בפת'. והוסיף הב"יה( )או"ח רצז,אלא שכתב 'ריח טוב בפירות'. ובב"י . 58
 .להזכירו בכלל הדברים שיש להם ריח טוב ,מיט תנא או אמוראתדאם כן לא ליש ,לבי נוקפי מלברך עליו כלל

, הל' ברכות אות )ח"א. ארחות חיים , ד"ה ומברך על היין(סדר מוצאי שבת)אבודרהם . )סי' כד(בו כל -או"ח רטז,יד. מקורות . 59

 . מב; הלכות הבדלה אות ז(

 ,נראה טעמו משום דמדמי לה לברכת אכילת הפירותו :הביא דברי הרוקח, וכתב )או"ח רטז,י(, הב"י ולעניין הלכה. 60
וסבירא  ,אבל הרא"ש חולק :ואילו בדרכי משה כתב .לדעת בה"ג ,דמברך על פרי העץ ואחר כך על פרי האדמה

. וכן בהגהתו לשו"ע, הפנה והוא הדין כאן )סי' ריא(כמו שנתבאר לעיל  ,לה על איזה שירצהליה דיוכל לברך תח
ס"ק ). וכתב משנ"ב )וראה לעיל, מ' ב', סוגית סדר קדימות בברכות, בשיטות הראשונים(לדיון לקדימות בברכות עץ ואדמה 

ם 'עצי', שהיא ברכה מבוררת יותר. להלכה, שמה שחביב לו תמיד יותר, צריך להקדימו. ובשניהם שוים, יקדי (מ
 .)הלכות סעודה, סי' שכט(רוקח  -מקורות 

ועל כולם אם אמר , )מ' א'(, וכמו שכתוב בברכת הריח ורא מיני בשמיםכך ב ,כמו שהכל שכולל כל ברכת אכילה. 61
 .)ס"ק ה(ביאור הגר"א יני בשמים. כן כאן בברכת מ ,יצא הכל נהיה בדברוש

 .)מ"ג א', ד"ה ועל ההדס(תוספות  -רות מקואו"ח רטז,ב. . 62

בשם האחרונים, דכשם שברכת עצי בשמים אינו פוטר לברכת עשבי בשמים, כן  ס"ק לט(רטז, )כתב משנ"ב וכן . 63
 דבעשבים איננו נכלל עץ.  ,ברכת עשבי בשמים אינו פוטר לברכת עצי בשמים

 ת”בעזהשי
 פ”תש כ' שבט

 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 
 מ"ג| דף: 



 

 

 

 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות ברכת הבשמים, סימן רטז(

ךְׁ ... ב.  ָברֵּ ִרי ָראּוי ַלֲאִכיָלה, מְׁ ִאם ָהָיה ּפְׁ ָהִריַח  :וְׁ ָטלֹו לְׁ ּנְׁ ֶ ש  י ּכְׁ י ִמּלֵּ ָהנֵּ רֹות. וְׁ ּפֵּ יַח טֹוב ּבַ ן רֵּ ַהּנֹותֵּ
ָהִריחַ  לֹו ּולְׁ ָאכְׁ הּוא  ּבֹו אֹו לְׁ ֶ י ש  ָהִריַח ּבֹו, ַאף ַעל ּפִ ן לְׁ ּוֵּ ּכַ לֹא ִנתְׁ לֹו וְׁ ָאכְׁ ָטלֹו לְׁ ּבֹו, ֲאָבל ִאם נְׁ

ם, ִאם ָאַמר ּלָ ַעל ּכֻ ; וְׁ ךְׁ ָברֵּ ינֹו מְׁ יַח טֹוב אֵּ ל  :ַמֲעֶלה רֵּ ךְׁ ַעל ּכָ ּכָ ִמים, ָיָצא; ִהלְׁ ש ָ י ּבְׁ א ִמינֵּ ּבֹורֵּ
א ִמי ךְׁ ּבֹורֵּ ָברֵּ ק ּבֹו, מְׁ ֻסּפָ הּוא מְׁ ֶ ָבר ש  ִמים; ַעל ֱאגֹוז מוסקאד"הּדָ ש ָ י ּבְׁ ַעל קניל"ה ,נֵּ  וְׁ

רֹות., )ציפורן(וקלוא"ו , )=קינמון( ּפֵּ יַח טֹוב ּבַ ן רֵּ ךְׁ ַהּנֹותֵּ ָברֵּ ם ַלֲאִכיָלה, מְׁ הֵּ ֶ ִמים ש  ש ָ ָכל ּבְׁ  וְׁ
בֹוָנה וְׁ  ג.  ַעל ַהּלְׁ ֶרד, וְׁ י ַהּוֶ ַעל מֵּ י, וְׁ ּדִ הּוא עּוד ִהנְׁ ֶ מֹון ש  ּנָ ַעל ַהּקִ ֶרד, וְׁ א ַעל ַהּוֶ ַכּיֹוצֵּ ִטיִכי וְׁ צְׁ ַהּמַ

ִמים.  ש ָ י ּבְׁ א ֲעצֵּ ֶהם, ּבֹורֵּ  ּבָ
ב. ד.  ֶמן ָערֵּ ֶ א ש  ךְׁ ּבֹורֵּ ָברֵּ מֹון מְׁ סְׁ ֶמן ֲאַפרְׁ ֶ  ַעל ש 
ש   ז.  יֵּ ים רוסמארי"ן; וְׁ ִ ש  ָפרְׁ ש  מְׁ ָלק יֵּ ִמים; ִסימְׁ ש ָ י ּבְׁ א ֲעצֵּ ךְׁ ּבֹורֵּ ָברֵּ א, מְׁ ַיּמָ י ּדְׁ פֵּ ִחילְׁ ָלק וְׁ ִסימְׁ

ים יאסמי"ן;  ִ ש  ָפרְׁ ל ָעִלין זֹו מְׁ ֶ ּורֹות ש  לֹש  ש  ָ ש  לֹו ש  ּיֵּ ֶ ב ש  הּוא ֶעש ֶ ֶ ים ש  ִ ש  ָפרְׁ ש  מְׁ יֵּ וְׁ
ּקֹוִרין אישפי"ק. ֶ ד ש  ּבֹוֶלת ֶנרְׁ ִ א, הּוא ש  ַיּמָ י ּדְׁ פֵּ ִחלְׁ לֹש  ָעִלין; וְׁ ָ ּוָרה ש  ָכל ש  ָלה ִמּזֹו ּולְׁ ַמעְׁ  לְׁ

ִמים.  ח.  ש ָ י ּבְׁ ּבֵּ א ִעש ְׁ ם ויאול"ש, ּבֹורֵּ הֵּ  סיגלי וְׁ
י ַנרְׁ  ט. א ֲעצֵּ ךְׁ ּבֹורֵּ ָברֵּ ה, מְׁ ִגּנָ ל ּבְׁ דֵּ הּוא ליריי"ו, ִאם ּגָ ֶ ִרים ש  ש  אֹומְׁ יֵּ ֶלת, וְׁ הּוא ֲחַבּצֶ יס, וְׁ ּגִ

ִמים. ש ָ י ּבְׁ ּבֵּ א ִעש ְׁ ךְׁ ּבֹורֵּ ָברֵּ ֶדה, מְׁ ָ ש ּ ל ּבַ דֵּ ִאם הּוא ּגָ ִמים; וְׁ ש ָ  ּבְׁ
י ּבְׁ ָהיּו  י.  ִמים וִּמינֵּ ש ָ י ּבְׁ ּבֵּ ִעש ְׁ ִמים וְׁ ש ָ י ּבְׁ ָפָניו ֲעצֵּ אּוָיה לֹו. לְׁ ָרָכה ָהרְׁ ל ֶאָחד ּבְׁ ךְׁ ַעל ּכָ ָברֵּ ִמים, מְׁ  :הגהש ָ

ִמים, עַ  ש ָ י ּבְׁ ּבֵּ ל ִעש ְׁ ֶ ש  ץ לְׁ ל עֵּ ֶ ים ש  ּדִ ַהקְׁ ִאם ָצִריךְׁ לְׁ ִמים, ָיָצא )טוּר(. וְׁ ש ָ י ּבְׁ ם ִמינֵּ ּלָ ַרךְׁ ַעל ּכֻ ִאם ּבֵּ יל סי' רי"וְׁ עֵּ ןִ לְׁ  .אּיִ

 ברכת האילנות

 :אומר מלבלבי, דקא אילני וחזי ניסן ביומי דנפיק מאן האי :יהודה רב אמר )מ"ג ב'(
"ברוך שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות 

 בהן בני אדם". 

 שיטות הראשונים

 , דיומי ניסן לאו דוקא, אלא כל צידה לדרך, ובעל ריטב"אכתבו  :האי מאן דנפיק ביומי ניסן

 ת”בעזהשי
 פ”תש כ' שבט
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 . 64ברוקח ורבינו ירוחםני דמלבלבי. וכן מבואר מקום ומקום, לפי מה שהוא איל

. וכן בפעם ראשונה בשנה שמוציאין פרחשמברך  המרדכיכתב  :כמה פעמים צריך לברך
 .65השו"ע. וכן פסק מהר"ם מרוטנבורגבשם  הגהות מיימוניותכתב 

אם לא ראה עד כי גדלו , דה"ר יוסףבשם  מרדכיהכתב  :איחר לברך ויצאו פירות
כתב שלא יברך עוד. וכן  והטור מיימוניות. הגהותכך. וכן כתב  ך לברךשצרי ,הפירות

 .66והשו"עפסק 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות ברכות, סימן רכו(

ר א.  ַרח, אֹומֵּ ּמֹוִציִאין ּפֶ ֶ ָרָאה ִאיָלנֹות ש  י ִניָסן וְׁ ימֵּ א ּבִ ינּו ֶמֶלךְׁ  :ַהּיֹוצֵּ ה ה' ֱאלֹהֵּ רּוךְׁ ַאּתָ ּבָ
ר  ּלֹא ִחסֵּ ֶ ֶהם ָהעֹוָלם ש  יָהנֹות ּבָ ִאיָלנֹות טֹובֹות לֵּ ִרּיֹות טֹובֹות וְׁ לּום, ּוָבָרא בֹו ּבְׁ עֹוָלמֹו ּכְׁ ּבְׁ

ךְׁ ַעד ַאַחר  ָברֵּ ר לְׁ ִאם ִאחֵּ ָנה, וְׁ ָ ש  ָנה וְׁ ָ ָכל ש  ַעם ַאַחת ּבְׁ א ּפַ ךְׁ ֶאּלָ ָברֵּ ינֹו מְׁ אֵּ י ָאָדם; וְׁ נֵּ ּבְׁ
ךְׁ עֹוד. ָברֵּ רֹות, לֹא יְׁ לּו ַהּפֵּ דְׁ ּגָ ֶ  ש 

  מן והדס, שמן וייןסדר קדימות ברכת הש

  - (67)לאחר הסעודה הביאו לפניו שמן והדס :תנו רבנן)מ"ג ב'( 

 ובית הלל  (2) .על ההדס 68מברך על השמן וחוזר ומברך :בית שמאי אומרים (1)

                                                

כתב, שמדברי הטושו"ע משמע  )רכו, אות א(ף החיים להלכה בשם האחרונים. וכ )רכו, ס"ק א(וכן כתב המשנ"ב . 64
 שראוי לברך ברכה זו בימי ניסן דוקא, וכן מסיק על פי אחרונים, ושכן עמא דבר. 

)הל' ברכות, . רוקח )מאמר א, סוף כלל שלישי, פרק כח(. צידה לדרך )ראש השנה, י"א א', ד"ה האי דנפיק(ריטב"א  -מקורות  

 .בימי ניסן( כגון :, שם כתבתולדות אדם וחוה נתיב יג חלק ב). רבינו ירוחם בניסן( וןכג :המשך סי' שמב, שם כתב

 ר' פסקה הבאה. -או"ח רכו,א. מקורות . 65

שאם לא ראה הפרי קודם, )ס"ק ד( . והמשנ"ב כתב שהעיקר כדעת המרדכי )ס"ק ב(אבל הגר"א כתב  או"ח רכו,א.. 66
ששוב אין  ,משמע מפמ"ג וח"א ,שהחיינו וכל צרכו שראוי לברך עלינגמר יכול לברך אע"פ שגדל הפרי. אבל אם 

 .)הל' ברכות י,יג, אות ט(. הגהות מיימוניות )סי' קמח(מרדכי  -. מקורות כדאי לברך ברכה זו

הקשו דלהעביר זוהמא,  )ד"ה שמן(ותוספות  הֶשֶמן לסוך ידיו להעביר זוהמת האוכלים, והדס להריח. :פירש רש"י. 67
)נ"ג א'. אמנם רש"י שם פירש שאין מברכין עליו עצי בשמים, אלא בורא שמן ערב אם של ין עליו, כדאיתא להלן אין מברכ

 .אפרסמון הוא. ויבאר שכאן מיירי באפרסמון(

 ת”בעזהשי
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 מברך על ההדס וחוזר ומברך על השמן.  :אומרים

לסיכתו. זכינו לריחו וזכינו  -שמן  :בית שמאי(לצד )אני אכריע  :אמר רבן גמליאל
 .לריחו זכינו, לסיכתו לא זכינו -הדס 

 . )כרבן גמליאל(הלכה כדברי המכריע  :אמר רבי יוחנן

רב פפא איקלע לבי רב הונא בריה דרב איקא. אייתו לקמייהו שמן והדס. שקל רב 
לא סבר לה מר הלכה  :פפא בריך אהדס ברישא, והדר בריך אשמן. אמר ליה

 .69הלכה כבית הלל ,מר רבאהכי א :כדברי המכריע? אמר ליה

  -הביאו לפניהם שמן ויין  :תנו רבנן

אוחז השמן בימינו, ואת היין בשמאלו, מברך על השמן  :בית שמאי אומרים (1)
אוחז את היין בימינו, ואת השמן  :בית הלל אומרים (2)וחוזר ומברך על היין. 

 בשמאלו, מברך על היין, וחוזר ומברך על השמן.

, ואם שמש )כדי שלא יצא בידיו מבושמות בשוק(ש ּמָ וטחו בראש הּשַ ( :הברייתא)המשך 
 ת"ח הוא, טחו בכותל; מפני שגנאי לתלמיד חכם לצאת לשוק כשהוא מבושם. 

 שיטות הראשונים 

בה"ג, . אבל רי"דנראה שהלכה כבית שמאי. וכן פסק  מרש"י :הביאו לפניו שמן והדס
 .71שו"עהוכן פסק  .70כבית הללפסקו  שרא", רמב"ם, אשכול, ורי"ףרבינו חננאל, 

                                                                                                                                                                         

ית הלל. . וכן בדברי ב)אוקספורד ופריז(. וכן הוא בכת"י )כעולה מביאורו, או"ח רטז,יא, ס"ק לא(גירסת רא"ש והגר"א . 68
את השמן, ולגירסא זו מיירי בשברכותיהן שוות, ואיפליגו על  ופוטרמברך על ההדס  :, רמב"ם, ואשכולרי"ף גירסת

שהוא צריך לברך  ,איזה מהם יברך ויפטור את חבירו. וגירסת הרא"ש, וחוזר ומברך, ומיירי בשאין ברכותיהן שוות
 על שתיהן, ואיפליגו על איזה מברך תחלה.

לא אמר רבא  :. ופירש רש"יולא היא, לאשתמוטי נפשיה הוא דעבד :נו, דפוס וילנא, התוסףבגירסת הגמרא שלפני. 69
לא גרס כן, וכתב  )שלפנינו(. אבל רי"ף הלכתא כבית הלל, אלא רב פפא אכסיף לפי שטעה, והשמיט עצמו בכך

 על סמך גירסת הרי"ף. )בהגהותיו לתלמוד( וכן מחקו הגר"א. )ראה להלן(רא"ש שכן מסתבר 

)אמנם ראה  רב אלפס כתב דהלכה כרבא. ונראה שלא היה כתוב בספרו "ולא היא לאשתמוטי וכו'" :כתב הרא"ש. 70
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ומביאין בשמים ואוחז את פירשה בכוס של ברכה,  הרמב"ם :הביאו לפניהם שמן ויין
היין בימינו ואת הבשמים בשמאלו ומברך ברכת המזון, ואחר כך מברך על היין, ואח"כ 

ל מכוכמו שהבושם של רשות,  ,יין של רשותפירשו ב 72ורש"י וראב"ד. מברך על הבשמים
. וכן פסק מקום מקדים את החביב לו או את החשוב לו, ואמרו שהיין הוא החשוב

 .השמיטו . והשו"ע73הטור

ומינה , ראבי"הבשם  המרדכיכבית הלל. כתב  הפוסקיםפסקו  :אוחז את היין בימינו
אוחז את היין  ,וכן הבדלה .74ראוי לו שיאחוז בימין ,שכל ברכה של דבר מצוה ,נשמע

ומברך על  ,ושוב נוטל את ההדס בימין והיין בשמאל ,רא פרי הגפןבימין ומברך בו
כתב שכשמברך על  המאירי. אבל האגודה. וכן כתב 75ומחזיר היין לימינו ,ההדס

 77והשו"ע. 76אין צריך להחליף את הכוס ביד שמאל כדי ליטול ההדס בימיןהבשמים, 
 .כמרדכיפסק 

                                                                                                                                                                         

דהכרעה דר"ג לאו הכרעה היא, , . וכן מסתברא דהלכה כבית הללאור זרוע שכתב שכן היה בגירסת רי"ף ולא היא וכו'(
 עכ"ל.  אלא שנתן טעם לדברי ב"ש.

. רבינו חננאל (הלכות ברכת מיני מזונות ופירות). אשכול )הל' ברכות ט,ג(. רמב"ם )סי' לט(רא"ש  -מקורות  או"ח רטז,יא.. 71
 .)סי' א, הלכות ברכות, פרק ו(. בה"ג )ח"א, הלכות סעודה, סי' קפ(. אור זרוע )הו"ד באור זרוע(

חוז הבושם בשמאלו, אם על כוס של ברכה הוא אומר בגמרא, למה יא ,אני תמיה :הראב"ד הקשה על הרמב"ם. 72
 !ומה צורך שיהיה טרוד לשמור בידו הבושם עד שיגמור הברכה

 .)או"ח סוף סי' ריב(. טור )הל' ברכות ז,יד(רמב"ם וראב"ד  -ריב. מקורות או"ח . 73

ולא בתר  ,ובאיטר יד אזלינן בתר ימין ושמאל דידיה. הטעם משום חשיבות -בימינו  :)רו,ד, ס"ק יח(וכתב המשנ"ב . 74
איטר  :)שנה א, שלח, יט(. עכ"ל. אמנם הבן איש חי כתב "א סימן קפגגבמ ן משמעכן משמע מחי' רע"א וכ ,דעלמא

גם איטר יד  ,הסודדעל פי . ונראה לי בסייעתא דשמיא, יד כתבו הפוסקים יטלנו בימינו שהוא שמאל כל אדם
 .)אות ל(וכו'. עיי"ש. וכן פסק כף החיים  .דאין תלוי ביד כהה ,יטלנו בימין

 ,היינו לומר שמחזיק השמן בימינו בשעת ברכת השמן ,ונראה שראבי"ה מפרש דכי קתני וחוזר ומברך על השמן. 75
 . ב"י.כשם שהיין בימינו בשעת ברכת היין

 ,לואוחז את היין בימינו ואת השמן בשמא ,ואם רצה לברך על שניהם כאחד וכו',מי שהיו לפניו שמן ויין  :המאירי לשוןזה . 76
 ,ומכאן נראה לי בשעת הבדלה .ואין צריך להחליף את השמן ביד ימין בשעת ברכת השמן .ומברך על היין ואח"כ על השמן

 .ןאין צריך להחליף את הכוס ביד שמאל כדי ליטול ההדס בימי ,שאדם נוטל את היין בימינו כשמברך על הבשמים

ומניחו, ורואה בצפרנים, ומברך בורא מאורי  -ומברך על ההדס  לא()רצו, ס"ק רו,ד. או"ח רצו,ו. וכתב המשנ"ב או"ח . 77
. )הל' ברכות ז,יד(רמב"ם  -. מקורות )וכמו שכתב הרמ"א, או"ח רצח,ג(מחזיר היין לימינו וגומר ההבדלה  ואחר כךהאש, 

ית הבחירה, מ"ג ב', ד"ה מי )ב. מאירי )מסכת ברכות, פרק ו, סי' קנט(. אגודה )ברכות סוף סי' קכ(. ראבי"ה )סי' קמט(מרדכי 

 .)ברכת הריח, ד"ה כתב ה"ר מאיר(. אבודרהם שהיו(
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 שולחן ערוך

 ז()או"ח, הלכות ברכת הבשמים, סימן רט

ר יא.  ךְׁ ַעל ַהֲהַדס ּופֹוטֵּ ָברֵּ וֹות, מְׁ ָ יֶהן ש  כֹותֵּ רְׁ ֶהם, ִאם ּבִ ָהִריַח ּבָ ֶמן לְׁ ֶ ש  ָפָניו ֲהַדס וְׁ ִביאּו לְׁ הֵּ
ה. ִחּלָ ךְׁ ַעל ַהֲהַדס ּתְׁ ָברֵּ וֹות, מְׁ ָ יָנם ש  ִאם אֵּ ֶמן; וְׁ ֶ ּ  ֶאת ַהש 

 )או"ח, הלכות ברכת הפירות, סימן רו(

ךְׁ ָעָליו  ד.  ָברֵּ ּמְׁ ֶ ָבר ש  ל ּדָ .ּכָ ךְׁ ָברֵּ הּוא מְׁ ֶ ש  יִמינֹו ּכְׁ ָאֲחזֹו ּבִ ָהִריַח ּבֹו, ָצִריךְׁ לְׁ לֹו אֹו לְׁ ָאכְׁ  לְׁ
 )או"ח, הלכות שבת, סימן רצו(

ב.  ו.  ָ ּ ֻיש  ָלה מְׁ ּדָ ר ַהבְׁ ּלוּ  :הגהאֹומֵּ ִדינֹות אֵּ מְׁ ן נֹוֲהִגין ּבִ כֵּ ָאגּור(, וְׁ ָכל ּבֹו וְׁ ה וְׁ ד )ֲאֻגּדָ ֻעּמָ ִרים מְׁ ש  אֹומְׁ יֵּ , וְׁ
יִ  ז ַהּיַ אֹוחֵּ ִין וְׁ ַהּיַ ָיִמין וְׁ ל ַהֲהַדס ּבְׁ ּוב נֹוטֵּ ש  ִין, וְׁ ךְׁ ַעל ַהּיַ ָברֵּ מֹאל ּומְׁ ש ְׁ ַהֲהַדס ּבִ ָיִמין וְׁ ן ּבְׁ

ִין ִליִמינֹו. ךְׁ ַעל ַהֲהַדס, ּוַמֲחִזיר ַהּיַ ָברֵּ מֹאל ּומְׁ ש ְׁ  ּבִ

 דברים שהם גנאי לתלמיד חכם 

  :"חשישה דברים גנאי לו לת :)מסכת דרך ארץ זוטא( תנו רבנן )מ"ג ב'(

  .אל יצא כשהוא מבושם לשוק )א(

 .ואל יצא יחידי בלילה )ב(

  .ואל יצא במנעלים המטולאים )ג(

 .)אפילו אשתו ובתו, שאין הכל בקיאין בקרובותיו(ואל יספר עם אשה בשוק  )ד(

 .ואל יסב בחבורה של עמי הארץ )ה(

  .ואל יכנס באחרונה לבית המדרש )ו(

 ואל יהלך בקומה זקופה. )ח( .פסיעה גסהאף לא יפסיע  )ז( :ויש אומרים

אמר רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא  )ומבאר(אל יצא מבושם.  (:)שנינו בברייתא
 במקום שחשודים על משכב זכור.  :אמר רבי יוחנן

 לא אמרן אלא בבגדו, אבל בגופו, זיעה מעברא ליה.  :אמר רב ששת

 ת”בעזהשי
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 . )ואסור(ושערו כבגדו דמי  :אמר רב פפא

 . )שגם בו שכיח זיעה(כגופו דמי  :לה ואמרי

משום חשדא. ולא אמרן אלא דלא  )ומבאר(ואל יצא יחידי בלילה.  (:)שנינו בברייתא
 קביע ליה עידנא. אבל קביע ליה עידנא, מידע ידיע דלעידניה קא אזיל. 

 שיטות הראשונים

וכתב לחומרא, כלישנא קמא ברב פפא, ששערו כבגדו,  הרמב"ם: פסק אל יצא מבושם
ָערֹו; " ש ְׁ ם ּבִ ים ּבֹש ֶ לֹא ָיש ִ ִמים, וְׁ ָ ֻבש ּ ָגִדים מְׁ בְׁ לֹא ּבִ ּוק, וְׁ ּ ם ַלש  ָ ֻבש ּ ִמיד ֲחָכִמים מְׁ לְׁ א ּתַ צֵּ לֹא יֵּ
ֲהָמה ֲא  ַהֲעִביר ֶאת ַהּזֻ י לְׁ דֵּ ם ּכְׁ ּבֹש ֶ רֹו ּבַ ש ָ ח ּבְׁ ַ ָלה,  -ָבל ִאם ָמש  יְׁ ּלַ ִחיִדי ּבַ א יְׁ צֵּ ן לֹא יֵּ כֵּ ר. וְׁ ֻמּתָ

ּלּו  ל אֵּ מּודֹו. ּכָ ַתלְׁ את ּבֹו לְׁ ַמן ָקבּוַע ָלצֵּ א ִאם ָהָיה לֹו זְׁ ד. -ֶאּלָ ָ י ַהֲחש  נֵּ  78 "ִמּפְׁ

 

 

 

 

 

 

  

                                                

)הל' דעות רמב"ם  -. מקורות הרמב"ם לא פירט שהאיסור להתבשם, רק במקום שחשודים על משכב זכור. וצ"ב. 78
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