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 בס"ד

י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ  י־טוֹב כִּ .הוֹדּו ַליָי כִּ  
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המסורה תודתי לנוות ביתי  
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:י היקרותולבנות  

 חן יעל בת רחל הי"ו

 רעות בת רחל הי"ו

 עדן בת רחל הי"ו

 שוהם בת רחל הי"ו

  הי"ו בן רחל יאיר שמואל

                   , שיצליחו בדרכם ויזכו ללכת בדרך האמהות הקדושות

 ישראל עם כלל עם יחד ושיזכו .ובתפילה בהלכה ,בצניעות ,בתורה

 בקרוב השלישי המקדש בית בניןול צדקנו משיח עם השלימה לגאולה

.אמן  
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 הקדמה

יוצר אשר הנחילנו חמדה גנוזה ויקרה חכמה היתפאר ובורא השתבח י

מודה אני . בדה ולשומרהואורה זו תורה לע, מפוארה ליהודים היתה אורה

בתורתו הקדושה ולהיות מן לומדי התורה  לבורא עולם על שזכיתי לחסות

 :המשתוקקים לדברי תורה בצמא והלא נאמר בנביא עמוס

י ָרָעב ָבָאֶרץ ֹלא ָרָעב ַלֶלֶחם ְוֹלא " ְשַלְחתִּ ה ְוהִּ ים ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהוִּ ים ָבאִּ ֵנה ָימִּ הִּ

ְבֵרי ְיהָוה ְשֹמַע ֵאת ּדִּ ם לִּ י אִּ ם כִּ  .()עמוס ח י"א" ָצָמא ַלַמיִּ

היה  רבי נחוניה בן הקנה, איתי לפני להביא את דברי רבי נחוניה בן הקנהור

מה מקום  ,מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפילה קצרה. אמרו לו

לתפילה זו? אמר להם: בכניסתי אני מתפלל שלא תארע תקלה על ידי, 

ר אשר התעור ,וכך בבואי לכתוב ספר זה .וביציאתי אני נותן הודיה על חלקי

ונושאי טעמי המצוות מצד הסוד  ,בקירבי פרץ עז לעמוד על נושא הריח

ניסתי בשעת כדעתי להתפלל שלא תארע תקלה על ידי  .חז"ל במקורות

הודיה על חלקי ב ,'כה אותי לחתום אותו על פי רצון הלכתיבת הספר ויז

את ריח התורה אשר יקרה היא  גם ,וכעתהתורה כני להמשיך את טעם שיז

 . מפנינים

מודים אנחנו לפניך ה׳ אלהינו ואלהי " אומרת הגמרא בכל סיום מסכת

ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי  ,אבותינו

שאנו משכימים והם משכימים אנו משכימים לדברי תורה והם  ,קרנות

אנו עמלים והם עמלים אנו עמלים ומקבלים  ,משכימים לדברים בטלים

אנו רצים והם רצים אנו רצים לחיי  ,אינם מקבלים שכרשכר והם עמלים ו

שנאמר ואתה אלהים תורידם לבאר  .העולם הבא והם רצים לבאר שחת

  .מרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בךשחת אנשי דמים ו
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אורייתא אורייתא נהירו דכל עלמין, ": תורה מהזוהר הקדושנפתח בשבח ה

טי מנך לכל סטרין, מנך כלא, עלך כמה ימין ונחלין ומקורין ומבועין מתפש

אה מנך נפקא, אורייתא אורייתא מה אימא  קיימי עלאין ותתאין, נהירו על

לגבך, אילת אהבים אנת ויעלת חן, )עילא ותתא רחימין דילך, מאן יזכי 

זוהר חלק ג דף ). "לינקא מנך כדקא יאות, אורייתא אורייתא שעשועים דמארך

  אותנו מניקה היא התורה  בה דקדוקיםו פרטים כמה התורה -  (קסו/ב

 חלב הוא שהחלב כאן משמע -לשונך תחת וחלב דבש ."מסלע דבש ויניקהו"

 באותה יונק. תינוק כמו לבוא צריך התורה לימוד אל כשבאים .אם

 כמו ופשטות, נקיות באותה החיים. היא היא שהתורה המבינה השתוקקות

  .ונקי רך תינוק

ודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת וחיי ברוך אלהינו שבראנו לכב

אשר זיכני ברוב רחמיו  , מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי , עולם נטע בתוכינו

ולתענג על דברי תורה  לשבת על ברכי התורה והקדושה ,וברוב חסדיו

מתוך ישוב דעת וזיכני האל  ,וכיום  בעיר רעננה ,בעיר בני ברק מרבותינו 

בכל דבר קשה ומר את המתוק ואת ההשגחה העליונה  לראות יתברך

  .יתברך ולראות עין בעין את טובו הגדול וחסדו של האל

גם בעולם הזה  ,כאשר ראיתי אחריתם של אנשים צדיק וטוב לו ורשע ורע לו

באדם היהודי השלם ומידת הסבלנות ונטיעת הציפיה  .וגם בעולם הבא

מפיו ולא כסילות להפיח רוח  שישוב לכור מחצבתו ולהגות דברי חכמות

חיים בכל יהודי ובכל מצווה שעושה כי כך למדתי ממורי ורבי אבי מורי 

החדיר בעצמותי את פי כאשר  אברהם פורת בן טאגי רחל ז"לעטרת ראשי 

ולקשור כתרים על כל אחד בישראל בנזקק לו ועל פי ברכת חכמת הברכות, 

בעיקרון של אהבת כל  ויוצאת מהלב ,המברך מתגשמת כאשר באה מהלב

אך גם להראות את כבוד מלך מלכי המלכים שמשגיח  .יהודי באשר הוא שם

כי הלא האדם חי מידה  ,ואין רע מאיתו יתברךופועל בעל העולמות 

ולהיות בבחינת "נעלבים ואינם עולבים שאדם שומר פיו  ,מצומצת ביותר

ה שעת רצון לפני ולשונו בשעה שמלבינים פניו רואה ישועה ובאותה שעה הינ



 11 ריח  ניחוח  בהיכלו

הבורא וכל שיבקש יתקבל לפניו אל היתברך ו"עיני ראו ולא זר" את ישועת 

 ה' בענין הנזכר.

במסגרת מיזם שהקמתי ברעננה  תעמת עם הכסיליםהלהוכיח ולכן ענין  כמו 

כל ימי שני שנים  5-כבר קרוב ל ,בית קפה רוחני במאפיית שיבולת השרון

והיה אדם  ,ים לשמוע ולאזין דברי תורהמתקבצים יהודים המשתוקק ,בערב

בכוונה לשיעור עומד בחוץ ומעונין להתאמת עימי בנושאים מגוונים  גיעשה

ביהדות ורצה שאוכיח לו שבורא עולם יודע את ענין המוח כי לעניות דעתו יש 

לבורא השגה רק בענין הלב והוא נאות לצטט לי מהכתובים מעבודת המשכן 

ׂשּו ְוַאת  בפרשת כי תשא " ה ְוע  ְכמ  י־לֵּב ֲאֶשר ִמלֵּאִתיו רּוַח ח  ל־ַחְכמֵּ ר ֶאל־כ  ה ְתַדבֵּ

י ַאֲהֹרן ְלַקְדש י". מיהו חכם לבֶאת־ִבְגדֵּ בכדי לענות לאדון הנכבד  .?ֹו ְלַכֲהנֹו־ִלִֽ

)תהילים  "איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת" משלל השאלה הקדמתי בע

לתא הטייס וראה מלא כפתורים אני לא מבין היה איזה אדם שנכנס  - צ"ב ז(

עושה? בא אליו הטייס ושאל אותו רק את זה אתה לא  מה הכפתור הזה

הכפתורים אתה מכיר?..... מה הבדל בן בער לכסיל? הבער אין  400מבין? ואת 

ן!.... אבל הכסיל לא לו שכל הוא לא מבין כלום!.. הוא יודע שהוא לא מבי

 ?!י לא מבין!!.. אבל את כל זאת אתה מבין, את זה אניבין את זאת

וראיתי לקשור בהקדמה את סיבת התשוקה הרבה לכתוב ספר זה כאשר 

הראני האל יתברך והביא לפני את כלל המקורות ובספר הנ"ל ננסה להקיף 

 'חולו במעט את קצרה היריעה להכיל את כלל התורה אך ננסה ביום הזה 

שאני זכיתי  ומתוך עיון בספר עמוסבטבת תשע"ה להתחיל במלאכה הקדושה 

ן בפ"ת תוך פתיחת התנ"ך החולים בילינסו רא על שמו בדרך נס בביתקלה

ראשונה בתנך שאפתח עליו ונה על ידי אבי מורי שאמר המילה הבפעם הראש

להביא ולו במעט את הקשר והסיבה לכתיבת הספר ופה ננסה  .יקרא בני

  .הנ"ל
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י, ַחגֵ  י ָמַאְסתִּ יַח, ְבַעְצֹרֵתיֶכםָשֵנאתִּ  ()עמוס ח י"א .יֶכם; ְוֹלא ָארִּ

 .           וריבוי העבירותעניין הריח בצורה קשה של מיאוס  הנביא מביא את

  :אך ממשיך

ֵנה ים, ְנֻאם ֲאֹדנָ  הִּ ים ָבאִּ י ָרָעבָימִּ ְשַלְחתִּ ה, ְוהִּ ָרָעב -ֹלא  ָבָאֶרץ: י ְיהוִּ

ם-ַלֶלֶחם, ְוֹלא םכִּ  ָצָמא ַלַמיִּ ְבֵרי ְיהָוה-י אִּ ְשֹמַע, ֵאת ּדִּ   (מוס ח י"אע). לִּ

א לאדם היהודי השלם שזוכה ויש לו זכות להתקרב צמשהאל יתברך זורע 

  .אליו

ים, ְנֻאם ים ָבאִּ ֵנה ָימִּ ים ְבֹמֵשְך -הִּ ַגש חוֵֹרש ַבֹקֵצר, ְוֹדֵרְך ֲעָנבִּ ְיהָוה, ְונִּ

יס,  ים ָעסִּ יפּו ֶהָהרִּ טִּ ְתמוַֹגְגָנה-ְוָכלַהָזַרע; ְוהִּ י,  . ַהְגָבעוֹת תִּ ְוַשְבתִּ

ים -ֶאת ים ְנַשמוֹת ְוָיָשבּו, ְוָנְטעּו ְכָרמִּ ְשָרֵאל, ּוָבנּו ָערִּ י יִּ ְשבּות ַעמִּ

יֶהם-ֵייָנם; ְוָעשּו ַגנוֹת, ְוָאְכלּו ֶאת-ְוָשתּו ֶאת ים, ַעל טו.  ְפרִּ -ּוְנַטְעתִּ

ָנְתשּו עוֹ  י ָלֶהםַאְדָמָתם; ְוֹלא יִּ ָאַמר, --ד, ֵמַעל ַאְדָמָתם ֲאֶשר ָנַתתִּ

 ( )עמוס ט י"ג  ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך

ובכל הסדרה של פעולות מסיים הנביא עמוס בדברי נחמה יישוב ארץ ישראל 

החרישה קצירה בצירה יש מוטיב ריח שבכל עבודה יש ריח משלה ויין דבר 

 .תחושה וערגה לנשמה  מוגמר יודע כל אדם שאין יין בלי ריח משכר שמעניק

 החדשה, לעונה הקרקע את ולהכין לחרוש שיבוא החקלאי - בקוצר חורש ניגש

   שעברה. ההעונ של היבול שפע את לאסוף סיים לא שעדיין הקוצר את יפגוש

עוד יעבוד בגת, )מיבול השנה שעברה( דורך הענבים  - דורך ענבים במושך הזרע

 .הבאה וכבר יפגוש את זורע החיטה של השנה

יטפטפו )שגדלים על ההרים( עצי גפן ועצי זית עמוסי פירות  - והטיפו ההרים עסיס

 .מיץ ענבים ושמן, וייצרו תחושה שההרים נוטפים וזולגים יין ושמן
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  .                       תימסנה, תיטופנה עסיס של ענבים ושמן - תתמוגגנה

הגלות, ומכאן השם  לארצו מןהעם ישוב  - ושבתי את שבות עמי ישראל

 . 'ציון'שיבת 

בות, שוממות, שתושביהן נטשו אותן - ערים נשמות   .ערים הרוסות, חרֵּ

  .כרמים, פרדסים, מטעים - גנות

 

 ומסירת נפש על יהודי בישראלהאמונה חשיבות 

כבר מהיותי בן  ,זיכני האל יתברך לחזור בתשובה שלימה ולהתחזק בתורתו

דוק את פשר אמיתות התורה אל מול החלופות נעורים גמלה לי ההחלטה לב

ובהיותי בן נעורים בבני ברק התחנכתי בבית הספר ממ"ד  ,המוצעות בעולם

וגמלה לי החלטה להצטיין במעלות התורה ואכן ברבות הימים הגעתי 

התורה ממדריכי הנערץ דניאל  כפר בתיה ברעננה ושם גיליתי עומק לפנימית

 ,האל תי באמיתות התורה ועבודנלה והדריכשקיר הי"ו שנטע בי אמונה גדו

לא מתוך בורות אלא מתוך הכרה מלאה ששום דבר לא יזיז אותנו 

גם בדברים מהמסלול ולא יעקור את התורה בליבנו בהתקדמותנו הרוחנית 

 .הקשים שיעברו עלינו בהמשך

נטעה בי את שורש השמחה  ,שתחיהאימי מורתי רבקה בת שרה פורת  

להקרין פנים שמחות לכל אדם ולהפיח שמחה בלב ונחמה והבטחון בבורא ו

 . בכל יהודי אהבת ישראל

ושם זכיתי  ,הגעתי לעיר רעננהמב"ת וכאשר התחתנתי עם נוות ביתי רחל 

 "בית אל"ללמוד תורה ולהמנות על תפקיד הגבאות וגיזברות בבית הכנסת 

ל לקרב לתורת ישראל כ רעננה ולהיות מהעולים בסולם מעלות התורה

 יהודי בסבר פנים יפות אך מוכיחות ועומדות על האמת ללא פשרות 

 .רבי ירוחם שם טוב ידיד נפשי הי"ו שליט"א .ולהתחבר לתלמידי חכמים

שיבת המקובלים נהר הרב בניהו שמואלי ראש יהרב יוסף מזרחי שליט"א ו

  .וכן הרב יעקב בן חנן שליט"א שליט"א.שלום ירושלים 
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 עמידה כצוק איתן

חששתי מירידה רוחנית טבעית  ,ר הגעתי לשרת בצבא ההגנה לישראלכאש

כאשר הנך עומד אל מול רוב ציבור שאינו שומר תורה ומצוות ומתחיל 

  .נגח בהלכהתלה

ראתי לפולגת כאשר באחד מן הימים נק ,זיכני הקדוש ברוך הוא לעמוד איתן

פיקודי  כאשר הגעתי לתפקיד ,ההדרכה במרכז הארץ הכוננות באחד מבסיסי

. היות אמונים על שמירה בבסיס בשבתמפקדים בכדי ל 10נכסף נאספנו 

         . וכל אחד עשה דין לעצמו ,פש ומה לאמה פיקוח נ ,השאלות בהלכה צפו

אף על פי שחיוב שמירה על נפשות זה פיקוח נפש ממש בבסיס אך יש בדרך 

כדוגמת . כים את המותר לאסור והאסור למותרהמעגלים פינות והוהפ

והרגשתי  ,לא לדבר מצווההצהל"י שיחה בין החיילים בקשר  ,קשקשת ברשת

ותמיד שמתי לנגד עיני היכן שהקב"ה שותל אותי אני חייב להיות מספר אחד 

 .ולהאיר את קדושת התורה כי אחרת לא הייתי מתגלגל לשם

 24 צמודים יותולה השני את אחד לעזוב עלינו אסרו שחולקו בפקודות ,והנה

 אוכל הרי כי עליה? תהא מה תפילה מדמיין כבר ואני .מקום לכל יחד שעות

 ההחלטה בליבי וגמלה .יחד לעשות יכולים כולם מקובלים דברים ושאר

 הכנסת בבית שבת לקבלת חפצי למחוז איתי שיגיעו יחד המפקדים את לאסוף

  .ביותר מצומצם שהמניין לי נודע רילצע ?מניין עם מה אך .בבסיס

 הראיתי וכך ,מוותר לא אני תפילה על כי איתי שיבואו לנשק לחברי יקראת

 לא אנחנו אותנו עזוב .בשלהם הנ"ל המפקדים אך .החניכים לפקודי גם

 אותם לעזוב ?עושים מה .רבים מול יחיד סוער בויכוח בשלי ואני ,ניםימעוני

 נתפלל נעשה מה שני מצד אך ,ביותר חמורה פקודה הפרת זו כי אפשר אי

 כדאי לא אולי ?אז הומ מניין יהיה לא בבסיס הכנסת שבית גם ומה יחיד?

 לתרץ ומנסה מקשה שאני שאלות עם רגשות בסערת אני וכך מהומה. לעורר

 השם בעבודת תקיף ולהיות אומץ לאזור המחשבה בי עלתה ואז לעצמי.

 גמרה מה. ויהי בצבא מפקד כל מחנכים לזה הלא כי אישית דוגמא ולהראות

  .הקבוצה את להניע שביכולתי כל לעשות ההחלטה ביבלי



 15 ריח  ניחוח  בהיכלו

 השבת משמעות את להם להסביר ומתחיל ,תשעה מול יחיד ,לבד נעמדתי וכך

 הקבוצה שאם ועדה עם קבל ואיימתי הכרזתי לבסוף .בשלהם הם אך .עבורי

 הלא כי ,החברית ברמה גם מאוד חמורות משמעויות לזה יהיה איתי תגיע לא

 שלא כאלה וחברים מפקדים צריך מי אז "יקלו ובוזי כבדא מכבדי "כי כתוב

 מהם אחד על לוו לסמוך אוכל ואיך יחיד של ורכובצ אפילו להתחשב יודעים

 -ואמרו התביישו מפקדיםה ,חותכות הוכחות ולאחר צרה? בעת לנו שיעמוד

 לפחות - נחמה חצי אמרתי כניסה. אין הכנסת לבית אך ,איתך מגיעים אנו

 בחוץ הספסל על התיישבו החברים הגיעו אכן .אותו כשנעבור נדאגו לנהר נגיע

 .מניין בלי בפנים ואנחנו

 מול נקרע ואני למניין השבת מחללי את לצרף ניתן שלא בהלכה דעה ישנה

 היהודי ואפילו יהודי שכל ואמרתי ועמדתי ,הכנסת בית בתוך שנייה חזית

 הם וכעת ,בו הזכות נקודת את למצוא וצריך הגוי מן טוב ביותר הרחוק

 סיכוי יש איתנו פה הם ואם השבת נכנסה לא עדיין כי שבת שומרי בחזקת

 היא אליו שהתייחסות גם ומה ,תשובה יהרהרו ואולי קדושה שיספגו טוב

 יהודי כל להציל חייבים הדבר אליך התגלגל כעת אם נמרץ" "טיפול מעין

 "מי בחוץ למפקדים ואמרתי הכנסת מבית יצאתי מיד .נועם בדרכי ולהוכיח

 וחזקו שהצטרפו היו ואכן .למניין יהודים מספר עוד חייב אני "אלי לה'

 לבורא הערגה זיק את בעיניהם שראית ברכות כאלה קיבלו מכן לאחר .אותנו

 .באמת להודות אומץ נותנות ולא פותשאופ הקשות והקליפות

נר דולק אמונה אמיתית זו האמונה שבוערת בך וכמו שכל עוד ה :לסיכום

זה ידליק  ,בוער בך - כך כל עוד נר הנשמה דולק ואני מוסיף ,אפשר לתקן

 .ר בתשובה שלימה ולהחיש את הגאולההמון נשמות שיכולו לחזו

רך זיכה את משפחתי לעסוק בצרכי החיילים במבצע צוק איתן בם יתשה

יים ואכן סיפורים זרמו של ניסים גלו ,האחרון בו חילקנו ציציות לחיילי צה"ל

טילים וניסים  6000שמירת הציצית ורואים את ההשגחה בעיניים קרוב ל 

וזה מה שציפה הבורא  .יש רק להרים עיניים למעלה .שאין אבדות בנפש
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ושעם ישראל יבין שמי שזורק את הטילים הוא גם מכוון אותם ליפול 

 .בשטחים פתוחים ולהגן על עמו ישראל עמו הנבחר מבין האומות

* 
 ?נושא הריחהקב"ה זכות להתחבר ולחקור את אותי  כיצד גלגל

ה בחופה מעדה רגלי ונשמט .ההתחלתי ברגל ימין שבור, כאשר התחתנתי

ולצערנו הדירה  ,. השכרנו דירה ברעננהבמדרגות העולות אל הכלהבעליה 

סט הספרים שחמי היקר קנה לי והוא  ,כל מה שנשאר לנו הינו .עלתה באש

 . זצ"ל כולי עז של רבי יעקבמכל "ילקוט מעם לוהיקר 

וציא את הריח השריפה שנדבק ניסיתי לה ,ניסינו לשקם את הבית וכאשר

ואז  ,עדיין ריח השריפה נדף מאיתו ,ומה שלא ניסיתי עלה בתוהו ,במחשב

והתחלתי לחקור את  .עלה לי רעיון מלפני שהמחשב בעצמו יוציא ריח

ולהבין את  הבברכת ההבדל שבתמוצאי הנושא מחיכוך ההדסים ב

זיכני וחונני השם  .חקר מקיפהמהמולקולות והשמנים למיניהם עבודת 

ובעל  עברה שיפוץיתברך לראות את הגזירה כטוב כי הדירה הנ"ל ששכרנו 

לו לממן את טיפולי המחלה  הדירה זכה להנות משכירות גבוהה שעזרה

משיך וזכיתי לה .וגם יורשיו לאחר מותו זכו למוכרה בממון רב .הארורה

יתי ברעיון ואני זכמאז השריפה  היה לחץ בנושא לקנות דירה .לגור ברעננה

כמתי דרך חקר המדע במכון ויצמן ובטכניון והחשהקמתי בנושא מיזם 

לראות את האל יתברך גם בחקר נוכחתי  .ה במקומות מכובדיםכשהרעיון ז

המדע במולקולות ובחלקיקים הקטנים ביותר דרך התנגחות בכפירה גם 

כי  .ראות עין בעין את טוב גודלוקומות הנ"ל ששם זיכני האל יתברך למב

באמיתות  מוכיחה כאשר הבריאה הקטנה ביותר מעידה על גדלות היוצר

גם פרופסורים ומדענים נחשבים שעדיין רחוקים בידיעותם  ,האל יתברך

עד היום את  אני ושואב .כנגד חכמת התורהכקליפת השום הם בנושא הריח 

ובכוונה גדולה כתבתי כקליפת השום שהינה סורחת  .מהיהדות מקורתי

כאשר לא מעונינים לראות את האל יתברך מתוך המדע בעצמו אז אפילו 
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כל וומי שי ,מזרח ומערב אל מול חכמת התורה רחוקידיעותיהם רחוקות כ

 ויתבונן לראות מי ברא אלה יזכה להריח ריח בשמים ריח גן עדן .

רק צריך סבלנות וגישה  ,ה עושה רק טוב"שהקבין נוכחתי לראות עין בע

והקב"ה גילגל כך שזיכה אותי לראות הטוב ומה שיצא מכל  .לראות את הטוב

ניחוח נעים של . עם ריח "הנושא " הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד

  דיבוק ואהבת חברים.

 ? על שום מה  ריח

  .המתקשרות לנפש האדם מקומות בהרבההריח במקורות חז"ל מופיע מוטיב 

אדם בכל ערב שבת שה. הרי ידוע זה בהבדלה שתיקנו חז"ל ברכת הריחאם 

ולכן  ,מקבל נשמה יתרה ותחושת ריקנות אופפת אותו במוצ"ש לאחר עזיבתה

תקנו חכמים לברך את ברכת הריח להזמין את אותו חלק נפש הנשמה נרנח"י 

   .נפש רוח נשמה חיה יחידה

עשר חושי הנפש )וכן אחד  - הוא רק חוש אחד משנים למרות שחוש הריח

נפש' בכלל.  - מחמשת חושי הגוף(, ניתן לראותו כמגלם את הרעיון של 'חושי

נראים -מאפיינו המרכזי של חוש הריח הוא, שהוא קולט חומרים דקים ובלתי

הצפים באויר. באותו אופן, עניינם של חושי הנפש הוא לזהות במציאות 

)אדם  ות שאינן נתפסות בכחות הנפש הרגילים. וכפי שלתתרןאיכויות עדינ

ידמה חוש הריח כחוש מעין 'טלפתי' )הרבה יותר  שאיבד את חוש הריח(

רש, שבהכרח מודעים לנכותם(, ימשהראיה והשמיעה ידמו ככאלה לעוור ולח

לא מתנסה באיזה קת, ומי שיכך גם חושי הנפש אינם ניתנים להגדרה מדוי

זיקתו של חוש הריח לכללות חושי הנפש . בממשותו מיןמהם יתקשה להא

מתבטאת בעובדה שהמלה ריח היא מלשון רוח. הריח, העדין והקלוש מבין 

החושים, הוא כביכול גם ה'רוחני' ביותר מביניהם, ולכן חז"ל אמרו עליו 

שהוא החוש היחידי שה"הנשמה נהנית ממנו", ושלא נפגם בחטא אדם 

מספר כי המשיח שיבוא באחרית הימים ידון את הראשון. למעשה, הנביא 

הבריות לפי חוש הריח בלבד: "ַוֲהִריחֹו ביראת ה', ולא למראה עיניו ישפוט 
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אולי מסיבה זו מכונה המשיח במקום )ישעיהו יא, ג(. ולא לִמשמע ָאזניו יוכיח" 

הריח, העדין והקלוש מבין החושים, הוא כביכול ( )איכה ד, כאחר, "רוח אפינו" 

ביותר, אך לשם כך מוכרח להחדיר אותו ממש  מביניהם ביותר גם ה'רוחני'

לגופנו )שזה חסרון גדול במקרה של מאכלים לא בריאים למשל, שלא לומר 

רעלים(; חוש הריח לעומת זאת, אף כי הוא מספק לנו רושם דק בלבד של 

. הטעם, מאפשר לנו לתפוס אותו מבלי שנצטרך לערבב אתו ולהחדירו לתוכנו

אפשר לומר שהניחוח הוא מעין 'עותק' של הטעם שנעתק והפליג ממנו, וחוש 

חוש הריח הגופני מלמד אותנו אודות  .הריח הוא מה שיודע לצוד אותו באויר

מקומות, –חוש הריח בנפש: זהו חוש המסוגל לקלוט מהויות של דברים 

לת מבלי להתנסות בהם בפועל. הדעה המקוב –תרבויות, אנשים, מנהגים 

היא, שכדי להכיר משהו חייבים לחוות אותו באופן ישיר, ועד אז אי אפשר 

לדעת במה מדובר. אין ספק שעיון קר ואקדמי שאינו נפגש עם מושאו על 

קרקע חוויתית כלשהי, כמעט תמיד מחמיץ לחלוטין את מהותו; אך האם 

ו משמעות הדבר היא שחייבים לחוות הכל? הרעיון של חוש הריח אומר שישנ

ביניים בין העיון השכלי המרוחק לבין הטעימה החווייתית -תחום

והמתערבבת: באמצעות חידוד החושים הפנימיים ניתן לקלוט את תמציתם 

של דברים רבים מרחוק. אדרבה, אפשר לומר שכפי שחוש הטעם מעמעם 

ומקהה את חווית הריח, כך ההימנעות מהתנסות רבה בכל מיני חוויות 

 .היכולת לקלוט את רוחם מרחוק מחדדת ומשפרת את

רעיון זה מתקשר לפירוש שהעניקו חז"ל לפסוק נודע משיר השירים: 

אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא".  – )שיר השירים ז, יד(הדודאים נתנו ריח 

טעימה, ואומר שמי שלא טועם  - מדרש זה עושה קשר ישיר בין ריח לבין אי

ריח הטוב ביותר. בהרחבה ניתן לומר את טעם החטא, מפיק כביכול את ה

שהוא לא רק מפיק ריח טוב אלא בכלל חוש הריח שלו מזדכך )לכן המשיח, 

 צד כיהנשאלת והשאלה הניצב ברום מעלות הצדיקים, מסוגל כאמור להריח 

את ולדעת מיהו צדיק או רשע  ?מבלי לחטוא בוניתן להריח דבר שלילי 

  .(שורש נשמתו נשמות האנשים
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לא לתת עצה רבותינו המקובלים להסביר עקרון יסודי לפיו נהגו מאפשר 

לחוטא שביקש תיקון לנפשו לפני שמצאו בתוכם, ולו בדקות שבדקות, משהו 

מעין אותו חטא ותיקנוהו בעצמם. כיצד יכולים היו צדיקים גדולים אלו 

 למצוא בעצמם גוונים של עבירות שמעולם לא לקו בהן? 

  כן. ריחם את אך בתוכם, מצאו לא אלו חטאים של טעמם שאת ,היא התשובה

יותר מכל החושים, חוצה הריח את החשיבה ההגיונית והמודעת ונוגע 

מודעים בנפש. במישור הגשמי, מתבטא הדבר בכך שחוש -ברבדים הבלתי

תיים ביותר בֹמח, וויהרבדים הראשוניים והח –מודע -הריח מפעיל את התת

)מכאן עוצמת הרתיעה של ריח רקבון השכליים הנחים מתחת לרבדים הגבוהים ו

. במישור הרוחני, ה'ריח' מבטא דוקא למשל, ומנגד, כח הפיתוי הגדול של בשמים(

הרובד הנעלה ביותר בנפש, המסוגל ללכת מעבר  –מודע  - את כח העל

אפשר לומר . לחשיבה השכלית ולקלוט את רוחם הפנימית של הרעיונות

רי וגשמי, ואילו הריח הבא בעקבות העיון הוא שהריח הקודם לעיון הוא יצ

נעלה ורוחני. יוצא איפוא שחוש העיון מזכך ומברר את חוש הריח, סולל את 

שמים -בשמים בהתבוננות בכמוכן המילה  .הדרך מהריח הנמוך לגבוה

  .העליונים

גם ריח מגופו של אדם מעיד על דרגתו הרוחנית גם בחיי חיותו וגם לאחר 

ו שיעקב אבינו הגיע לקבל את ברכת אביו יצחק אבינו אמר פטירתו שראינ

מפה למדנו  עליו ריח בני כריח השדה אומרים חז"ל ריח גן עדן נכנס עימו 

שלאדם ריח ריח מהמצוות שעושה וכפי שמסופר בגמרא על בנו של רבי 

שנה עקב פחדו שלא  21שמעון בר יוחאי רבי אלעזר שנפטר והיה בעליית גג 

על ידי הקפדת תלמידי חכמים שהיה מסגיר רשעים וגנבים  ייקבר כראוי

גנה וריח לרומאים וגופתו לא הסריחה מפה למדנו שגם המצוות מעניקות ה

               .לצדיקיםטוב גם לאחר פטירת האדם 
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 לסיכום:

 .קירוב לבבות לכל יהודי תוך הוכחה לאמת גדולה מעלת  א.

 .ריך עין טובה בכדי לראות טוב אין רע מאת האל יתברך רק טוב וצב. 

יש לעמוד בהשתדלות גדולה  על מצוות התורה ומי שעושה לשם שמיים  ג.

 .לא יפסיד לעולם טוב הצפון לצדיקים  

ד. הטוב שברופאים לגיהנום הרופא בעל רשות לרפא חרב חדה מונחת על 

צווארו של אדם אל יתייאש מהפורענות וכבר שבעה עיננו מניסים גלוים 

 בלות קטנות של כל יהודי הופכים עולמות .בק

  שבע פעמים יפול צדיק אך לבסוף קם למרות הקשיים )על פי זה מקבל שכר(. ה

 .עמל התורה הינו לחקור לעומק את המדרשים ולהתייגע על כל תג ותג בתורה. ו

 התודה והברכה

התודה והברכה לכלל עם ישראל היהודים בעולם ופה נעמוד על שורש העם 

אלא משורש יהודה המודה על ? נקראנו יהודים  הודי וכי על שם מה הי

והנה רך האמת )מעשה תמר( ובזכות אימו לאה הראשונה שהודתה לאל יתב

חובה עליי להודות לרבים ונכבדים אשר ללא עזרתם ותמיכתם בי לא הייתי 

 .מגיע עד הלום ובודאי שמשמיים כיוונו הדברים לתועלת בס"ד

מבני ברק תיבנה ותכונן שזיכני האל  ב אליהו הלוי שליט"אלידידי ורעי הר

יתברך להדבק בו ובתורתו האמת ולהעמיד כל עניין והפוך והפוך בה וכולי בא 

על כל העזרה והתמיכה והסיוע בכל מילי דמיטיב בלימוד ולהוציא יקר מזולל 

י ישראל היהי רצון שתהי משכורתם שלמה מעם ה' אל ,תורתינו הקדושה

 אמן.

 יעמוס לנו ריח ניחח בהיכלוספר 

רוב אשר זיכני ה' יתברך בעמוסים נשאם  ריח ניחוח בהיכלו של ספר  ראשיתו

והבינותי והחכמתי מפי  הוא אחרי אשר יצקתי תורה מרבותי רחמיו וחסדיו

והרצון העז להתעסק בתורתו ואין הבעת רגש נפש ספרים ומפי סופרים 
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תורה הרב עובדיה יוסף ז"ל לכתוב כל פנימית ככתיבה שכבר שנה רבנו שר ה

אליעזר פאפו בהקדמה שרשם חידוש וכל עניין וכך כותב בעל פלא יועץ רבי 

ם ובכדי לחדד ולהאיר את מימי נעוריו הלכות שאין בני האדם מקפידים בה

ומתוך הקולמוס מתחמם הלב באור התורה לעבודת השם ועשיתי  .העניינים

פעם בכתיבת הספר שראיתי את חוסר  לי סימן מול שמייא לא פעם ולא

תקלה תחת ידי  הדיוק בדברים וחזרתי ומחקתי ודייקתי שוב בכדי שלא תצא

וראיתי ניסים גלויים עוד באותו יום של כתיבת הספר ו"מדבר שקר תרחק". 

וקמתי והתגברי  ,שנדדה שנה מעיני כל אותו הלילה ונשארו שעתיים למנוחה

פי ישן לילה שלם ועוד ששמחה הכתיבה בערה כארי בכל אותו היום כאילו גו

והתחדש לי חידוש באותו הלילה על  ,בי שלא הפסקתי לחדש כל אותו היום

" מיטתי שכמו שהקדוש ברוך הוא ציווה "ועתה כתבו לכם את השירה הזו

כך מצווה על כל אדם לחדש  ,ב ספר תורהשמצווה על כל אדם מישראל לכתו

   .כתבו לכם את השירה הזו חידושי תורה בכלל מצווה ועתה

 בלי שום פניה כלל ועיקר, ,תיהכינוהכל הוא לשם יחוד קודשא בריך הוא וש

אלא תוך כדי  ריכים ואיני בא לחלוק חלילה כלל,כי תורה היא וללמוד אנו צ

והכל כדרכה של תורה ות צ"ע וכדומה, לימוד כתבתי הערות והארות שונ

בעל בת התורה וזכות הרב מו"ר בנועם ובבהירות ובדיבוק חברים ובאה

ולכל עם ישראל עד עולם וניזכה ולזרע זרענו נו הבא"ח זיע"א יעמוד לנו ולזרע

 משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.  רים בביאתיהמזלראות פניו ה

  יעמוס לנובהיכלו הספר ריח ניחוח  הטעם לקריאת

ך ויהפ) פעשויחוח נריח ל=לנו ריח ניחוח בהיכלו יעמוס קראתי לספר זה 

הוא ע"פ מש"כ הרב רבי אליעזר מגרמיזא בספר הרוקח  (לסדרת ספרים

שצריך המחבר לרמוז את שמו בספרו וע"ע למו"ר מרן הרב חיד"א זצ"ל 

בספרו שם הגדולים מערכת ספרים ערך זכרונות מש"כ בענין זה באורך ועיין 

י עוד בהקדמת שו"ת תורה לשמה למרן הרי"ח טוב זצ"ל ובספר תנא דב

 ועוד. (אות א)סדר אליהו רבא עמוד ה' בפירוש שי למורא  הוצאת אשכולאליהו 
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ואשתי רעייתי הי"ו רבקה פורת בת שרה  אימי מורתישם  והנה בשם זה רמוז

מב"ת תאריך ימים ותראה בשמחת בניה נכדותיה ונינה מתוך בריאות  רחל

ושמי עמוס  אשר תומכת בי ומסייעת בידי רבות ושכמ"ה .ונהורא מעליא אמן

     ר  רעייתי רחל שמחזקת ותומכת בי בדרך התורה  –ריח  ,א"כ , ורעייתי רחל

 ,עותר ,עלי-ןח. שם בנותי מב"ת ר  –בקה ריח ר וגם נרמז שם אימי מורתי

רא השבח לבו . וסבמילה יעמושמי מובא במלואו  . איר שמואליו והם ש ,דןע

 קב"ה נושא ועומס כביכול על עצמוכינוי לישראל, שאותם ה -ֲעמּוִסים  . עולם

והתברר לי עניין תפקיד עול הגבאות בשירות הציבור בורא עולם שמנהיג 

בית אל רעננה  אותנו בחסד וברחמים כל מוטל על כתפינו כגבאי בית הכנסת

. וסיוע למנינים האחרים בעיר כמניין בית הכנסת עול הציבור באמונה

ויעמוס  .בטוב מזכה הרבים ל"זהספרדי של רבי מורי אברהם מסטאשי 

   .שממשיך ונושא מקפל בתוכו גם עבר וגם עתיד

 .בטבת תשע"ה שעמלתי באותו לילה על הספר 'רמוז על ח -ריח ניחוח 

ונרחיב עליו  .המאוס תיקון לפגם הריחועוד התחדש לי שספר זה יכול להוות 

 .ואביא את את הטעם לעניין .החיש ביאת גואל צדקבעזרתך השם ל

ש ימי זיכרון נוספים החלים בימים הסמוכים לעשרה בטבת וזכרם משולב י

מלך מצרים שבעים מחכמי  בטבת, אסף תלמי 'בהצנע בתוך צום זה. בח

לנו ישראל ואילץ אותם לתרגם את התורה ליוונית. על אף שהתלמוד מספר 

שבעים החכמים ישבו כל אחד במקום נפרד ואף על פי כן כולם שארע נס 

הגישה הכללית  בכל זאת, הייתה –את התורה בדיוק באותן המילים תרגמו 

ל כלפי תרגום זה שלילית ביותר. התלמוד אומר כי כאשר הופץ "של חז

תרגום התורה ליוונית סייע  ."שלושה ימים החושך ירד לעולם"התרגום, 

בתוכניתם של היהודים המתייוונים להביא את התרבות היוונית לתוך החיים 

לשנות את היהדות כדי שתדמה לערכים ולאורח החיים  ולנסות היהודים,

התורה הייתה  השפה היוונית באמצעות שימושה בתרגום "הכשרת"היווניים. 

בעלת השלכות נרחבות בחברה היהודית וערערה חלק ממאמציהם של 

בטבת  'ט התרבותית של ישראל כלפי יוון. החכמים במאבקם נגד המשיכה
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א הסופר. בעיני התלמוד, דומה יהודי זה למשה רבינו. הוא יום מותו של עזר

" שתינתן תורה על ידו אלמלא קדמו משה רבי יוסי אומר ראוי היה עזרא"

לירושלים  עזרא הנהיג את חזרתם של היהודים. (תוספתא מסכת סנהדרין פרק ד)

מגלות מבבל. תחת הנהגתו והשראתו, בשותפות עם נחמיה, נבנה בית המקדש 

א תיקן תקנות חיוניות בעם ישראל. הוא עצר את זרם נישואי עזר השני.

שמירת השבת  התערובת שפגע ביהודים החוזרים לירושלים, חיזק את

הציבורית והפרטית, יסד את הישיבות הנחוצות וחידש את הכלים 

 לימוד התורה שבעל פה בעם היהודי. האינטלקטואליים הנדרשים לקידום

את הישרדותה של היהדות ושל יהודים עד עצם לזכותו של עזרא ניתן לזקוף 

את יום מותו כיום קשה בלוח  היום הזה. אין פלא אם כן, שהיהודים ציינו

היהודי. מאחר שלא ניתן לדרוש כי נצום בימים השמיני, התשיעי והעשירי 

הרב  האירועים של השמיני והתשיעי בתוך צום עשרה בטבת. בטבת, נכללו

ציין גם טרגדיות נוספות בהיסטוריה היהודית: בערל ויין, עשרה בטבת מ

 מותו של עזרא הסופר ותרגום התורה ליוונית.

 שיר הכבודשיר סיום תפילה ב

ובו רמוז שמי בהקשר ריח הקטורת שסגולה גדולה בקריאת הקטורת לביטול 

 גזירות קשות.

 :   נוסח השיר

ים - קהל ם. ֲעֶטֶרת ְנָשָאם ֲעמּוסִּ ֲאֶשר ִעְנד  ינ יו רּוי ְק  מֵּ ם ְבעֵּ  :ִכְבד 

ִתי - חזן י ֲעֶטֶרת. ְלֹראְשָך נ א ְתִהי ְתִהל  ָלתִּ כוֹן ּוְתפִּ  :ְקטוֶֹרת תִּ

ִתי - קהל ים ְלָך ַקח ְואוָֹתּה ֹראש. ִלי ְתַנֲעַנע ּוְבִבְרכ  ְבָשמִּ  :ֹראש כִּ
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 גילוי דעת

בחיבור הזה   שכל כונתי ,הנני מגלה דעתי ורצוני בכל ליבי ובכל נפשי הומעת

בדחילו ורחימו ורחימו  ,ושכינתיה לשם יחוד קודשא בריך הוא הכל הוא

 ,ליחדא שם הויה ברוך הוא י"ה ב ו"ה ביחודא שלים בשם כל ישראל ,ודחילו

ברצון לפני אביו שבשמים, ויהי רצון שיקובל , כלל ועיקרבלי שום פניה זרה 

ף קון נפשי רוחי ונשמתי בגואנא ה' עזרני על דבר כבוד שמך וזכני להשלים תי

לזכות את הרבים   יוזכנ, נכון חדש בקרבי לב טהור ברא לי אלוהים ורוח .זה

ותאיר לי  , לתקן ולהשלים אילן העליון ואדם העליון הקדושוזכני  ,תמיד

ותרחמני חיים ארוכים טובים  ,בפנים  מאירות באור פני מלך חיים

  אכי"ר. ותברכני לחיים טובים ולשלום ,ומתוקנים

יעמוד לעם ישראל להתברך בכל ויהי רצון שזכות מו"ר הרי"ח טוב זצוק"ל 

יעמוד מו"ר בתפלה לפני בורא עולם ישתבח ויתפאר שמו על , מילי דמיטב

נחזי אנן השתא כהנים  גאולת עם ישראל, על בניין בית קדשנו ותפארתינו.

ן במהרה בעבודתם לוים בדוכנם וישראל במעמדם ארמון על משפטו יכו

 בימינו אמן ואמן.

חומר עצום שחנני האל יתברך לראות ולחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו ולקבץ 

ורב לשפה מובנת ונגישה להאיר את עם ישראל בתורה ומשמעות סוד המצוות 

 על פי הקבלה .

 התודה והברכה

י   ידיד   נפש  להודות  לחברי  היקר  והנעלה   ה   עליחוב  וטרם  אסיים  דברי,

עמי על ספרי זה  הואיל בטובו לעבור אשרשליט"א אליהו הלוי  הרברבי 

ראה זרע יה"ר שחפץ ה' בידו יצליח וי הערותיו המחכימות. את והעיר והאיר

 .משיח צדקינו במהרה בימינו אמן. יאריך ימים בטוב עד ביאת
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בת  רחל מרת   לא אחשוך פי מלברך את נוות ביתי המסורה  ,ולסיום דברי

עודדה אותי  , מב"ת אשר אפשרה לי לעסוק בתוה"ק דסה פינק פורתה

עלה  ותהא  משכורתה שלימה  וממש. ישלם  ה'  פ וסייעה אותי סיוע שיש בו

 יעמוד לנו  ק"להרי"ח טוב זצו י ישראל. יהי רצון שזכות מרןהאלומעם ה' 

נהורא  ומזוני  מתוך  בריאות  איתנה  ו בתפלה ברפואה שלימה ונזכה לבני חיי

ויאיר שוהם  עדן, רעות, ,יעל-חן היקרים ילדינוונזכה יחד לגדל את  ,מעליא

בריאים ושלמים , לתורה לחופה למצוות ולמעשים טובים שמואל הי"ו

ויהי רצון שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרעינו  עוסקים בתורה ובמצוות.

צאי  צאצאינו ומפי זרע זרעינו מעתה ועד עולם  ונהיה אנחנו  וצאצאינו וצא

 כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה אכי"ר. 

נטלית ויהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי שלא יארע דבר  י לשמיאועינ

וישמחו בי חבריי בדבר הלכה  ל ידי ולא אכשל  חלילה בדבר הלכהתקלה ע

 :ברכות כחגמרא עיין ואשמח בהם 

תורת חיים  תורתך הקדושהמאור שתאיר עיניי בויהי רצון  מלפניך ה' 

 גל עיני ואביטה  נפלאות  מתורתך תורת חיים. ותצילני מכל מכשול וטעות.

 הלכבוד התורה ולומדי כה דברי הקטן הכו"ח

  יצ"ו עמוס פורת הצב"ימנאי 

 פה עיה"ק רעננה
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 מדרשי תורהשער 
 ילקוט מדרשים הקשרים והסברים מן התורה

 מבט הריח המיוחד של הקטרת קטורת מצוות קטורת. חוש -תשא כי פרשת 

הריח בגימטריא =  314חוש בגימטריא =  .השבוע, לפי מדרשי חז"ל-לפרשת

( עם הכולל של שני 100) ( והגוף435הנפש)  537=  223+314ביחד  223

. רואים קשר בין גוף ונפש לחוש הריח שנהנת 537יחד בגימטריא = המילים

 הנשמה והגוף מבריא .

שבפרשתינו היא אחת העבודות המרכזיות והחשובות מצוות הקטורת 

רבנות שאתם : מכל הקבמקדש, המדרש מגלה ש"אמר הקב"ה לישראל

תוב בזוהר שלמרות שכל מקריבים לפני, אין חביב עלי כקטורת", וכן כ

רוח לה', אין לו נחת רוח גדול מקטורת, שהיא עבודת -רבנות עושים נחתהק

גדול נכנס -המיוחד והמופלא שהכהןהקודש המעולה מכולם. לכן ברגע 

  .בקטורת עסק רכיפו - ביום לקודש הקודשים

ענין חשוב ביותר מאוד גם לקרוא בכוונה  ,נעסוק בענין הקטורת בהרחבה

                715 חידוש בגימטריות קטורת = מסוגלת להמון ישועות לכלל ולפרט.

בקבלה הינו שם  שראל שם אדנותסממנים המבטלת דינים מעם י 11ישנם 

            הוכחה לביטול דינים. 715סממנים נקבל =  11נכפיל ב   65=  . אדנידין

בכללי הגימטריא ניתן =  'קטרת'ניתן לכתוב גם את המילה קטורת ללא "ו" 

בש כלומר דש באותיות קודש מקבילות שנקרא אתלהחליף אותיות קו

אות אחת מההתחלה  הדרך על זה . וכןשת.  וב עם החלפת אותיות א באות 

בש נקבל  ק=ד באת 'קטרת'ואות אחת מהסוף. אז אם ניקח את המילה 

  .מצוות 613מנין תרי"ג מצוות ששקולה כנגד תרי"ג =  613דטרת=
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א( עוצר מגיפות, מחלות ופגעים רעים. ב( מציל  סגולות רבות לקטורת:

 . שועה לאדםמעונש הגלות. ג( מציל מעונשה של גהינום. ד( מביא ברכה וי

 .                               .סיפור נפלא על הינוקא ובר כוכבא

דופן ונערצת בנוף עדת -הינוקא", ילד קטן, הוא דמות מופלאה, יוצאת"

 .המקובלים, תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, חבורת הזוהר הקדוש

רקיעי אביו, רב המנונא סבא, היה חסיד קדוש, גדול ונכבד, המהלך בשבילי 

רבי יצחק ורבי יהודה  -מקובלים השמים, ואחר פטירתו, עלו שנים מבכירי 

לבקר בבית האלמנה, היא מבקשת מבנה היתום העולל שיתברך מפי שני  -

"אינני מתברך ממי שלא החכמים, והיא מופתעת לשמוע סירובו בטענה: 

 ]הדבר נבע בשל עיסוקם במצווה דחופה שמע בזמנה הבוקר"!-קרא קריאת

במענה לשאלה . , ו"העוסק במצווה פטור מן המצווהשל הכנסת כלה אחרת

ויודע איזה מצוות עשיתם ואיזה  מריחמנין לך הדבר, ענה לתדהמתם: "אני 

      .                                                       .לא עשיתם

ה תשובה מדהימה זו זעזעה את שני הצדיקים, הם נשקוהו ברוב חיב

והתפעלות, ואכן למרות שהינוקא לא צורף רשמית לחבורת המקובלים של 

הזוהר, תורותיו ואמרותיו מופיעות בזוהר, ועליו אמרו שהוא "מלאך ה'" 

"הקב"ה חוסה עליו בכנפיו", ושדברי תורתו נעלים ונשגבים, שלא נשמעו 

 !כמותם מיום שנברא העולם

הוא הכיר בו את המצב  גם על האריז"ל מסופר שהיה חוש רוח מיוחד,

הרוחני של בני האדם, גם על מלך המשיח נאמר שעיקר מעלתו תהיה בחוש 

ביראת ה', ולא למראה עיניו ישפוט )מלשון ריח(  והריחוהריח המיוחד שלו "

"מריח באדם ושופט ויודע מי החייב על ידי ולא למשמע אוזניו יוכיח", 

יע במשיחיות, שחכמי , עד כדי כך חוש הריח מהווה גורם מכרהרחה"

בר כוכבא כינה את עצמו "נשיא  .כוכבא הוא משיח -ישראל הסיקו שבר

ופונה לחכמים שיכירו במנהיגותו כמי שממנו תצמח גאולת  ,ישראל"

 )צג, ב(:ישראל, כפי שמספרת הגמרא בסנהדרין 
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בר כוזיבא מלך תרתין שנין ופלגא. אמר להו לרבנן: אנא משיח! אמרו ליה: 

(, נחזי אנן אי מורח ודאין. כיון מריח ודןיב דמורח ודאין )=במשיח כת

 קטלוהו. -דחזיוהו דלא מורח ודאין 

ְרַאת ה', ְוֹלא ְלַמְרֵאה ֵעיָניו : )ישעיהו יא, ג(על מלך המשיח נאמר  יחוֹ ְביִּ "ַוֲהרִּ

יַח". ְשַמע ָאְזָניו יוֹכִּ ְשפוֹט ְוֹלא ְלמִּ חוש הריח מבטא עדינות של הרגשה,  יִּ

וונת הפסוק היא שהנהגתו של מלך המשיח תהיה עם רגישות רוחנית וכ

המבחינה בקלות בין טוב לרע, בלא צורך בעדויות מוחשיות יותר. לדעת 

אותם חכמים בר כוכבא לא ענה לקריטריון זה, ועל כן "קטלוהו", רפו 

עקב כך  חשלבסוף בר כוכבא נהרג מנ.ידיהם ממנו וממילא כשל המרד

  .שאמר לקב"ה
 

                            חוש הריח בהשוואה לשאר החושים

בהשקפה ראשונה ניתן לחשוב ש"חוש ריח" נחות משאר החושים, שכן אדם 

שאין לו חוש ריח אינו נחשב בעל מום, הוא יכול לחיות ולקיים חיים רגילים 

ונורמלים ככל האדם; אבל מי שאין לו חוש ראיה או חוש שמיעה, הוא בעל 

ויש לו קשיים רבים בתיפקוד וניהול אורח חייו. נמצא שחוש ריח פחות מום 

אכילה ושתיה נחוצים לקיום החיים, אי אפשר  -זאת ועוד  .חשוב ונחוץ

לחיות ולהתקיים בלעדיהם, אבל חוש ריח אין לו חשיבות קיומית, אפשר 

להתקיים בלעדיו. אדם שרק יריח ריחות נעימים ומבושמים ולא יאכל 

לגוף, רק מזון לא יוכל לחיות, כי ריח אינו מספק חיים  -אומה וישתה מ

יכולת המזון להחיות את הגוף נובעת מעוצמתו  .לגוף מספק אנרגיה וקיום

האלוקית, שכן נשמה נעלית מהגוף: נשמה היא הוויה רוחנית, והגוף הוא 

הוויה גשמית, וכדי לשמור על החיבור ביניהם, צריך כוח אלוקי עליון. זו 

ובכוחו  -שבו ניצוץ אלוקי גבוה "מוצא פי ה' המלובש בלחם"  -ולת המזון פע

לשמור על חיבור הנפש והגוף, לחיים בריאים וטובים; לעומת זאת ריח 

אפשר להתקיים -שהרי מריח בשמים בלבד אי -שאינו מספק אנרגיה וחיים 

  .ולחיות



 29 ריח  ניחוח  בהיכלו

 

 .מעלות בריח

  .דאגה וצער ריח טוב מרגיע, כדברי המהרש"א: בשמים מבטלים

ואילו אכילה אינה מעוררת מעילפון ]יוצא אפוא  ,לפוןיריח חריף מעורר מע

שמזון אמנם מספק אנרגיה וחיים ושומר על חיבור הנשמה בגוף, אבל הוא 

לא יכול להשיב לגוף את חלק הנשמה שפרח ממנה בעילפון, ואילו ריח יכול 

ם מסוגלים לתת כמוכן ריחות מסויימי למשוך ולהשיב את הנשמה לגוף

רגשות כגון כעס ועצב מנוחה והרגעה לגוף בזמן רעב או מיחוש רע ולהעביר 

 .                                              .לרגשות שמחה

ריח חריף מעורר משינה ואילו אכילה אינה מעוררת, להיפך אכילה מרובה 

של הגוף.למשל כמוכן יש ריחות המעוררים תגובה עיצבית גורמת עייפות. 

ח וניל ריח מנטה מעורר תגובה עצבית של איברים בגוף ואילו ריח לבנדר ורי

 -כן, פעולת הריח בחיבור ההופכים -אם .אינם מעוררים תגובה עצבית

בעוד שמזון יכול רק לשמר את המצב הקיים .חזקה מהמזון -הנשמה והגוף 

חיבור מחודש במקום שיש , הרי ריח יכול ליצור )שהנשמה תמשיך להחיות את הגוף(

. וברור שהיכולת לחבר בין שני )שהנשמה שפרחה תחזור לגוף(נתק ופירוד מסוים 

דברים מנותקים, דורשת עוצמה וכוח חזקים יותר מהנדרש לשמר על המצב 

כי רק כוח גבוה ונעלה מהנפש, יכול "לשלוט" עליה ולמשוך אותה הקיים, 

. ת שבריח חזקה מזו שבמזוןמכאן משמע שהעוצמה האלוקי. חזרה לגוף

ריח נהנית הנשמה, כדברי הגמרא "איזה דבר הומ ,ממזון נהנה הגוף

הריח". זאת ועוד: כניסת  -שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו 

הנשמה לגוף היא מהחוטם, ככתוב "ויפח באפיו נשמת חיים". ובחוטם 

באפו", ואמרו  באפיו", "נשמה -שורה הנשמה, ככתוב: "נשמת רוח חיים 

חז"ל "עיקר חיות האדם באפיו". גם יציאת הנשמה היא מהחוטם, כדברי 

 ."יוצאת ומשם ,רבינו בחיי: "החוטם כלי לנשמה, לשם היא נכנסת

, נעשה רק עם חטא עץ הדעת - )והמקור לכל הרוע בעולם(החטא הראשון והנורא 

, טעם מפריו"()"ותקח , מישוש )ככתוב "ותרא האשה"(ארבעה החושים: ראיה 

              , ואילו חוש הריח לא שותף במעשה החטא; )"וישמעו"(וקול )"ותאכל"( 
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לכן ארבעת החושים נפגמו וספגו טומאה ואינם יכולים להתחבר לנשמה, 

ורק חוש הריח נשאר זך וטהור והוא יכול להתחבר עם הנשמה הקדושה. 

י, כי חוש הריח קשור לכן שמו "ריח" מלשון "רוח", ביטוי של דבר רוחנ

בשל  שרק הנשמה נהנית מהריח ולא הגוף,לנשמה הרוחנית, כאמור 

 .טוהרתו

למדים שבריח חשיבות עצומה ומיוחדת, והגמרא קובעת זאת בשתי  מכל זה

  .מילים: "ריחא מילתא", שריח הוא דבר חשוב ומשמעותי

 .הריח נשמת

יות שהנשמה בקבלה מוסבר שריח מתחבר לכוחות הנשמה העליונים: ה

ערוך מהגוף הגשמי כאמור, לכן רק חלק -הרוחנית גבוהה ונעלית באין

מכוחות הנשמה שורים בגוף, אבל שאר כוחותיה העליונים נשארים מעל 

 .ואינם מתלבשים בתוכו)מקיפים וסובבים אותו( הגוף 

מזון פועל על כוחות הנשמה השורים בגוף, שהם יתמידו בחיבורם עם הגוף, 

יח מגיע לכוחות חיים טובים, לאורך ימים ושנים טובות; אבל ר ויספקו לו

כשמריחים בחוטם  (""עצמות הנפש ממש", הקרוי "יחידה)העליונים שבנשמה 

גופני, מקשרים ומחברים לגוף את כוחות הנשמה העליונים, ובלשון -הגשמי

החסידות: ריח מרומם את האדם מעלה לכוחות הנפש העליונים, שם הם 

שואבים תעצומות נפש וכוחות חדשים ואדירים, ואז הם שבים מתחדשים ו

 .ומתגלים בגוף

 לכן ריח אינו מזין את הגוף, לא מצד נחיתותו אלא להפך מתוך עליונותו

בגלל שריח קשור בכוחות הנשמה העליונים שאינם מתלבשים ומחיים את 

יע על הגוף, לכן הוא אינו יכול לספק חיים ואנרגיה לגוף; ובגלל שמזון משפ

כוחות הנשמה התחתונים המלובשים ומחיים את הגוף, לכן הוא מספק 

 .אנרגיה וכוח לגוף, והוא שומר על חיבור כוחות הנפש הללו עם הגוף

לבשמים ערך תזונתי דל, אך תרופות רבות מיוצרות מבשמים, ואכן במידה 

מסוימת יש דמיון ביניהם: מחלה נגרמת כתוצאה מליקוי בהשפעת הנשמה 
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ף, ובמילים אחרות הנשמה "התרחקה" קצת מהגוף לכן הגוף נחלש ובא לגו

לידי חולי, משום כך "לא יועיל לחולה מאכל, אדרבה יקלקלנו יותר", כי 

מאכל מתחבר רק בכוחות הנשמה שמלובשים בגוף, אבל תרופה ממשיכה 

"אור וחיות .. עליון יותר" מכוחות הנשמה רחוקים, לכן היא מבריאה, כי 

יש רבת ומשיבה לגוף את אותם כוחות נשמתיים שהתרחקו ממנו, היא מק

בשמים המסוגלים להוות ריפוי לנפש וכפועל יוצא מכך גם לגוף כי רוב 

ותחלואים רוחניים משפיעים על מחלות הגוף נובעות מתחלואי  הנשמה 

 .הגוף תחלואי

ם משום כך מי שאין לו חוש ריח אינו נחשב בעל מום, שכן החסרון שלו קיי

 -רק בקשר עם כוחות נשמתו שמעל גופו, אבל גופו והנשמה אשר בקרבו 

קיימים בשלמות; אבל מי שחסר לו אחד משאר החושים, כמו ראיה, 

 .לכן הוא נחשב בעל מום -הרי אצלו פגום חלק מגופו  -שמיעה 

 

 הריח.תכונות 

בחוש ריח יש לכאורה, שני דברים מנוגדים: מצד אחד חוש ריח פחות 

על האדם בהשוואה לחוש ראיה או שמיעה, שהרי ראית או שמיעת  משפיע

דבר יפה ונעים, מרתקת את האדם ומשלהבת אותו, ומשכיחה ממנו את 

"יוכל להתמיד בענין יום או יומים ולא ירעב ולא יצמא,  -צרכיו הגשמיים 

האדם  -לא יחלש לבבו ולא יצר לו"; אבל בהרחת בושם, מופלא ככל שיהיה 

לגמרי, והוא חש בצרכיו הגשמיים, ו"ירעב ויצר לו, ויחלש לבבו  אינו שוקע

ויתאב לאכול ולשתות", זאת אומרת שחוש ריח פחות קשור לאדם מחוש 

אולם מצד שני אנו מוצאים שריח משפיע על האדם יותר . ראיה ושמיעה

מראיה ושמיעה: שהרי ריח לא נעים ולא טוב, אדם לא מסוגל לסבול, 

בל אדם מסוגל לראות ולשמוע "דבר שאינו הגון ואינו "לקבל ולהריח"; א

 ראוי"; אדם יכול לראות פגר נבילה אך הוא לא מסוגל להריח את סירחונו

שריח קשור לכוחות הנפש  -אך שני הדברים הללו נובעים מיסוד אחד 

 :                                  שאינם מלובשים בגוף
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נו יכול להשקיט ולהשכיח את צרכי הגוף, נעים ככל שיהיה, אי - ריח ,לכן

שכן הוא מהנה ומרתק את הנשמה ולא את הגוף, ממילא הגוף אינו נסחף 

אחר הנאת הריח, והגוף אינו "שוכח" את צרכיו; אבל ראיה וקול נעים 

מהנים את הגוף, וכשהוא שקוע בהם הוא יכול לשכוח את צרכי גופו 

 .האחרים

שהיא עדינה יותר מהגוף, לא מסוגלים  ודווקא בגלל שריח מגיע לנשמה,

לסבול ריח לא נעים; אבל ראיה ושמיעה שהם הנאה לגוף החומרי והגס, 

 .כך טובים-מסוגלים לסבול ולהסתדר עם מראות וקולות שאינם כל

 

 הריח פעולות

 שבריח:לפי זה יובנו פרטי הענינים 

וממשיכים  ידו מתעלים לכוחות הנפש העליונים-כי על - ריח טוב מרגיע .1

ידי ריח שמריחה הנפש, -בגוף כוחות רעננים ומרגיעים, בלשון החסידות: על

 ו.שים כוחות האדם, ונעשה רגוע ושליהעליונים באים מהעלם לגילוי ומתחד

בהתעלפות מקצת כוחות הנשמה  - ריח חזק מעיר אדם מעילפון .2

הגוף, "מסתלקים" מהגוף וחוברים לכוחות הנשמה העליונים המקיפים את 

לכן האדם מאבד כוחותיו ועשתונותיו; וכדי לעוררו צריך "להשיב" את 

אותם כוחות לגוף, ואכן בריח מתחברים לאותם כוחות נשמה עליונים 

 .המקיפים את הגוף ו"משיבים" אותם לגוף והאדם שב לאיתנו

כי  -את האדם מהשינה ואילו האכילה גורמת לעייפות  ריח חריף מעורר. 3

מקצת מכוחות הנפש שבגוף מתעלים למעלה, והריח משיב בעת השינה 

 -ידי הריח החזק -"המוחין שבראש יסתלקו מפני השינה, ועל -אותם חזרה 

יעלה עד מקור השכל ויחזירנו למוח"; ואילו המזון דורש מהאדם תוספת 

 .                                  .ומאמץ לעיכול, לכן הוא גורם לעייפות כוח

שמה באה לגוף דרך החוטם, ושם היא שורה ומשם היא יוצאת, שכן הנ .4

בהיותה גבוהה ונעלית באין ערוך מהגוף, הרי המקום הקרוב יחסית 

 .לשורשה העליון ומקומה האמיתי הוא בחוטם, ששם חוש הריח
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כי קורבנות קשורים לכוחות אלוקיים  ,רבנותלכן קטורת חשובה מק .5

וריח קשור לכוחות האלוקיים ור לכוחות הנפש שבגוף( )כמו שמזון קשהשורים בעולם 

, עד כדי כך שאמרו בזוהר )כמו שריח קשור לכוחות הנפש שמעל הגוף(שמעל העולם 

ידי -שהקב"ה נקרא "בעל החוטם", שכן ריח קשור בה' בעצמו. לכן על

 "קטורת מועברת המיתה והרוגז שלא ישלטו בעולם"

יבחין ויכיר במהות האמיתית של כל ידו -שעל ,משיח ישפוט בחוש ריח .6

אדם, כי "ריח מגיע בעצם הנשמה ואצל משיח צדקנו יהיה בגילוי עצם הנפש 

         .יהיה המשפט שלו ידי הריח -ישראל ולכן על-דכל בני
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 מקצת הפסוקים בתנ"ך שמוזכר בהם ענין ה"ריח"

 פסוק כא« פרק ח« ספר בראשית« תורה

ַרח" ה ֶאת  ַויָּ יֹחחַ ְיהוָּ ף ְלַקֵלל עֹוד ֶאת  ֵריַח ַהנִּ ּבֹו ֹלא ֹאסִּ ה ֶאל לִּ ַוֹיאֶמר ְיהוָּ
ף ע יו ְוֹלא ֹאסִּ ְנֻערָּ ם ַרע מִּ ָאדָּ י ֵיֶצר ֵלב הָּ ם כִּ ָאדָּ ה ַּבֲעבּור הָּ מָּ ֲאדָּ ֹוד ְלַהכֹות ֶאת הָּ

י." יתִּ שִּ ל ַחי ַכֲאֶשר עָּ  כָּ

 

 פסוק כז« פרק כז« ספר בראשית« תורה

ַשק לֹו  ַגש ַויִּ ַרח ֶאת ֵריחַ "ַויִּ ֲרֵכהּו ַויֹ  ַויָּ יו ַוְיבָּ דָּ ֶדה ְּבגָּ י ְכֵריַח שָּ אֶמר ְרֵאה ֵריַח ְּבנִּ
ה."  ֲאֶשר ֵּבֲרכֹו ְיהוָּ

 

 פסוק יח« פרק כט« ספר שמות« תורה

ְקַטְרתָּ  ל ֶאת "ְוהִּ ל כָּ ַאיִּ ה הָּ ְזֵּבחָּ ה ַהמִּ הַליה הּוא ֹעלָּ יחֹוחַ  ֵריחַ  וָּ ֶשה נִּ ה אִּ  הּוא." ַליהוָּ

 

 פסוק ט« פרק א« ספר ויקרא« תורה

ה עֹ  ְזֵּבחָּ יר ַהֹכֵהן ֶאת ַהֹכל ַהמִּ ְקטִּ ם ְוהִּ יִּ ְרַחץ ַּבמָּ יו יִּ עָּ ְרּבֹו ּוְכרָּ ֵשה ֵריַח "ְוקִּ ה אִּ לָּ
ה." יחֹוַח ַליהוָּ  נִּ

 

 פסוק יג« פרק כג« ספר ויקרא« תורה

יֹחַח  ה ֵריַח נִּ ֶשה ַליהוָּ ה ַבֶשֶמן אִּ ים ֹסֶלת ְּבלּולָּ תֹו ְשֵני ֶעְשֹרנִּ ְנחָּ ן "ּומִּ ְסֹכה ַייִּ ְונִּ
ין." ת ַההִּ יעִּ  ְרבִּ

 

 פסוק ג« פרק טו« ספר במדבר« תורה

ה אֹו ְּבֹמֲעֵדיֶכם  בָּ ְנדָּ ה אֹו ֶזַבח ְלַפֵלא ֶנֶדר אֹו בִּ ה ֹעלָּ ֶשה ַליהוָּ יֶתם אִּ "ַוֲעשִּ
ן ַהֹצאן." ר אֹו מִּ קָּ ן ַהּבָּ ה מִּ יֹחַח ַליהוָּ  ַלֲעשֹות ֵריַח נִּ
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 פסוק ז« פרק טו« ספר במדבר« תורה

יֹחַח ַלי יב ֵריַח נִּ ין ַתְקרִּ ית ַההִּ שִּ ן ַלֶנֶסְך ְשלִּ ה.""ְוַייִּ  הוָּ

 

 פסוק ב« פרק כח« ספר במדבר« תורה

ְשְמרּו  י תִּ יֹחחִּ ַשי ֵריַח נִּ י ְלאִּ י ַלְחמִּ נִּ ְרּבָּ ֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ֶאת קָּ ְשרָּ "ַצו ֶאת ְּבֵני יִּ
יב לִּ   י ְּבמֹוֲעדֹו."ְלַהְקרִּ

 

 פסוק ח« פרק כט« ספר במדבר« תורה

נָּה  ים ְּבֵני שָּ שִּ ד ְכבָּ ל ֶאחָּ ד ַאיִּ ר ֶאחָּ קָּ יֹחַח ַפר ֶּבן ּבָּ ה ֵריַח נִּ ה ַליהוָּ ְקַרְבֶתם ֹעלָּ "ְוהִּ
ְבעָּ  ֶכם."שִּ ְהיּו לָּ ם יִּ ימִּ  ה ְתמִּ

 

 פסוק יג« פרק כט« ספר במדבר« תורה

ם  ר ֵאילִּ שָּ ה עָּ ר ְשֹלשָּ קָּ ים ְּבֵני בָּ רִּ ה פָּ יֹחַח ַליהוָּ ֵשה ֵריַח נִּ ה אִּ ְקַרְבֶתם ֹעלָּ "ְוהִּ
ְהיּו." ם יִּ ימִּ ר ְתמִּ שָּ ה עָּ עָּ נָּה ַאְרּבָּ ים ְּבֵני שָּ שִּ ם ְכבָּ  ְשנָּיִּ

 

 פסוק לו« פרק כט« ספר במדבר« תורה

ה פַ  יֹחַח ַליהוָּ ֵשה ֵריַח נִּ ה אִּ ְקַרְבֶתם ֹעלָּ נָּה "ְוהִּ ים ְּבֵני שָּ שִּ ד ְכבָּ ל ֶאחָּ ד ַאיִּ ר ֶאחָּ
ם." ימִּ ה ְתמִּ ְבעָּ  שִּ

 

 פסוק יג« פרק ו« ספר יחזקאל« נביאים

ְהיֹות ַחְלֵליֶהם ְּבתוֹ  ה ּבִּ י ְיהוָּ י ֲאנִּ יַדְעֶתם כִּ ְזְּבחֹוֵתיֶהם ֶאל "וִּ יבֹות מִּ לּוֵליֶהם ְסבִּ ְך גִּ
ה  ה ֲעֻבתָּ ל ֵאלָּ ל ֵעץ ַרֲענָּן ְוַתַחת כָּ ים ְוַתַחת כָּ רִּ אֵשי ֶההָּ ה ְּבֹכל רָּ מָּ ה רָּ ְבעָּ ל גִּ כָּ

לּוֵליֶהם." יֹחַח ְלֹכל גִּ ם ֵריַח נִּ  ְמקֹום ֲאֶשר נְָּתנּו שָּ
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 פסוק כח« פרק כ« ספר יחזקאל« נביאים

ה  מָּ ה רָּ ְבעָּ ל גִּ ְראּו כָּ ֶהם ַויִּ ּה לָּ ֵתת אֹותָּ י לָּ י ֶאת יָּדִּ אתִּ ָאֶרץ ֲאֶשר נָּשָּ יֵאם ֶאל הָּ ֲאבִּ "וָּ
ם כַ  ְתנּו שָּ ְבֵחיֶהם ַויִּ ם ֶאת זִּ ְזְּבחּו שָּ ֹבת ַויִּ ל ֵעץ עָּ ם ֵריַח ְוכָּ ימּו שָּ שִּ נָּם ַויָּ ְרּבָּ ַעס קָּ

ְסֵכיֶהם." ם ֶאת נִּ יכּו שָּ יחֹוֵחיֶהם ַוַיסִּ  נִּ

 

 פסוק יג« פרק ב« ר השיריםספר שי« כתובים

ה ַפֶגיהָּ ְוהַ  ְנטָּ י "ַהְתֵאנָּה חָּ ַדר נְָּתנּו ֵריַח קּומִּ ים ְסמָּ נִּ ְךְגפָּ ְך." לָּ י לָּ י ּוְלכִּ תִּ י יָּפָּ  ַרְעיָּתִּ

 

 פסוק יד« פרק ז« ספר שיר השירים« כתובים

ֵחינּו ים נְָּתנּו ֵריַח ְוַעל ְפתָּ אִּ ְך." "ַהּדּודָּ י לָּ ַפְנתִּ י צָּ ים ּדֹודִּ נִּ ים ַגם ְישָּ שִּ ים ֲחדָּ דִּ ל ְמגָּ  כָּ

 

 במיוחד בשיר השירים: -בתנ"ך יש עדויות רבות לחשיבות של חוש הריח  

 " ַבּוָך" ְלֵריח ן ֲעל מֹות ֲאהֵּ ֶניָך טֹוִבים ֶשֶמן תּוַרק ְשֶמָך, ַעל כֵּ  ְשמ 

  ֵריחוֹ ַתן ִנְרִדי נ   -"ַעד ֶשַהֶמֶלְך ִבְמִסבֹו" 

 יַח; קּוִמי ל ְך ַדר נ ְתנּו רֵּ ִנים ְסמ  , ְוַהְגפ  ה ַפֶגיה  ְנט  נ ה ח  ִתי  "ַהְתאֵּ ִתי י פ  ַרְעי 

 ּוְלִכי ל ְך"

  ,ל  ְוֵריחַ "ַמה י פּו ֹדַדִיְך ֲאֹחִתי ַכל ה, ַמה ֹטבּו ֹדַדִיְך ִמַיִין ַנִיְך ִמכ  ְשמ 

ִמים. ֹנֶפת ִתֹטְפנ ה ִׂשְפתוֹ  ל ב ַתַחת ְלשֹונְֵּך, ְבׂש  ה, ְדַבש ְוח   ְוֵריחַ ַתִיְך ַכל 

נֹון. ְכֵריחַ ַׂשְלֹמַתִיְך  ֶנה ()רמז לבית המקדש הנקרא לבנון ְלב  ְרְד ְוַכְרֹכם ק  . נֵּ

י  אשֵּ ל ר  לֹות ִעם כ  י ְלבֹונ ה ֹמר ַוֲאה  ל ֲעצֵּ יםְוִקנ מֹון ִעם כ   "ְבָשמִּ

  ֲר ֹאח מ  ַדִיְך ְכֶאְשְכלֹות ַהֶגֶפן, "ָאַמְרִתי ֶאֱעֶלה ְבת  ה ְבַסְנִסנ יו, ְוִיְהיּו נ א ש  ז 

ְך ַכַתפּוִחים" ְוֵריחַ   ַאפֵּ

  ִאים נ ְתנּו ִנים דֹוִדי ֵריחַ "ַהדּוד  ִשים ַגם ְיש  ִדים ֲחד  ל ְמג  ינּו כ  חֵּ , ְוַעל ְפת 

ַפְנִתי ל ְך"  צ 

 ד לחוש ריח:וגם בקשרים פסולים, של זנות וניאוף, יש תפקי 
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ִלים ְוִקנ מֹון". ִבי ֹמר ֲאה  ִמים"  "ַנְפִתי ִמְשכ  י ְבׂש  רֵּ על מקומו  -)שיה"ש ח', י"ד( "ַעל ה 

ם אומרי ,אף אומרים - ריח כשאומרים וייחודו של הריח במורשת ישראל

, . כל אלהרוחוכשאומרים נשמה, נוגעים כבר ב. נשמה ואפשר גם, נשימה

הנקשרים לבריאת האדם: " מ  ֲאד  ר ִמן ה  פ  ם ע  ָאד  ַפח  ַוִייֶצר ה' ֱאֹלִהים ֶאת ה  ַויִּ

ים ְשַמת ַחיִּ בל האדם את רוחו, יבדרך מאוד קרובה ק( בראשית ב', ז)" ְבַאָפיו נִּ

המופקד על ריח, חוש יחידי שאינו חדל לפעול גם כשאנו ישנים,  מן האיבר

שיח של ם; מיוחד בין הקב"ה לאדם ולע ומכאן ואילך מתקיים שיח

 : 'ריחות'

 -מנין שמברכין על הריח  .ֵריַח ְורּוחַ  כבר חז"ל יצרו קישור לשוני ורעיוני בין

ל י ּה. איזהו( תהלים ק"נ) שנאמר ה ְתַהלֵּ מ   דבר שהנשמה נהנית ממנו ֹכל ַהְנש 

  (בבלי ברכות מ"ג, ע"ב)" הריח זה הוי אומר -ואין הגוף נהנה ממנו 

את החכמה,  לחוש הריח ר קי"ט בתהילים מייחסלמזמו רד"ק בפירושו

חללי האף בקרבת המוח: "ומה שצריך לבאר הוא חוש  זאת בשל מיקום

לפי שנקבי האף קרובים אל שני חללי המוח . החכמה והוא מיוחס אל. הריח

   (רד"ק לתהילים קי"ט) המוקדמים

 ַהָנָחשַוֹיאֶמר : "בחטא אדם וחווה השתתפו ארבעה חושים, חסר חוש הריח

ה ֹלא מֹות ְתֻמתּון ִאש  ָשה( בראשית ג ד)" ֶאל ה  ל ְוִכי ַוֵתֶרא ָהאִּ ץ ְלַמֲאכ  עֵּ  ִכי טֹוב ה 

ם ַקח"ו( בראשית ג ) "ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַניִּ ּה ַוֹתאַכל ִמִפְריוֹ  ַותִּ ּה ִעמ  ן ַגם ְלִאיש   ַוִתתֵּ

 שלא נטמא.  ולכן ריח הוא חוש יחידשם( בראשית ) "ַוֹיאַכל

והסליחה של הקב"ה, שחתם את טיהור העולם ושיקומו  תהליך הרגיעה

ֵריַח  לקב"ה ובתגובה: "ַוי ַרח ה' ֶאת בפרשת נוח, מסתיים בהקרבת קורבן

יֹחחַ  ף ְלַקֵלל עוֹד ֶאת ָהֲאָדָמה ַבֲעבּור ֶאל ִלבוֹ ' ַוֹיאֶמר ה ַהנִּ " ָהָאָדם ֹלא ֹאסִּ

 כא(  חבראשית )

במובן הטוב שבו, אך חשוב לזכור כי קיים גם ריח רע,  על ריח נעים לדבר

שיר השירים רבה מתאר  .זה מריח לא טוב שהפך ביטוי לעניין לא חיובי
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נתן 'ריח רע', ותקנו מאוחר יותר ל'ריח טוב':  כיצד עם ישראל במעשה העגל

אלה אלהיך  (ל"ב שמות) ואמרו לעגל רע נתנו ישראל ריח"... "ר"מ אומר

 הר סיני ואמרו התיקון: "נתנו ישראל ריח טוב מלפני (שיר השירים רבה א) לישרא

 יש כאן סגירת מעגל)( שיר השירים רבה א) ונשמע נעשהכל אשר דבר הכד(  )שמות

מפי  שיצא דבור ודבור כל( של 'שיח ריחות' המסתיים בקבלת ַהִדְברֹות

ים הקב"ה  ("ח, ע"בבבלי, שבת פ) "נתמלא כל העולם כולו ְבָשמִּ

עניין נוסף הקשור בריח במקורות הוא הרחת ריח טוב לאחר הארוחה: "אין 

, או בערב שבת( ו ,ברכות ו משנה) הסעודה אלא לאחר המוגמר מביאין את

ריח ( תוספתא, שבת א', י"א) עם חשיכה מוגמר על גבי גחלים בערב שבת נותנין

ף על גבי גחלים נעים זה נוצר משריפת צמחים או , כפי שמוסבר בהקטרת ְׂשר 

ה הקטורת בבית המקדש: "ְול ַקח ְמֹלא ַח ִמִלְפנֵּי  ַגֲחֵלי ֵאש ַהַמְחת  ַעל ַהִמְזבֵּ מֵּ

ְפנ יו' ה ים ַּדָקה ּוְמֹלא ח  נקראים בארמית  הגחלים,( ויקרא ט"ז, י"ב)" ְקֹטֶרת ַסמִּ

ה')'גומרא'  ל המוגמר", ומכאן נגזר הביטוי המוכר: "לברך ע (ובערבית 'ג'ּוְמר 

 ביטוי המצביע על הבאת תהליך לידי גמר או סיום.  שהוסיף למובנו גם

הגחלים לשם העלאת והפצת ריח,  השורש ג.מ.ר. עניינו איפא, שימוש באש

" תמרתו עד שתעלה המוגמר על מברכין כפי שמסביר הרמב"ם: "אין

 , ב( "ם הלכות ברכות ט'הרמב)

שהרי כולנו  ,לימוד - ת בארמית והיאמצביע על מילה נוספ ,ג.מ.ר השורש

לשוני זה מחזק את החיבור  מכירים ואף מתפלפלים עם דפי 'הגמרא'. דמיון

למופשט, המתבסס גם לנוכח העובדה  בין המוחשי ,ריח ורוח הרעיוני שבין

ת כמות( או להגדיר את ִשעּורֹו.  כי לריח כמו לרוח אין גבולות, גם קשה ְלַכמֵּ

מחזק את מקומו  ם בטקס 'ההבדלה', עם יציאת השבתהמנהג להריח בשמי

'נשמה יתרה'. זו ניתנת  -של הריח כמקבילתה של רוח השבת הייחודית 

עם פרוש השבת וקיים קושי גדול בפרידה ממנה. הרחת הבשמים  לאדם

ל בשבוע. חז"ל דורשים את הפועל 'וינפש',  מאפשרת מעבר רְך לימות מ  ֶהע 

האבידה: "אמר רבי שמעון בן  אים את תחושתכצרוף של ווי+נפש, המתבט

ולמוצאי שבת , לקיש: נשמה יתירה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת
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ששבת ווי אבדה  שבת וינפש', כיון( שמות ל"א, י"ז) נוטלין אותה הימנו, שנאמר

  .ביצה ט"ז, ע"א; תענית כ"ז, ע"ב  נפש

על בשמים במוצאי  למה אין מברכיןנשאלתי ע"י חברי הטוב חנן מלכה, 

והלא כל מוצאי שבת רגילה אנו מברכים על הבשמים שבת שנכנס יום טוב 

יש נשמה יתירה לאדם בשבת והשאלה מה העניין עם אותה נשמה שכ

 ?רהיית

מברכים על הבשמים במוצאי שבת, מפני שהנפש דואבת ליציאת שבת, ״

מר ר׳ ״א כותב הרמב"ם .: .משמחין אותה ומיישבין אותה בריח טוב״

שמעון בן לקיש נשמה יתירה נותן הקב״ה באדם והנה, בהגהות מיימוניות 

 .מציין לדברי הגמרא ערב שבת, ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו״

כותב  -והנה, כל זה הוא בנוגע למוצאי שבת, אבל בנוגע למוצאי יום טוב 

 .הרמב״ם על הבשמים ולא על הנר״

לכאורה,  -מוצאי שבת למוצאי יום טוב  וצריך להבין: מהו טעם החילוק בין

כשם שבמוצאי שבת ״הנפש דואבת ליציאת שבת״, דואבת היא גם במוצאי 

אמנם, על פי זה דרוש ביאור לאידך גיסא:  ב?יום טוב מפני יציאת היום טו

״כיצד  :כמו - מדוע במוצאי שבת שחל ביום טוב אין מברכים על הבשמים

ת באחד בשבת, בתחלתה מברך על הגפן, מברכין בלילי יום טוב שחל להיו

ואחר שכתב הרמב״ם כך מברך קידוש יום טוב, ואחר כך מברך על הנר, 

ואחר כך מבדיל וחותם בהבדלה המבדיל בין קודש לקודש, ואחר כך מברך 

הרי גם ביום טוב שחל במוצאי  -שהחיינו״, ולא כתב שיש לברך על הבשמים 

   ?ת שבת״שבת ישנו הטעם ד״הנפש דואבת ליציא

והנה, שאלה זו היא גם להטעם דנשמה יתירה, שכן, גם במוצאי שבת שחל 

שבת ליום כותב שמבשולחן ערוך אדמו״ר הזקן .ביום טוב נסתלקה הנשמה 

טוב, לפי שמה שמברכין על בשמים בכל מוצאי שבת הוא כדי להשיב את 
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הנפש שהיא דואבת ליציאת השבת מחמת נשמה היתירה שניטלה ממנו, 

 ביום טוב אין צריך לבשמים, שתענוג יום טוב ושמחתו משיב את הנפש״ ו

אמנם, ברמב״ם לא הוזכרו טעמים הנזכרים לעיל, ואם כן, מדוע אין 

  ?מברכים על הבשמים ביום טוב שחל במוצאי שבת

ובהקדם: למרות המבואר בנגלה דתורה שביום טוב  -ויש לומר הביאור בזה 

שיש נשמה יתירה גם ביום טוב, וגם  הרי -אין לאדם נשמה יתירה 

 -בחול־המועד, ואפילו בראש חודש. מצינו בזהר בכמה וכמה מקומות 

שבנשמה יתירה ישנם כמה וכמה דרגות זו למעלה מזו, כלומר ,ישנה דרגא 

בנשמה יתירה  ועל דרך חילוקי הדרגות בנשמה יתירה דשבת: בחינת נפש 

בתפלת קבלת שבת  -יתירה  בערב שבת אחר חצות, בחינת רוח –יתירה 

ומה שכתב אדמו"ר הזקן ״ביום .בשחרית דשבת  -,ובחינת נשמה יתירה 

הרי ידוע מה שכתוב בשער הכולל  -טוב אין לאדם נשמה יתירה כלל״ 

בכיוצא בזה) שבפסקי־ההלכות דהשולחן ערוך, נגלה דתורה, הכריע על פי 

אין מברכים על  ועל פי זה מובן מדוע... .דעת הפוסקים בנגלה דתורה

גם בהם מסתלקת אף ש (ומוצאי ראש חודש)הבשמים במוצאי יום טוב 

הצורך להשיב את הנפש מחמת חסרונה של הנשמה  ,שכן -הנשמה יתירה 

 ,יתירה דשבת ,שאז הצער גדול ביותריתירה הוא, רק בנוגע לבחינת הנשמה 

ת כמה ועל אח)עד כדי צורך בהשבת הנפש: מה שאין כן במוצאי יום טוב 

אין הצער גדול כל כך עד שיהיה צורך בהשבת הנפש,  - (וכמה בראש חודש

אמנם, .  מכיון שמלכתחילה לא היתה אלא דרגא נמוכה דנשמה יתירה

אף שמסתלקת הנשמה יתירה דשבת, מכל  -במוצאי שבת שחל ביום טוב 

מקום, מכיון שעדיין נשארה הנשמה יתירה דיום טוב אין הצער גדול כל כך 

מה שאין כן במוצאי שבת שחל בראש חודש, שאז לא )שיהיה צורך בהשבת הנפש  עד

  ד(.טה אפילו מהנשמה יתירה דחול המוענשארת אלא דרגא הכי תחתונה דנשמה יתירה, למ

גודל הזהירות והקדושה  -יש ללמוד הוראה מכל האמור לעיל  ,ובכל אופן

יום טוב, ואפילו בחול גם ב (אלא ,לא רק בשבת)המיוחדת כו' שצריכה להיות 

  .המועד וראש חודש, מכיון שגם בהם יש נשמה יתירה
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שלא הזכיר את הענין דנשמה  -ועל דרך זה מובן גם בנוגע לדעת הרמב״ם 

כשם שיש חילוק בדאבון  :יתירה כלל, כי אם ״שהנפש דואבת ליציאת שבת״

רק הנפש בין יציאת נשמה יתירה דשבת ליציאת נשמה יתירה דיום טוב, ש

ביציאת נשמה יתירה דשבת דאבון הנפש הוא עד כדי כך שיש צורך להשיב 

כמו כן יש חילוק בדאבון הנפש בין יציאת שבת ליציאת יום טוב,  -את הנפש 

רק ביציאת , דמכיון שקדושת השבת נעלית יותר מקדושת יום טוב, לכן

. שבת יש דאבון הנפש כל כך עד שצריך להשיב את הנפש על ידי בשמים

אמנם, במוצאי שבת שחל ביום טוב אף שגם אז ישנו הענין דיציאת השבת, 

ועד שצריך להבדיל, מכל מקום, מכיון שעדיין נשארה הקדושה דיום טוב, 

וכמודגש בנוסח ההבדלה גופא: "המבדיל בין קודש לקודש״ ,הרי אין דאבון 

 .מיציאת השבת עד שיצטרכו לשמחה וליישבה בריח טוב כל כך.הנפש

ם הריח נמצא מילים שונות, המעידות על מקומו וחשיבותו של בתחו

ר ל, ִניחֹוַח, מֹור, ֶרַקח,  ,הנושא: מּוְגמ  יַח, ֹבֶשם, ֶשֶמן, ַתְמרּוק, ַאְבַקת רֹוכֵּ רֵּ

ה ִמן, ֹרַקח ְרְד, ְנֹכאת ועוד. די אם 'נריח' את הפסוק: "ִמי ֹזאת ֹעל  ַח, נֵּ  ֹרקֵּ

ן ש  ר ְכִתיְמרֹות ע    .ַאְבַקת רוֵֹכל ִמֹכל ְמֻקֶטֶרת ֹמר ּוְלבוָֹנה ַהִמְדב 

הוא 'שיר השירים'; במגילה קצרה  העתיר ביותר בתיאורי ריחהמקום 

פסוקים בלבד,  16המכיל ' פעם. בפרק א 50-, מוזכר ריח כפסוקים( 117)יחסית 

י" ,"ְשֶמָך ֶשֶמן תּוַרק" ,"טֹוִבים ְלֵריַח ְשָמֶניָך: "פעמים 5מצוי ריח  ְרּדִּ  נ ַתן נִּ

  ".דֹוִדי ִלי ֶאְשֹכל ַהֹכֶפר", "דֹוִדי ִלי ְצרוֹר ַהֹמר", "ֵריחוֹ 

 בשיר מדוברש ,הדורות במהלך רבות לפרשנויות זכתה השירים' 'שיר מגילת

 להתענג יכולים אנו בזכותו אשר עקיבא, ר' לקב"ה.. ישראל כנסת שבין אהבה

 השירים ירש בו שניתן כיום דאיכ כלו העולם כל "שאין פסק: המגילה על

  ג,ו( ידיים משנה) קדשים קודש - השירים ושיר דש,ק הכתובים שכל לישראל.

 וכשאומרים נשמה גם ואפשר נשימה אומרים ,אף אומרים - ריח כשאומרים

 ֱאֹלִהים ה' "ַוִייֶצר :האדם לבריאת נקשריםאלה,  כל ברוח. כבר נוגעים נשמה,
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ם ֶאת ָאד  ר ה  פ  ה ִמן ע  מ  ֲאד  ַפח ה  ְשַמת ְבַאָפיו ַויִּ ים נִּ  בדרך ז( ב', בראשית)..." ַחיִּ

 יחידי חוש ריח, על המופקד האיבר מן רוחו, את האדם קבל קרובה מאוד

 בין מיוחד שיח מתקיים ואילך ומכאן ישנים, כשאנו גם לפעול חדל שאינו

 ורעיוני נילשו קישור יצרו חז"ל כבר 'ריחות': של שיח ולעם; לאדם הקב"ה

ה ֹכל (ק"נ )פרק בתהלים :שנאמר - הריח על שמברכין מנין" ְורּוחַ  ֵריחַ  בין מ   ַהְנש 

ל  אומר הוי - ממנו נהנה הגוף ואין ממנו נהנית שהנשמה דבר איזהו י ּה. ְתַהלֵּ

 (ע"ב מ"ג, ברכות בבלי) הריח זה

, את החכמה לחוש הריח למזמור קי"ט בתהילים מייחס רד"ק בפירושו

חללי האף בקרבת המוח: "ומה שצריך לבאר הוא חוש  זאת בשל מיקום

לפי שנקבי האף קרובים אל שני חללי המוח , החכמה והוא מיוחס אל. הריח

 (רד"ק לתהילים קי"ט) המוקדמים

 ַוֹיאֶמר ַהָנָחש: "בחטא אדם וחווה השתתפו ארבעה חושים, חסר חוש הריח

ה ֹלא מֹות ְתֻמתּו ִאש  ָשה"( ד ,בראשית ג)" ןֶאל ה  ל ְוִכי ַוֵתֶרא ָהאִּ ץ ְלַמֲאכ  עֵּ  ִכי טֹוב ה 

ם ַקח"ו(  ,בראשית ג)" ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַניִּ ּה ַוֹתאַכל ִמִפְריוֹ  ַותִּ ּה ִעמ  ן ַגם ְלִאיש   ַוִתתֵּ

 ולכן ריח הוא חוש יחיד שלא נטמא. ו(  ,בראשית ג) "ַוֹיאַכל

הקב"ה, שחתם את טיהור העולם ושיקומו והסליחה של  תהליך הרגיעה

ֵריַח  לקב"ה ובתגובה: "ַוי ַרח ה' ֶאת בפרשת נוח, מסתיים בהקרבת קורבן

יֹחחַ  ף ְלַקֵלל עוֹד ֶאת ָהֲאָדָמה ַבֲעבּור ֶאל ִלבוֹ ' ַוֹיאֶמר ה ַהנִּ  "ָהָאָדם ֹלא ֹאסִּ

ר כי קיים במובן הטוב שבו, אך חשוב לזכו נעים לדבר על ריחכא(  ח,בראשית )

 !זה מריח לא טוב :גם ריח רע, שהפך ביטוי לעניין לא חיובי
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ים" –ְכַתפּוַח ַבֲעֵצי ַהַיַער"   "ְוֵריַח ַאֵפְך ַכַתפּוחִּ

 זצ"ל לחג השבועותרבינו עובדיה יוסף מתוך דרשת מרן 

ל? לתפוח, ש)דף פח.(בגמרא במסכת שבת  אֵּ ה ִנְמְשלּו ִיְׂשר  נאמר , אמרו: ְלמ 

"כתפוח בעצי היער", וכן נאמר, "וריח אפך כתפוחים". ופירשו התוספות, 

שה"תפוח" המוזכר בפסוקי שיר השירים, הוא ה"אתרוג", כמו שמפורש 

"וריחא דאפך כאתרוגין". )כן הוא  –בתרגום, "וריח אפך כתפוחים" 

 בתרגום שהיה לפני התוספות(.

האתרוג? שכשם שפרי האתרוג והסבירו רבותינו, במה דומים ישראל לאילן 

מקדים לגדול על גבי האילן עוד לפני העלים, כמו כן עם ישראל, הקדימו 

ֶפר ַהְבִרית,  לומר "נעשה", לפני שאמרו "נשמע", כמו שנאמר: "ַוִיַקח סֵּ

ע". ם, ַוֹיאְמרּו, ֹכל ֲאֶשר ִדֶבר ה' ַנֲעֶׂשה ְוִנְשמ  ע  י ה  א ְבָאְזנֵּ  ַוִיְקר 

שהרי ישראל נמשלו לאתרוג, שמקדים לגדול לפני  ,יש להתבונןולכאורה 

העלים, כשם שישראל הקדימו לומר "נעשה" לפני שהקדימו לומר "נשמע". 

ולפי זה יוצא, שאמירת ה"נעשה" של עם ישראל, היא דומה לפרי האתרוג, 

 ואילו אמירת ה"נשמע", דומה לעלי האתרוג.

משל לעשיית המצוות בפועל, ואילו ולכאורה יש לשאול, שהרי הפרי, הוא הנ

העלים, הם הנמשל לשמיעת התורה. ואם כן, איך יתכן שעם ישראל הקדימו 

לקבל עליהם את מעשי המצוות, לפני מצוות לימוד התורה? והרי ערך 

המצווה של לימוד התורה, גדול הרבה יותר מערך המצוות המעשיות 

וכן נאמר על לימוד האחרות. שהרי "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה", 

ּה". ופירשו  ֶציָך ֹלא ִיְשוּו ב  ל ֲחפ  ה ִהיא ִמְפִניִנים ְוכ  ר  התורה הקדושה "ְיק 

, ש"חפציך" אלו הם המצוות, שהם החפצים )בילקוט משלי סימן תתקלד(רבותינו 

של הקדוש ברוך הוא, ואפילו הם אינם שוות לעומת ערך לימוד התורה 

ל פ"ג מהלכות תלמוד תורה()בהקדושה. וכן כתב הרמב"ם  ה ְבכ  ְך ִמְצו  ין ל  : "אֵּ

ל  ה ְכֶנֶגד כ  ל א ַתְלמּוד תֹור  ה, אֵּ ה ְכֶנֶגד ַתְלמּוד תֹור  ן ְשִהיא ְשקּול  ַהִמְצוֹות ֻכל 

ם ְלַמֲעֶׂשה  ְך ַהַתְלמּוד קֹודֵּ י ַמֲעֶׂשה, ְלִפיכ  ִביא ִלידֵּ ן, ֶשַהַתְלמּוד מֵּ ַהִמְצוֹות ֻכל 
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קֹום".בְ  ל מ  ואם כן עלינו להבין, כיצד יתכן שאבותינו הקדימו לקבל  כ 

עליהם את קיום המצוות, לפני המצוה היסודית והיקרה ביותר, שהיא 

ונראה לומר, שכוונת ישראל כשאמרו "נעשה  מצוות לימוד התורה?!

ונשמע", לא היתה להקדים את קיום המצוות לפני לימוד התורה, שהרי 

יתכן לקיים את המצוות בלי שילמדו קודם לכן את התורה,  בלאו הכי לא

ם", אלא כוונת עם ישראל  ם ּוְשַמְרֶתם ַלֲעׂשֹת  וכמו שכתוב: "ּוְלַמְדֶתם ֹאת 

היתה, שהם ילמדו תורה, ויקיימו את המצוות, ורק אחר כך "נשמע", 

כלומר, נלמד להבין גם מהו טעם המצווה, )כי פירוש המילה "שומע", היא 

יוסף", והכוונה שיוסף הבין את דברי אחיו(,  מבין", כמו שנאמר "כי שומע"

 ת פחות חשובה מעשיית המצוה עצמה.והבנת טעם המצוה, היא באמ

והרי זה דומה ממש לאתרוג, שהפרי שהוא דומה למעשה המצוה, קודם 

 לעלים, שהם רומזים על הבנת טעם המצוה. 

 דרושים  "מאור ישראל")וראה 

 השבועות(. בדרוש לחג
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 שליט"אשמואלי יששכר רב בניהו המקובל מורי ורבי ה

 .ביקש בהקדמה לספר לקרוא גם את עניין לימוד הקטורת לזיכוי הרבים
 

 .ר הרוחני בעניין מעלת ריח הקטורתוראיתי להביא את עניין הקש

 ובסוף הספר הבאנו את פרשת פיטום הקטורת המלא.

ענינים רבים בניהם כפרת עוונות חיבת מגלם בתוכו  סוד ענין ריח הקטורת

ומשמעות הבורא לישראל וכו'  ננסה לעמוד על הקשר בהקטרת הקטורת 

והקטיר עליו אהרן קטורת סמים, בבקר בבקר ריח הקטורת ע"פ הפרד"ס "

בהיטיבו את הנרות יקטירנה. ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים 

 שמות ל ז() "יקטירנה, קטורת תמיד לפני ה' לדורותיכם

ויאמר ה' אל משה קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבונה זכה, בד 

דש. ובבד יהיה. ועשית אותה קטורת רוקח מעשה רוקח, ממולח טהור ק

ושחקת ממנה הדק ונתתה ממנה לפני העדות באהל מועד אשר איועד לך 

דש קדשים תהיה לכם. והקטורת אשר תעשה במתכונתה לא תעשו ושמה, ק

. איש אשר יעשה כמוה להריח בה, ונכרת מעמיום, קדש תהיה לך לה'. לכ

  )שם שם לד(

ופקודת בני אהרון נדב ואביהוא הקטירו אש זרה לקטורת ומיד נהרגו .

אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור וקטורת הסמים ומנחת התמיד ושמן 

 )במדבר ד טז(המשחה, פקודת כל המשכן וכל אשר בו בקודש ובכליו. 

 קטורת עליהן ושימו אש בהן ותנו עדתו. וכל קרח מחתות לכם קחו עשו, תזא

 ו( טז )שם לוי. בני לכם רב הקדוש, הוא ה' יבחר אשר האיש והיה מחר, ה' לפני

 לח( )שם הקטורת. מקריבי איש ומאתים החמשים את ותאכל ה' מאת יצאה ואש
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שים ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ו

קטורת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני ה' החל 

הנגף. ויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעם, 

 )שם יז יא(ויתן את הקטורת ויכפר על העם. 

 )דהי"א ט ל(ומן בני הכהנים רקחי המרקחת לבשמים. 

קיו, ויבא אל היכל ה' להקטיר וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' אל

על מזבח הקטורת... ויעמדו על עזיהו המלך ויאמרו לו לא לך עזיהו להקטיר 

לה' כי לכהנים בני אהרן המקודשים להקטיר, צא מן המקדש כי מעלת ולא 

לך לכבוד מה' אלקים. ויזעף עזיהו ובידו מקטרת להקטיר ובזעפו עם 

ם בבית ה' מעל למזבח הקטורת. הכהנים והצרעת זרחה במצחו לפני הכהני

 )דהי"ב כו יח(

 הר:וז

ועוד אמר לי אליהו, בשעה שיקרה מגפה בבני אדם, ברית נכרת, וכרוז 

מעביר על כל צבאות השמים שאם בניו יכנסו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות 

שבארץ, ויאמרו ברצון הלב ונפש, את הענין של קטורת הסמים שהיו להם 

מהם. אמר ר' יצחק תא חזי מה כתוב, ויאמר משה  לישראל, יתבטל המגפה

אל אהרן קח את המחתה וגו' אמר לו אהרן למה זה, אמר משה כי יצא 

הקצף מלפני ה' וגו', מה כתיב וירץ אל תוך הקהל וגו' ותעצר המגפה, ומלאך 

הרי מפורש שהקטורת מבטל את המחבל לא יכול לשלוט ונתבטל המגפה, 

 המגפה...

ארבעים אנשים, מאלו הכשרים ביותר, ויתחלקו עשרה  אלא הפרישו מכם

עשרה לד' חלקים ואני עמכם, עשרה לזוית זו של העיר ועשרה לזוית זו של 

העיר וכן לד' זויות של העיר, ותאמרו ברצון נפשכם הענין של קטורת 

 גם כן כמו...הסמים, אשר הקב"ה נתן למשה, וענין הקרבנות תאמרו 

רו בכל העיר אל ארבע זויות, ואמרו כן, לאחר כך עשו כן שלשה פעמים ועב

אמר להם נלך לאלו שהגיעו למות, והפרישו מכם )אנשים שיבואו( לבתיהם, 
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, וכאשר תשלימו תאמרו אלו הפסוקים, ויאמר משה אל )שאמרנו(ויאמרו כזה 

אהרן קח את המחתה וגו' ויקח אהרן וגו', ויעמוד בין המתים ובין החיים 

 )וירא קכב(ונתבטלה המגפה מהם...  וגו', וכן עשו,

פתח ר' חזקיה ואמר, תכון תפלתי קטורת וגו' מנחת ערב. למה אומר מנחת 

ערב, ולא תפלת הבקר, שלא כתוב תכון תפלתי בבקר, אלא כך למדנו, תכון 

תפלתי קטרת לפניך קטרת לא בא אלא על שמחה, זה שאמר שמן וקטרת 

היא )מכל הקורבנות( "ועליונה מכולם  )ח"כ י"א(כותב הזוהר הקדוש  ישמח לב

)כי היא מרמזת על הבעל תשובה היוצא מן  ,הקטורת לפי שהיא לשימה מכולם

הקטורת ,ובמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד( הקליפות 

וריח  אינה נקרבת אלא בזמן שמקריבים את השמן ששמן אפרסמון,

ועל כן הכהן כשהדליק הנרות היה מקטיר  .הקטורת משמחים ליבו של אדם

קטרת, כמש"א בהטיבו את הנרות יקטירנה ובהעלות וגו' בין הערבים 

)כי בבוקר זמן על שמחה, כי השעה גרמה,  )מקטיר קטורת(יקטירנה בבוקר 

, לשמחה צד השמאל, וכן ראוי לעשות, ולעולם )מקטיר קטרת(, בערב, שמחה(

 לא בא הקטרת אלא על שמחה.

, ואחוז למעלה )דהיינו קשרי הספירות זה בזה(א חזי, קטרת מקשר קשרים, ות

ולמטה, ומעביר מות וקטרוג וכעס, שלא יוכלו לשלוט בעולם, כמו שאמר, 

ויאמר משה אל אהרן וגו' ותעצר המגפה, כי כל בחינות הרעות וכל 

מקטרגים אינם יכולים לעמוד לפני הקטרת, ועל כן הוא שמחת הכל וקשר 

" התפילה חשובה אומר "תיכון תפילתי קטורת לפניך בתפילה החזן הכל.

כקטורת שתעלה ריח התפילה כקטורת במנוחה ולא במרוצה וביישוב הדעת 

לאדם שכבר ביטל את טירדותיו  ,הכוונה תחילה חשיבות מעלת התפילהו

מעליו והגיע להתפלל שכמו שעשן הקטורת מיתמר ועולה כך התפילה תעלה 

 ל מקטרגים ומשטינים אלא תעלה כריח ניחוח ותתקבל .ללא הפרעות ש

 )של קטרת(ובשעת המנחה, שהדין שורה בעולם, נתכוון דוד בתפלה ההיא 

שכתוב, תכון תפלתי קטרת לפניו וגו', ותפלה זו שהעלה יעביר הרוגז של דין 

, בכח הקטרת הדוחה ומעביר כל )של ערב(הקשה השולט עתה בזמן ההוא 
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שהדין  )שהוא מנחה בעת(שבעולם, היינו שכתוב, מנחת ערב, רוגז וכל קטרוג 

 )ויחי תיח(שולט בעולם. 

והריח עולה , נקרב לעולם )שהם שמאל וימין(אמר רבי יצחק, ועוד אודם ולבן 

)כי אין החכמה שבשמאל תוכל להאיר בלי התלבשות באור החסדים שבימין, , משניהם

. מאדום ולבן )עצמו(ן, והקרבן ריח הקרבמה השושן אדום ולבן, כך  ועל כן(

תא חזי מריח הקטרת, שהשמנים מהם אדומים ומהם לבנים, דהיינו 

הלבונה שהוא לבן, מר דרור אדום, והריח עולה מאדום ולבן, ועל כן מנהיג 

)שהחלב לבן עולמו בשושנים שהם אדום ולבן, וכתוב להקריב לי חלב ודם, 

 )שמות שסו(. והדם אדום(

כל מי שהריח בעשן ההוא, כשעלה עמוד העשן ההוא כעין זה קטורת, 

מאותו מעלה עשן, היה מברר לבו בברור לעבוד לאדונו, ונעבר ממנו הזוהמא 

משום  ,של היצר הרע, ולא היה לו אלא לב אחד כלפי אביו שבשמים

, וכמו שהציץ היה קם שקטורת הוא שבירת היצר הרע ודאי בכל הצדדים

ר בעולם לשבר את הסטרא אחרא חוץ על נס, כך קטרת, שאין לך דב

  מקטורת.

תא חזי, מה כתוב, קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטרת, 

מהו הטעם, כי יצא הקצף מלפני ה' החל הנגף, כי אין שבירה לצד ההוא חוץ 

על ידי קטרת, שאין לך דבר חביב לפני הקב"ה כקטרת, ועומדת לבטל כשוף 

ועשן של קטרת שעושים בני אדם, הוא מבטל  ודברים רעים, מבית. ריח

 במעשה ההוא, כל שכן קטרת.)כשפים( 

דבר זה גזרה עומדת לפני הקב"ה, שכל מי שמסתכל וקורא בכל יום מעשה 

הקטרת, ינצל מכל הדברים הרעים והכשפים שבעולם, ומכל פגעים רעים 

רא אחרא ומהרהור רע, ודמיון רע, ומות, ולא ינזק כל יום ההוא, כי אין סט

 ן בו.ויכולה לשלוט עליו וצריך שיכו

א"ר שמעון, אם בני אדם היו יודעים, כמה עליון הוא מעשה הקטרת לפני 

הקב"ה היו לוקחים כל מלה ומלה ממנו, והיו מעלים אותה עטרה על 
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ראשם, ככתר של זהב. ומי שמשתדל בו, במעשה הקטרת, צריך להסתכל 

חלק בעולם הזה ובעולם הבא, ויסתלק בו, ואם יכוון בו בכל יום, יש לו 

מיתה ממנו ומעולם, וינצל מכל דינין שבעולם הזה, מצדדים רעים, ומדין 

 של גיהנם, ומדינה של מלכות האחרת.

בקטורת ההיא כשהיה עולה העשן כעמוד, היה רואה הכהן אותיות של סוד 

 השם הקדוש פורחות באויר ועולות למעלה כעמוד, לאחר כך, כמה מרכבות

קדושות מסבבות אותה מכל הצדדים, עד שעולה באורה ושמחה ומשמח 

למי שמשמח, וקושרת קשרים, )דהיינו שמיחדת יחודים( למעלה ולמטה, 

ליחד הכל. וכבר העמידוהו, וזה מכפר על יצר הרע ועל עכו"ם, שהוא סטרא 

 )ויקהל תסו(אחרא, וכבר העמידוהו. 

ה לגמרי, ואינה באה לא על ולמעלה מכל הקרבנות הוא קטרת, שהיא שלמ

חטא ולא על אשם ולא על עון אלא על שמחה, כמש"א שמן וקטרת ישמח 

לב, וכבר העמדנו. ועל כן קטרת אינה נקרבת אלא בזמן ששמן נקרב, זה 

שאמר והקטיר עליו קטרת סמים בבקר בבקר בהטיבו את הנרות יקטירנה, 

, כדי שימצאו שמן וכתוב ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה

וקטרת יחד, )כי שמן רומז על חכמה וקטרת על בינה, וחו"ב הם תמיד 

ביחד(. תא חזי, שלמים עושה שלום בכל, ומחלוקת וקטרוג אינם מתעוררים 

. ()שממשכת מוחין למלכות הנקראת אמונהרת קושרת האמונה ובעולם, אבל קט

 )ויקרא קסה(

, ולא הצילתם גדלות היום()ה שעה,תא חזי, אף על פי שבני אהרן מתו באות

צודק היה מכמה אופנים, א', שלא היתה שעת הקרבת הקטרת, כי קטרת 

, שכתוב והקטיר עליו )דהיינו בבקר ובערב(אינה נקרבת רק בזמנים ידועים, 

אהרן קטרת סמים בבקר בבקר, ומתי, בהטיבו את הנרות וגו', כדי שימצא 

 ן את הנרות וגו'.שמן וקטרת ביחד, וכתוב ובהעלות אהר

)שאז ובזמנים אלו נקרבת ולא בזמן אחר, חוץ בזמן שמגפה שורה בעולם, 

, כמו שקרה שכתוב ויאמר משה אל אהרן קח את נקרבת גם שלא בזמנה(
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המחתה ותן עליה אש וגו', ובני אהרן לא הקריבו בשעה ששמן וקטרת 

 נמצאים יחד ועל כן מתו.

)שלא הותר להקריב בחיי אביהם, קטרת(  )להקריבועוד שהיו דוחקים את השעה 

 )צו קנב(... קטורת לשום אדם בחייו(

אמר לו, אלעזר בני, תא חזי, כל הקרבנות וכל העולות הם נחת של הקב"ה, 

אבל אין הן נחת לפניו כמו הקטורת, כי הקטרת משובחת היא מכל, ומשום 

ו זה, ומשום , בלחש, ולמדנ)לקדש הקדשים(זה היו מעלים אותה לפני ולפנים 

זה לא נענשו כל האנשים בשאר הקרבנות ועולות כמו בקטרת, שכל עבודת 

)כי קטרת היא הקב"ה נתקטר ונתקשר כאן יותר מכל, ועל כן נקרא קטרת, 

 וכן נאמר שמן וקטרת ישמח לב.התקשרות בלשון ארמי(, 

תי בו, וכך הוא, פתח ר"ש ודרש, לריח שמניך טובים וגו', מקרא זה הסתכל

הוא כי ריח הקטרת הוא דק ומשובח ופנימי יותר מכל,  יח, מהו ריח, לר

)שהם וכשעולה הריח ההוא להתקשר באותו שמן המשחה של נחלי המבוע, 

, מעירים זה בזה ומתקשרים יחד, ואז שמנים אלו טובים ספירות דז"א(

 .ר, כמו שאמר לריח שמניך טוביםלהאי

רן, רצה שלא ישתמש בו אלא בשעה שהקב"ה נתן את קטרת הסמים לאה

אדם אחר בחייו, מהו הטעם, הוא משום שאהרן הרבה שלום בעולם, א"ל 

הקב"ה אתה רוצה להרבות שלום בעולם, על ידך ירבה השלום שלמעלה, כי 

)שהקטרת מרבה שלום קטרת הסמים תהיה מסורה בידך מכאן ולהלאה, 

ו בחיי אביהם , ובחייך לא ישתמש בו אדם אחר. נדב ואביהוא הקדימלמעלה(

. )להקריב אש זרה(להקריב מה שלא נמסר להם, ודבר זה גרם להם שטעו בו 

 )שם סט(

תא חזי, בשעה שהכהן נתכוון להדליק נרות למטה והיה מקריב קטורת 

, ונקשר הכל )שהם הספירות(הסמים, אז באותה שעה מאירים נרות עליונים, 

שמן וקטרת ישמח לב, יחד ושמחה וחדוה נמצאים בכל העולמות, זה שאמר 

 )בהעלותך יא(בהעלותך את הנרות.  )כתוב(ועל כן 
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בספרו של שלמה המלך, שהקטרת היא לשמחה ולהעביר המות, מהו  מאמר

, והשמחה והחדוה )שהוא מלכות(הטעם, משום שהדין נמצא ממזבח החיצון, 

, וכשזה )שהוא בינה(וקשר האור הם ממזבח הפנימי, שכל שמחה עומדת בו, 

, ואינו יכול לעשות , )מן החיצון(, כל דין מסתלק מזה)דהיינו הפנימי(ורר נתע

עומדת לבטל המות, )כי כשהפנימי  הפנימי(שה"ס )דין, ומשום זה קטרת 

שה"ס בינה, מתעוררת ע"י הקטרת, אין החיצון שהוא המלכות יכולה 

 לעשות דין, ועל כן הקטורת הוא קשר הכל, והוא נקרב במזבח הפנימי, שכל

שמחה נמצאת בו(, אשרי הם ישראל בעולם הזה ובעולם הבא, עליהם כתוב, 

 )שם נא(ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. 

כאשר ראה משה שהכעס תולה, מיד ויאמר משה אל אהרן, משום שהוא 

של המלכה, והקטורת אינו עולה אלא בידיו, שהוא  )דהיינו הידיד(השושבין, 

, הרי העמידוהו, )שהוא המלכות(ושר קשר האמונה, מרבה שלום בעולם, וק

שהיא שמחה של מעלה ומטה, קשר האמונה, הסתלקות הכעס, זה שאמר 

שמן וקטרת ישמח לב, ואז, ואיש חכם יכפרנה, ינקה ויטהר את הכעס 

 ההוא, והרחמים מתעוררים...

 ומשום זה הכהנים הם בלחש וסוד, ועל כן אסור להם יין, כי יין הוא להרמת

, ולגלות סודות, ומשום זה נמסרו הלוים להרמת קול, משום )לשירה(קול, 

שמתאחזים בדין, ודין הוא בגלוי, לפרסם הדבר לפני הכל, אבל הכהן כל 

, כשהדינים )דהיינו חסד(דבריו בסוד ובלחש ולא בגלוי, משום שהוא ימין, 

שורים בעולם מצד השמאל, הימין יהיה מקרב, ובמה, בקטרת, שהוא 

 )קרח כב(... )שהוא בינה(לחש, בסוד, דק ופנימי מכל, ב

...וכשעלה העשן לאף הוא נקרא קטרת, זה שאמר ישימו קטורה באפך, ואין 

עם ריח דבר שיבטל המות בעולם כמו קטרת, שהוא קשירת הדין ברחמים, 

. א"ר )ועל כן קטרת לשון קשר(, כי התרגום של קשר הוא קטירו, ניחוח באף

. עוד אמר )להבין אותם בגלוי(לקנו שהרוחנו דברים סתומים, יהודה אשרי ח

המאור הקדוש, שכיוון שהתפילה היא כקרבן, על כן מי שיאמר פטום 

 )פנחס רו, ועיין שם עוד(הקטורת אחר תהלה לדוד הוא מבטל המות מן הבית... 
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 במקום )המלכות( שמקשר משום המות, ולבטל הדין לבטל באה קטורת כן ועל

 באים שמקריבים הקרבנות וכל קטרת, חזי, ותא .)שהוא יסוד( זה, )שנקרא(

 תרומת )המלכות היא( ואז מישראל, ואחד אחד כל שנותן הזה, השקל ממחצית

 י( תשא חדש )זהר .)שמרימים אותה להתחבר עם ז"א( ודאי, ה'

כל מי שהריח באותו העשן כשהיה עולה, אותו כעין זה היתה הקטורת, 

ממעלה העשן ההוא, היה מברר לבו באופן ברור ובאור,  )של עשן(העמוד 

בשמחה ורצון לעבוד את אדונו, והעביר ממנו את הזוהמא והטנופת של 

 היצר הרע, ולא היה לו אלא לב אחד כנגד אביו שבשמים.

משום שהקטורת היא ודאי השבירה של היצר הרע, בכל הצדדים, וכמו 

, שאין לך יתה עומדת על הנס()השהציץ היה עומד על הנס, כך גם הקטורת 

 דבר בעולם שישבר את הס"א חוץ מקטורת.

תא חזי, כי העמדנו מה שכתוב ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה וגו', 

כי השבירה של הסטרא אחרא אינה אלא קטורת, משום שאין שמחה 

וחביבות לפני הקב"ה כמו הקטורת, ועומדת לבטל הכשפים והדברים 

יח ועשן הקטורת שאנשים עושים לאותו מעשה הרעים מן הבית, הר

 הוא מבטל, כל שכן הקטורת. )הכשפים(

דבר זה הוא גזירת ברית לפני הקב"ה, שכל מי שמסתכל וקורא בכל יום 

מעשה הקטורת הוא ניצל מכל דברי כשפים שבעולם, ומכל פגעים רעים, 

אחרא  ומהרהור רע, ומדין רע, וממות. ולא יוזק כל אותו היום, כי הסטרא

 אינו יכול לשלוט עליו, וצריך שיכוון בו.

, אם בני אדם היו יודעים כמה חשוב הוא מעשה מר רבי שמעון בר יוחאי א

הקטורת לפני הקב"ה, היו לוקחים כל מלה ומלה ממנו, ומעלים אותה 

עטרה על ראשיהם, כמו כתר של זהב, ומי שיעסוק בה להסתכל במעשה 

ש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא, ויעביר הקטורת ולכוין בו בכל יום, י

המות ממנו ומכל העולם, וינצל מכל דיני העולם הזה, ומצדדים רעים, 

 ומיני גיהנם ומהדינים של המלכות האחרת.
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, היה הכהן רואה עמוד העשןבקטורת ההיא, בעת שהיה עולה ממנה 

, ועולות למעלה באותו סוד השם הקדוש פרושות באוירהאותיות של 

, מכל )את השם(וד, אחר כך כמה מרכבות קדושות היו מסבבים אותו העמ

הצדדים, עד שעלה ושמח למי ששמח, ובקטורת ההיא היו מתקשרים 

, יורדים להמשיך אל המדרגה )דהיינו ספירות דז"א(קשרים עליונים ואברים, 

, ואז המלכות אומרת משכני אחריך )שהיא המלכות(שמאירה ממטה למעלה, 

. )דהיינו לז"א ומלכות(ם שהקטורת מקשרת קשרים למעלה ומטה, נרוצה, משו

 )שם שיר השירים שמג(

כשסטרא אחרא היה רואה את עמוד עשן הקטורת עולה, היה נכנע ובורח, 

, ומשום זה הוא נדכה, ואחר )שהוא המלכות(ואינו יכול לקרב אל המשכן, 

 אינו מתערב בשמחה של מעלה חוץ מהקב"ה בלבדו.

, ואין לו בה חלק כמו שיש לו )מן הקטורת(א אינו נהנה ממנה והסטרא אחר

בשאר הקרבנות והעולות, משום שבשאר הקרבנות יש חלק וקריבה לכל 

באותו הקרבן, ובקטורת אינו מתקשר ואינו מתקרב אלא הקב"ה בלבדו, 

וכל הצדדים הרעים בורחים, והצדדים הקדושים מתקרבים ומתקשרים 

 חד ואחד כראוי לו.אבר באבר, זה בזה, כל א

)שמקריבים עליו את ומשום שהקטורת חביבה כל כך אין אותו המזבח הפנימי, 

, כי זה הוא מזבח שהברכות נמצאות )בית המקדש(עומד, אלא בפנים  הקטורת(

 בו, ועל כן הוא מכוסה מן העין.

מה כתוב באהרן, ויעמוד בין המתים ובין החיים, כי קשר את מלאך המות 

שלוט כלל, ולא לעשות דין. סימן זה נמסר בידינו, שבכל מקום שלא יוכל ל

שאומרים מעשה הקטורת בכוונה וברצון הלב, אין המות שולט באותו 

מקום, ולא יהיו נזוקים ולא יוכלו עכו"ם ולא שאר המדרגות האחרות 

 )שם שם שנא( להתקרב אליהם.

של סוד כעין זה היא הקטורת, כי בקטורת ההיא כל המרכבות הקדושות 

 )דהיינו הספירות(, היו מתקשרות בה, וכל האיברים )שהיא המלכות(האמונה, 

כולם מתקשרים אלו באלו, כי  )של ז"א ושל מלכות(העליונים והתחתונים 
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המרכבות הקדושות שלמטה היו מתקרבים ומתקשרים אלו באלו, שיהיו 

  כראוי... )למעלה לז"א(כולם ביחוד אחד, ולעלות ביחוד 

אסור להקטיר זולת במזבח, ולא בכלי אחר זולת במחתה, מי שהדין קטורת 

רודף אחריו צריך לקטורת הזו, ולשוב לפני אדונו, כי היא עזרה להסיר 

  הדינים ממנו.

ב' )הקטורת( ובזה מסתלקים ממנו הדינים בודאי, אם הוא רגיל בזה להזכיר 

רת סמים פעמים בכל יום בבוקר ובערב, שכתוב והקטיר עליו אהרן קטו

בבקר בבקר, וכתוב ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה וגו', וזה 

 הוא קיומו של העולם שלמטה ושל העולם שלמעלה.

במקום זה שאינו נזכר בכל יום מעשה הקטורת, דינים שלמעלה שורים עליו 

ומגפה רבה בו, ועמים אחרים שולטים עליו, משום שכתוב קטורת תמיד 

רותיכם, היא עומדת תמיד לפני ה' יותר מכל העבודות לפני ה' לדו

 )שם שם שנו, ועיין שם עוד(האחרות... 

 תלמוד בבלי:

תניא א"ר ישמעאל בן אלישע פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני 

אות שהוא יושב על כסא רם ונשא, -ה ה' צב-ולפנים, וראיתי אכתריאל י

 )ברכות ז א(ואמר לי ישמעאל בני ברכני... 

...אף מלאך המות מסר לו דבר, שנאמר ויתן את הקטורת ויכפר על העם, 

ואומר ויעמוד בין המתים ובין החיים וגו', אי לאו דאמר ליה מי הוה ידע. 

  )שבת פט א(

 לנרות, קודמת קטורת לקטורת, קודם פסח לפסח, קודם תמיד רבנן תנו

 בין אלא בערב וב נאמר שלא לדבר הערבים ובין בערב בו שנאמר דבר יאוחר

 לנרות, קודמת קטרת לקטרת, קודם תמיד קושיין, כי ותניא בלבד... הערבים

 שלא לדבר הערבים ובין בערב בו שנאמר דבר יאוחר לפסח, קודמות ונרות

 בין של תמיד אחר שמתעכב דבר לך ואין בלבד... הערבים בין אלא בו נאמר

 ב( נח )פסחים הפסח. בבער כפורים ומחוסר ופסח ונרות קטרת אלא הערבים
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 בה, אדם שנה לא מעולם תנא והפיסו... באו לקטרת חדשים השלישי הפייס

 טעמא, מאי לאביי פפא רב א"ל שמעשרת, מפני חנינא א"ר טעמא, מאי

 הכי אי חילו, ה' ברך בתריה וכתיב באפך קטורה ישימו דכתיב משום אילימא

 א( כו )יומא שכיחא. לא והא שכיחא הא א"ל מזבחך, על וכליל הכתיב נמי עולה

ואלו לגנאי... של בית אבטינס לא רצו ללמד על מעשה הקטורת... שלחו 

חכמים והביאו אומנין מאלכסנדריא של מצרים והיו יודעין לפטם כמותם 

ולא היו יודעין להעלות עשן כמותם, של הללו מתמר ועולה כמקל, של הללו 

מרו, כל מה שברא הקב"ה מפציע לכאן ולכאן, וכששמעו חכמים בדבר א

לכבודו בראו, שנאמר כל פעל ה' למענהו, וחזרו בית אבטינס למקומן. שלחו 

להם חכמים ולא באו, כפלו להן שכרן ובאו, בכל יום היו נוטלין שנים עשר 

מנה והיום עשרים וארבעה, ר' יהודה אומר בכל יום עשרים וארבעה והיום 

יתם שלא ללמד, אמרו יודעין ארבעים ושמונה. אמרו להם חכמים מה רא

היו של בית אבא שבית זה עתיד ליחרב אמרו שמא ילמדו אדם שאינו מהוגן 

מעולם לא וילך ויעבוד עבודת כוכבים בכך, ועל דבר זה מזכירין אותן לשבח. 

יצאת כלה מבושמת מבתיהן, וכשנושאין אשה ממקום אחר מתנין עמה 

מין, לקיים מה שנאמר שלא תתבסם, שלא יאמרו ממעשה הקטורת מתבס

 )שם לח א, וראה שם עוד(... והייתם נקיים מה' ומישראל

עזים שביריחו היו מתעטשות מריח הקטורת, נשים שביריחו אינן צריכות 

להתבשם מריח קטורת, כלה שבירושלים אינה צריכה להתקשט מריח 

קטורת. אמר רב יוסי בן דוגלאי עזים היו לאבא בהרי מכמר והיו 

מריח הקטורת. אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן מתעטשות 

מבין   קרחה סח לי זקן אחד פעם אחת הלכתי לשילה והרחתי ריח קטורת

 )שם לט ב(. כותליה

...איזהו כפרה ששוה לו ולביתו ולאחיו הכהנים ולכל קהל ישראל, הוי אומר 

ו זה הקטרת הקטורת. וקטורת מכפרת, אין, דהא תני ר' חנניא למדנ

לקטורת שמכפרת, שנאמר ויתן את הקטורת ויכפר על העם, ותנא דבי ר' 

ישמעאל, על מה קטורת מכפרת, על לשון הרע, יבא דבר שבחשאי ויכפר על 
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מעשה חשאי, תנן התם פורשין מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה. א"ר 

אלעזר לא שנו אלא בשעת הקטרה דהיכל, אבל בשעת הקטרה דלפני לפנים 

 )שם מד א, וראה שם עוד(פרשי מבין האולם ולמזבח לא פרשי... מהיכל 

תא שמע, כיצד הוא עושה, )הקטרה בפנים(, אוחז את הבזך בראש 

אצבעותיו, ויש אומרים בשיניו, ומעלה בגודלו עד שמגעת לבין אצילי ידיו, 

וחוזר ומחזירה לתוך חפניו, וצוברה כדי שיהא עשנה שוהה לבא, ויש 

די שיהא עשנה ממהרת לבא, וזו היא עבודה קשה אומרים מפזרה כ

 )שם מט א(שבמקדש... 

תני כמאן דאמר צוברה, תני חדא צוברה פנימה שהיא חוצה לו, ותניא אידך 

צוברה חוצה שהיא פנימה לו. אמר אביי תנאי היא, ואמר אביי מסתברא 

שלא !!! מלמדין אותו הזהר : כמאן דאמר פנימה שהיא חוצה לו, דתנן 

ל מפניך שמא תכוה. תנו רבנן ונתן את הקטורת על האש לפני ה', שלא תתחי

יתקן מבחוץ ויכניס, להוציא מלבן של צדוקין שאומרים יתקן מבחוץ 

ויכניס... ומנין שנותן בה מעלה עשן, שנאמר וכסה ענן הקטורת את הכפורת, 

הא לא נתן בה מעלה עשן או שחיסר אחת מכל סמניה חייב מיתה... דתניא 

ן בה עיקר מעלה עשן היה מתמר ועולה כמקל עד שמגיע לשמי קורה, כיון נת

שהגיע לשמי קורה ממשמש ויורד בכותלים עד שנתמלא הבית עשן, שנאמר 

 )שם נב ב, וראה שם עוד(והבית ימלא עשן... 

והתנן מותר הקטורת מה היו עושין בה, מפרישין ממנה שכר האומנין, 

, ונותנין אותה לאומנין בשכרן, וחוזרין ומחללין אותה על מעות האומנין

ולוקחין אותה מתרומה חדשה, ואמאי, נימא קדושה שבהן להיכן הלכה, 

א"ל קטורת קאמרת, שאני קטורת דקדושת דמים הוא. אלא מעתה לא 

תפסל בטבול יום, אלמה תניא נתנה במכתשת נפסלה בטבול יום... אמר ליה 

 )שבועות י ב(לה... שאני קטורת הואיל וצורתה בכל השנה כו

 )זבחים מב ב(ואלו דברים שאין חייבין עליהם משום פיגול, הקומץ והקטורת... 
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שאין מחנכין את מזבח הזהב אלא בקטרת הסמים של בין הערבים, והתניא 

בקטרת הסמים של שחר, תנאי היא, אמר אביי מסתברא כמאן דאמר 

יבו את הנרות בקטרת הסמים של בין הערבים, דכתיב בבקר בבקר בהיט

יקטירנה, אי לאו דעבד הדלקה מאורתא הטבה בצפרא מהיכא, ולמאן 

דאמר בקטרת הסמים של שחר, גמר ממזבח העולה, מה להלן בתמיד של 

 )מנחות נ א(שחר, אף כאן בקטרת הסמים של שחר. 

בכל מקום מקטר מוגש לשמי ומנחה טהורה... אמר רבי שמואל בר נחמני 

ידי חכמים העוסקים בתורה בכל מקום מעלה אני אמר ר' יונתן אלו תלמ

 )מנחות קי א(עליהן כאילו מקטירין ומגישין לשמי... 

 )כריתות ב א(שלשים ושש כריתות בתורה... והמפטם את הקטורת. 

אמר רבא קטרת שפטמה לחציין חייב, שמן שפטמו לחציין פטור, אמר לך 

ו הוא דאסור אבל רבא גבי שמן כתיב ובמתכונתו לא תעשו כמוהו, כמוה

חציו שפיר דמי, גבי קטרת דכתיב והקטרת אשר תעשה כל עשייה דקטרת 

 )שם ה א(אפשר דמקטיר פרס שחרית ופרס בין הערבים. 

הצרי והציפורן והחלבנה )מרכיבי ריח הקטורת (תנו רבנן פטום הקטורת 

והלבונה משקל שבעים של שבעים מנה, מור וקציעה שיבולת נרד וכרכום 

שה עשר של ששה עשר מנה, הקושט שנים עשר, קילופה שלשה משקל ש

רשינה תשעה קבין, יין קפריסין סאין תלתא קבין וקנמון תשעה, בורית כ

תלתא, אם אין לו יין קפריסין מביא חמר חיוריין עתיק, מלח סדומית רובע 

הקב, מעלה עשן כל שהוא ר' נתן אומר אף כיפת הירדן כל שהיא, ואם נתן 

לה, חיסר אחת מכל סממניה חייב מיתה. רש"א הצרי אינו אלא בה דבש פס

שרף הנוטף מעצי הקטף, בורית כרשינה ששפין בה את הציפורן כדי שתהא 

נאה, יין קפריסין ששורין בו את הציפורן כדי שתהא עזה, והלא מי רגלים 

יפין לה, אלא שאין מכניסין מי רגלים למקדש. מסייע ליה לר' יוסי בר"ח 

 ש היא קדש תהיה לכם, כל מעשיה לא יהו אלא בקדש...דאמר קד
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תנו רבנן קטורת היתה נעשית שס"ח מנה, שס"ה כנגד ימות החמה, שלשה 

מנין יתירים שמהן מכניס כהן גדול מלא חפניו ביום הכיפורים, והשאר 

ניתנת לאומנין בשכרן, כדתניא, מותר הקטרת מה היו עושין בה, מפרישין 

ומחללין אותה על מעות האומנין, ונותנין אותה  )ממנה( שכר האומנין

לאומנין בשכרן וחוזרין ולוקחין אותה מתרומת הלשכה. תנו רבנן מותר 

הקטרת אחת לששים או לשבעים שנה היו מפטמין אותה לחצאין, לפיכך 

יחיד שפיטם לחצאין חייב, דברי רבן שמעון בן גמליאל שאמר משום הסגן, 

וחכמים אומרים בכל יום מתקן במתכונתה  אבל שליש ורביע לא שמעתי,

והיה מכניס, מסייע ליה לרבא דאמר רבה )שמן המשחה( שפטמו לחצאין 

חייב, דכתיב והקטרת אשר תעשה, כל שתעשה, והא אפשר דעבדה פרס 

 בשחרית ופרס בין הערבים.

 שלא פזורה החמה בימות בשנה, פעמים למכתשת אותה מחזירין היו רבנן תנו

 אומר שוחק וכשהוא ,ריחה תפוג שלא כדי צבורה הגשמים ותבימ תתעפש,

 מכניס שמהן יתירין מנין ושלש יוחנן, בן יוסי אבא דברי הדק, היטב היטב הדק

 הכפורים, יום בערב למכתשת אותה נותן הכפורים, ביום חפניו מלא גדול כהן

 אומר שוחק כשהוא מר אמר הדקה... מן דקה שתהא כדי יפה, יפה ושוחקן

 ליין רע שהדיבור כשם ר"י דאמר יוחנן לר' ליה מסייע היטב, הדק הדק טבהי

 מכריז היה שהכהן בזמן משתבחת היתה )הקטורת.לבשמים יפה הדיבור כן

 (הקטורת תערובת והכנת עשיית בזמן הדק היטב היטב הדק

 קראה, מאי הונא רב אמר בסיני, למשה לו נאמרו סממנין י"א יוחנן א"ר

 חמשה אחריני וסמים חמשה, הוא וחלבנה ושחלת נטף ,תרי סמים לך קח

 כלל, סמים תני ישמעאל רבי דבי סרי... חד הא חד, זכה ולבונה עשרה, הא

 אלא דן אתה אי וכלל ופרט כלל וכלל, חזר סמים פרט, וחלבנה שחלת נטף

 דבר כל אף נודף, וריחו ועולה שקיטר דבר מפורש הפרט מה הפרט, כעין

 נודף... ווריח ועולה שקיטר

א"ר חנא בר ביזנא א"ר שמעון חסידא כל תענית שאין בה מפושעי ישראל 

. חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב עם סממני הקטורתאינה תענית, שהרי 
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להראות  ריח החלבנה שהינו ריח רעבקטורת היו מערבים גם  )כריתות ו א(

לא  שגם הפושעים בעם ישראל אע"פ שעושים עבירות ומפיקים ריח רע אך

שאין לה לא ריח נפרדים מעם ישראל .כפי שמאגדים את הערבה בסוכות 

   בבחינת פושעי עם ישראל , ולא טעם

 תלמוד ירושלמי:

כתיב והביא מבית לפרכת ונתן את הקטרת על האש לפני ה', שלא יתקן 

מבחוץ ויכניס מבפנים, שהרי הצדוקין אומרים יתקן מבחוץ ויכניס, אם 

כן קל וחומר לפני המקום, ואומר כי בענן אראה על  לפני בשר ודם עושין

הכפרת. אמרו להן חכמים והלא כבר נאמר ונתן את הקטרת על האש לפני 

ה', אינו נותן אלא מבפנים, אם כן למה נאמר כי בענן אראה על הכפרת, 

מלמד שהוא נותן בה מעלה עשן, ומניין שהוא נותן בה מעלה עשן, תלמוד 

את הכפרת אשר על הארון ולא ימות, הא אם לא  לומר וכסה ענן הקטרת

 )יומא ז ב(נתן בה מעלה עשן או שחיסר אחת מסממניה חייב מיתה... 

קטורת של שחר היתה קריבה בין דם לאיברים, של בין הערבים היתה 

קריבה בין אברים לנסכים... כתיב בתמיד בבקר וכתיב בעצים בבקר, יקדים 

שלא נאמר בו אלא בבקר אחד, מעתה דבר שנאמר בו בבקר בבקר לדבר 

אפילו לדמו, א"ר הילא תעשה, הקדים בו מעשה, כתיב בבקר בתמיד, וכתיב 

בקטורת בבקר בבקר, יקדים דבר שנאמר בו בבקר בבקר לדבר שלא נאמר 

בו אלא בבקר, מה נן קיימין, אם לאיברין, והלא כעצים הן, אלא כי נן 

בבקר וכתיב בקטורת בבקר בבקר קיימין אפילו לדמו, כתיב בעצים בבקר 

ואיני יודע איזה מהן יקדים, מי מכשיר את מי, עצים מכשירין את הקטורת, 

אף הם יקדמו את הקטורת, איתא חמי, עצים קודמין את הדם והדם קודם 

 )שם טו ב, וראה שם עוד(לקטורת... 

והלא מי רגלים יפין לה, אלא שאין מכניסין ריח רע לעזרה מפני ...

לא נתן לתוכה מלח או שנתן לתוכה מעלה עשן נתחייב מיתה, א"ר  ...הכבוד

זעירה ועובר משום הכנסה יתרה. תני בר קפרא הפטמין שבירושלים היו 
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אילו היה נותן לתוכה מעט דבש לא היה כל העולם כולו יכול אומרים 

 שם כג א() לעמוד בריחה...

ת מהמחתה(, הגיע וכר...דוחק היה באצילי ידיו כדי שלא ישתפו )ישרפו הפ

לצפון והפך פניו לדרום, חוזר היה לאחוריו כדי שלא יהא נראה כמפסיע בין 

הבדים )היה חוזר לאחוריו ודוחק הפרוכת לצד חוץ שלא יהא נראה כפוסע 

שנית בקדש הקדשים(, א"ר חנינה מניח  לקוח חופןעל גבן(. כיצד הוא עושה )

)קרבן העדה: הכף מתהפך  את הכף בארץ וזורקה באויר וקולטה במחתה

באויר ופושט שתי ידיו ומקבל הקטורת(. שמואל אמר בודדה ברגלו )נוטל 

הכף בין רגליו ושופך לתוך שתי חפניו(, אמר רבי יוחנן מערה מתוך הכף 

 )שם כו א(והיא מתמרת ועולה, ואחר כך היא פוסה ויורדת. 

 מדרש רבה:

, וכסבורין בני אדם שהן אמרו רבותינו שני דברים היו קדושים וגדולים

קשים, וכדי שלא להוציא לעז עליהם כתב בהן דבר גדול של שבח וברכה, 

ואלו הן קטרת וארון, קטורת שלא יאמר אדם קשה הוא קטורת, על ידו 

מתו נדב ואביהוא, ועל ידו נשרפו עדת קרח, ועל ידו נצטרע עוזיהו, לכך כתב 

ויקח  )במדבר י"ז(ידו, שנאמר הקב"ה מעלה גדולה בקטרת שניצלו ישראל על 

 )ד כא(אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך הקהל וגו'. 

 תכון תפלתי קטרת לפניך )תהלים קמ"א(...והתפלה משולה לקטורת, כמד"ת 

 )שם יג יז(וגו', הוי מלאה קטרת. 

...קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו, הרי לכם תשמיש החביב מן הכל, הוא 

רבנות וסם המות נתון לתוכו, שבו נשרפו נדב הקטרת חביבה מן כל הק

ואביהוא, לפיכך התרה בהם והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש, א"ל 

משה הרי אני אומר לכם שלא תתחייבו, מי שיבחר מכם יצא חי וכולכם 

 )שם יח ז(אובדים. 

ר' יוחנן פתר קרייה בקטרת בית אבטינס, צרור המור זה א' מאחד עשר 

ן בה, ר' חוניא אמר לה )שמות ל'( ויאמר ה' אל משה קח לך סממנין שנותני
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סמים הרי ב', נטף ושחלת וחלבנה הרי ה', סמים, אי תימר דאינן תרין והלא 

כבר נאמר סמים בד בבד יהיה, תן ה' כנגד ה' הרי עשרה, ולבונה זכה הרי 

יכן בדקו חכמים ומצאו שאין יפה לקטורת אלא אחד עשר האחד עשר, מ

ללו בלבד... אשכול הכופר, המכפרת עונות של ישראל, א"ר יצחק סממנים ה

אשכול שהיתה מתמרת ועולה עד הקורות, ואחר כך פוסה ויורדת כאשכול, 

וכסה ענן  )ויקרא י"ז(הכופר, המכפרת עונותיהם של ישראל. וא"ר יצחק כתיב 

 )תהלים פ"ה(הקטורת, הכסוי הזה אין אנו יודעין מהו, עד שבא דוד ופרשו 

 . )שיר א סא(נשאת עון עמך כסית וגו'

...ולא עוד אלא שלא יצאת אשה מהם ותינוק מהם כשהוא מבושם, 

וכשנושאין אשה ממקום אחר הם פוסקים עמה שלא תתבשם לעולם, שלא 

רת הם מתבשמות, לקיים מה שנאמר ויהיו ישראל אומרים מפטום הקט

בעיני אלקים  והייתם נקיים מה' ומישראל, ואומר ומצא חן ושכל טוב

 ואדם. 

 מדרש תנחומא:

 )תצוה יד(מהו קטרת, ק' קדושה, ט' טהרה, ר' רחמים, ת' תקוה. 

)משלי  שמן וקטרת ישמח לבועשית מזבח מקטר קטרת, זה שאמר הכתוב, 

, הכתוב הזה מדבר בהקב"ה ובישראל, כיצד, בשעה שהיה כהן גדול נוטל כ"ז(

כנס לפני ולפנים בבית קדש את הקטורת באותה מחתה ביום הכפורים, ונ

ולקח מלא המחתה גחלי אש, מה כתיב שם,  )ויקרא ט"ז(הקדשים, שכן כתיב 

ונתן את הקטרת על האש לפני ה', וכסה ענן הקטורת, מהו וכסה, לשון 

, כסית כל חטאתם סלה. וכשהיה ענן )תהלים פ"ה(מחילה הוא, כענין שנאמר 

כול היה ידוע שנתכפרו עונות הקטרת מתמר ועולה ופונה למעלה ונעשה כאש

אשכול הכופר דודי לי, אם נעשה כאשכול ענן  )שה"ש א'(ישראל, שנאמר 

הקטרת והיה מתמר ועולה היה יודע שנתכפר לישראל ושנתקבלו מעשיו, 

ואם לא כסה ענן הקטרת היה יודע שהוא מת, שנאמר וכסה ענן הקטרת את 

מצאת אומר שכהן גדול וכל , נ)ויקרא ט"ז(הכפרת אשר על העדות ולא ימות 
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ישראל מרתיתים בשעה שכהן גדול נכנס לפני ולפנים עד שהיה יוצא בשלום, 

)משלי כיון שהיה יוצא היתה שמחה גדולה בישראל, שנתקבל ברצון, שנאמר 

שמן וקטרת ישמח לב, שמן זה כהן גדול שנמשח בשמן המשחה, וקטרת  כ"ו(

 תמר ועולה והיו שמחין...אלו ישראל שהיו רואין ענן הקטרת שהיה מ

 עלי חביב אין מקריבין שאתם הקרבנות מכל הקב"ה אמר ישראל, אלו וקטרת

 היתה החטאת כיצד, ישראל, של לצרכיהן כולן הקרבנות שכל תדע כקטרת,

 באין אינן השלמים הלב, הרהור על באה העולה כן, והאשם החטא, על באה

 החטא על לא באה אינה רתהקט אבל עשה, מצות על באין שהן לכפרה, אלא

  לב. ישמח וקטרת שמן הוי השמחה, על אלא האשם על ולא עון על ולא

חביבה הקטרת לפני הקב"ה, תדע לך שהרי דוד נתאוה להקטיר קטורת 

עולות מחים אעלה לך עם קטרת אלים אעשה בקר וגו'.  )תהלים ס"ו(שנאמר 

אים, ולמה, שהיו וכן את מוצא שלא נשתבחו קרבנות בעולם כקרבנות הנשי

מקריבין קטורת תחלה בקרבנותיהם, שכן הוא אומר על כל אחד ואחד 

 כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת... )במדבר ז'(בקרבנו, 

לפיכך כשבא משה ליפטר מן העולם אמר ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה מחץ 

ה, , ברך ה' חילו, יהא ברוך יתיה חילא, ופועל ידיו תרצ)דברים ל"ג(מתנים 

בקטרת שהיה בידו שכפר, שנאמר ויתן את הקטרת ויכפר, מחץ מתנים 

קמיו, שגפף את המלאך ועצרו. אמר ר' אבהו בשם רשב"ל כשראה אהרן 

למלאך מתריס כנגדו נתן מחתה על פניו, שנאמר ישימו קטורה באפך וכליל 

על מזבחך, להודיעך כמה קטרת חביבה. א"ר יצחק בן אליעזר תדע לך, 

שכן וכל כליו ושחט את הקרבנות והקריבו, וערך על המזבח שנעשה המ

וסדר את השלחן ואת המנורה ואת הכל ולא ירדה שכינה עד שהקריבו את 

עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו  ד'( השירים )שירהקטורת, מנין דכתיב 

, ואף בשמיו. אמר הקב"ה בעולם הזה על ידי קטורת הייתם מתכפרים

, עולות מחים אעלה לך עם קטורת אילים אעשה בקר עם לעתיד לבא כן

 )תצוה טו(עתודים סלה. 
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 מדרש תדשא:

ח, לכך לא היה נקרב במזבח וכשם שהנשמות אינם נהנות אלא מן הר...

 )פרק יא(. הזהב אלא קטורת סמים דבר העשוי לריח

 מדרש הגדול:

לה  ויעש את מזבח הקטרת, ר' אליעזר אומר חביבה היא הקטורת שייחד

הכתוב מזבח בפני עצמה ומערכת אש בפני עצמה. בוא וראה, שלש עשרה 

מיני קרבנות צוה בהן הקב"ה, וכולן נעשין על מזבח אחד, ואלו הן... וכולן 

על מערכה אחת, אבל הקטורת לה מזבח בפני עצמה ומערכה בפני עצמה. ר' 

ין אליעזר אומר חביבה היא הקטורת שארבע עשרה קרבנות ישראל מקריב

ביום הכפורים, ואין כהן גדול שואל צרכו אלא בשעת הקטורת, שנאמר 

, ותנן נתמלא הבית עשן, יצא )ויקרא ט"ז("ונתן את הקטרת על האש לפני ה'" 

לאחוריו ועומד בהיכל ומתפלל, מנין שבאותה שעה היה מתפלל, שנאמר 

רת, שעל וקט . קשה עונשה של)תהלים קמ"א("תכון תפלתי קטרת לפניך" 

בטילתה נענש אחז, שנאמר "גם סגרו דלתות האולם וקטורת לא הקטירו" 

"ויבא עליו תלגת פלאסר". וכי מפני מה היא  )שם כ"ח(, מהוא אומר )דהי"ב כ"ט(

חביבה כל כך, לפי שאינה באה על חטא. את מוצא שכל הקרבנות יש להן 

ץ במה יתלו, אבל הקטורת אין לה, לפי כך אין היחיד מתנדב קטורת חו

 )שמות לז כה(מקרבן נשיאים שהיה לפי שעה. 

 ילקוט ראובני:

ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור וכו', י"א סממני הקטורת נגד י"א 

 )כי תשא(מחנות סמא"ל, נגד י"א יום בין נדה לנדה וכו'. 

הקטורת סמים עושה שלום בעליונים ובתחתונים, הנה עתה למדם שאפילו 

על ידי קרבן, ועיקר הקרבן על ידי בשמים כל הצמחים צריכים שיתקרבו 

אלו שהוא עיקר הצומח, וכן כל הבהמות יצטרכו לקרבן על ידי צאן ובקר 

 )ויקרא(שהוא עיקר לכל מיניהם... 
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אחד עשר יום מחורב וגו', י"א מזמורים שנשתכחו אחרי מות משה אלו י"א 

נגד  כחות הקליפות שהם י"א בסוד אחד עשר יום מחורב, והאריך במדרש

י"א שבטים אשר ברך משה לפני מותו להכניע י"א קליפות הידועים לחכמי 

אמת בסוד עשתי עשרה יריעות, וי"א סמני הקטרת, וי"א פסוקים 

המתחילים בנו"ן ומסיימים בנו"ן, נגד י"א קליפות שמצדם השכחה 

 )דברים(והחש"ך אותיות שכחה... 

ימו קטורת, ר"ל תי"ו אות ה"א אמר משה ישימו קטורה באפך ולא אמר יש

של קטורת היא מדת הדין מצד הגבורה, ובעבור זה אמר קטורה, כי ה"א של 

קטורה היא רחמים, ועל החילוף ה' בת', וה' הזאת רמוזה לאות השם, אמר 

לכן כשאמר ישימו קטורה באפך שם אהרן בקטורת שהיה עם רחמים, 

ידי אות ה' שקיבל סמיך ליה ואמר ברך ה' חילו, לרמוז כי הברכה היא על 

. וסוד אותו הסם הוא מה שאמרז"ל מן החסד וכפר על העם והמגפה נעצרה

שמסר מלאך המות למשה, וזהו סוד שבזה הסם הוא ממית או מחיה, שאם 

יבא לידי הצורך שיוכל להשתמש בו, וכשראה משה המגפה והיה יודע סודו 

ו שכחה מן של הה"א שמסר לו מלאך המות מיד נשתמש בה"א ההיא שזכרנ

החס"ד שבחסד יכופר עון והמגפה נעצרה, וכשהיתה מקבלת תפילתו היה 

עולה הקטורת שהיא לצד ימין אז השם הוא זוכר בריתו, שהיא רמז לה"א 

 )הברכה(הזאת. 

 משנה תורה:

כיצד מפטמין את הקטרת, מביא תשעה קבין בורית כרשינה ושף בה את 

עשרים קב של יין קפריסין או הצפורן, ואחר כך שורה את הצפורן באחד ו

יין לבן ישן חזק ביותר, ואחר כך שוחק כל אחד מן הסמנים בפני עצמו הדק, 

 וכשהוא שוחק אומר הדק היטב הדק היטב כל זמן ששוחק, ומערב הכל.

וכל מעשיה בקדש בתוך העזרה ומשל הקדש, והמפטם את הקטרת מן 

 החולין או בכלי של חולין פסולה.
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מחזירין אותו למכתשת, בימות החמה היו מפזרים אותה  פעמים בשנה היו

כדי שלא תתעפש, ובימות הגשמים צוברין אותה כדי שלא יפוג ריחה. נתן 

לתוכה דבש כל שהוא פסלה, חיסר אחד מסממניה חייב מיתה, שהרי נעשית 

קטרת זרה. פטמה מעט מעט במתכונתה כשר, אפילו פיטם פרס בשחרית 

 ופרס בין הערבים.

ה קטרת מאחד עשר סממנין אלו לפי משקלות אלו כדי להריח בה, אף העוש

על פי שלא הריח חייב כרת על עשייתה אם עשה מזיד, ובשוגג מביא חטאת 

קבועה, אף על פי שלא עשה המשקל כולו אלא חציו או שלישו, הואיל ועשה 

לפי משקלות אלו חייב כרת, שנאמר "במתכונתה לא תעשו לכם, איש אשר 

 מוה להריח בה ונכרת מעמיו".יעשה כ

הריח בה ולא עשאה אינו עשאה להתלמד בה או למוסרה לציבור פטור, 

חייב כרת, אלא דינו כדין כל הנהנה מן ההקדש, לא חייבה תורה כרת אלא 

 )כלי המקדש ב ה והלאה(. לעושה במתכונתה להריח בה

בבקר מצות עשה להקטיר הקטורת על מזבח הזהב שבהיכל פעמים בכל יום 

ובין הערבים, שנאמר והקטיר עליו אהרן קטורת סמים, לא הקטירו בבקר 

יקטירנו בין הערבים אפילו היו מזידין, ואין מחנכין מזבח הזהב אלא 

 בקטורת של בין הערבים.

כמה מקטירין ממנה בכל יום, משקל מאה דינרין, חמשים בבקר וחמשים 

מו, וקטרת שפקעה מעל בין הערבים. מזבח שנעקר מקטירין הקטורת במקו

 המזבח אפילו קרטין שבה אין מחזירין אותן.

בעת שמקטירין הקטורת בהיכל בכל יום פורשין כל העם מן ההיכל ומבין 

האולם ולמזבח, לא יהיה שם אדם עד שיצא זה שהקטיר הקטרת, וכן בשעה 

שיכנס בדם חטאות הנעשות בפנים פורשים הכל מבין האולם ולמזבח עד 

מר "וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבואו לכפר בקודש" וגו' בנין שיצא, שנא

 אב לכל כפרה שבקודש שלא יהא שם אדם.
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כיצד סדר הקטרת הקטורת בכל יום, מי שזכה בדישון המזבח הפנימי נכנס 

בכלי קודש וטני היה שמו, ושל זהב היה ומחזיק קביים וחצי, מניח הטני 

שבתוך המזבח ונותן לתוך הטני, בארץ לפניו וחופן בידיו האפר והפחם 

ובאחרונה מכבד את השאר לתוכו, ומניחו שם בהיכל ויוצא. ומי שזכה 

בקטורת נוטל כלי מלא קטורת גדוש, וכסוי היה לו ובזך היה שמו, ונותן 

הבזך בתוך כלי אחר וכף היה שמו, ומכסה את הכף בבגד קטן ואוחז הכף 

 בידו ונכנס עמו אחד במחתה של אש בידו.

כיצד חותה, זה שזכה במחתה לוקח מחתה של כסף ועולה לראש המזבח ו

ומפנה את הגחלים אילך ואילך, ונוטל מן הגחלים שנתאכלו במערכה שניה, 

ויורד ומערן לתוך מחתה של זהב, אם נתפזרו מן הגחלים כמו קב או פחות 

מכבדן לאמה, ובשבת כופה עליהן הפסכתר, ואם נתפזר יתר על קב חוזר 

 ...וחותה

ומקדים לפניהם זה שדשן המזבח הפנימי ונוטל הטני שבו דשון המזבח 

ומשתחוה ויוצא, וזה שבידו המחתה צובר את הגחלים על גבי המזבח 

הפנימי ומרדדן בשולי המחתה ומשתחוה ויוצא, וזה שבידו הכף נוטל את 

הבזך מתוך הכף ונותנו לאוהבו או לקרובו, ורואה אם נתפזר מן הקטורת 

כף אוהבו או קרובו נותן לו לתוך חפניו זה שנתפזר עם הקטורת מעט ב

 שבבזך, ומשתחוה ויוצא.

ואומרין לזה המקטיר, הזהר שלא תתחיל מלפניך שלא תכוה, ומתחיל 

ומשליך הקטורת על האש בנחת כמי שמרקד סולת עד שתתרדד על כל 

 (רמב"ם הלכות תמידים ומוספין ג).האש

נה אומר לו הקטר, ואם כהן גדול הוא ואין המקטיר מקטיר עד שהממו

אומר לו הממונה אישי כהן גדול הקטר, ואחר שאומר יפרש כל העם ויקטיר 

 )תמידין ומוספין ג א והלאה(המקטיר וישתחוה ויצא. 

...ומוציאין לו את הכף וכלי מלא קטרת דקה מן הדקה, וחופן ממנה מלא 

לפי גדלו והקטן לפי חפניו לא מחוקות ולא גדושות אלא טפופות, הגדול 
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קוטנו, ונותן לתוך הכף. כבר ביארנו שהולכה בשמאל פוסלת בדם הקדשים 

ושאר העבודות, ולפיכך היה מן הדין שיוליך המחתה בשמאלו וכף הקטורת 

בימינו, אבל מפני כובד המחתה ועוד שהיא חמה אינו יכול לסובלה בשמאלו 

ת בשמאלו, ומהלך בהיכל עד הארון, לפיכך נוטל המחתה בימינו וכף הקטור

עד שהוא מגיע לקדש הקדשים, מצא הפרוכת פרופה נכנס לקדש הקדשים 

עד שהוא מגיע לארון, הגיע לארון נותן המחתה בין שני הבדים, ובבית שני 

שלא היה ארון היה מניחה על אבן השתייה. ואוחז שפת הכף בראשי 

ו עד שמחזירה אצבעותיו או בשיניו, ומערה הקטורת בגודלו לתוך חפני

. וצובר את הקטרת וזו היא עבודה קשה שבמקדשלמלוא חפניו כשהיתה, 

על גבי הגחלים בידו לפנים במחתה כדי שתהיה הקטורת קרובה לארון 

ורחוקה מפניו שלא יכוה, וממתין שם עד שיתמלא הבית עשן, ויצא. והוא 

פרוכת, מהלך אחורנית מעט מעט, פניו לקדש ואחוריו להיכל עד שיצא מן ה

ומתפלל שם בהיכל אחר שיצא תפלה קצרה שלא להבעית את העם, שמא 

יאמרו מת בהיכל. וכך היה מתפלל, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שאם תהיה 

ת יהודה, ולא יהיו עמך בית שנה זו שחונה תהיה גשומה, ולא יסור שבט מבי

 תכנס לפניך תפלת עוברי דרכים.ישראל צריכין לפרנסה, ואל 

הקטרת הקטורת בקדש הקדשים כל העם פורשים מן ההיכל בלבד,  בשעת

ואינן פורשים מבין האולם ולמזבח, שאין פורשים מבין האולם ולמזבח 

... אלא בשעת הקטרה בהיכל בכל יום ובשעת מתן דמים בהיכל כמו שביארנו

 )עבודת יום הכפורים ד א(

, שנאמר ולא חסר מן הקטרת אחד מסמניה או מעלה עשן חייב מיתה עליה

ימות כי בענן אראה על הכפורת... הקטיר מן הקטרת של קדש הקדשים 

 כזית בהיכל חייב מיתה.

חפינת הקטורת עבודה, והמחשבה פוסלת בה, וכן חתיית הגחלים לקטורת 

 נפסלת במחשבה, שמכשירי קרבן כקרבן.

חפן בראשי אצבעותיו או מן הצדדין או ממטה למעלה או שחפן בידו זו 

ו זו וקרב זו לזו או שנתפזרה קטורת מידו על הארץ ואספה, או שחפן וביד
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חבירו ונתן לחפניו, או שחפן ומת ונכנס שני במה שחפן ראשון, כל אלו ספק 

 )שם ה כה והלאה(ולא יקטיר, ואם הקטיר הורצה. 

 מורה נבוכים:

וכאשר היו שוחטים במקום המקודש בהמות רבות בכל יום ומחתכין בו 

פין ורוחצין בו הקרב והכרעים, אין ספק שאילו היו מניחים הבשר ושור

אותו על זה הענין היה ריחו כריח מקומות בשר, מפני זה צוה להקטיר בו 

להטיב ריחו וריח בגדי הקטורת שתי פעמים בכל יום, בבקר ובין הערבים, 

כל העובד בו, כבר ידעת אמרם מיריחו היו מריחים ריח הקטרת, וזה גם כן 

עמיד יראת המקדש... כי הנפש תתרחב מאד לריח הטוב, ותטה ממה שמ

 )חלק ג פרק מה( אליו ותתרחק מן הריח הרע ותברח ממנו.

 מבעלי התוספות:

והקטורת לבסם הבית קודם בא המלך, ועל ידי הקטורת נראית השכינה, 

 )שמות כה ו(דכתיב כי בענן אראה... 

 רבינו בחיי:

ן הקטורת בסודו, מעתה ראוי לכל משכיל ...וכיון שבאר לנו הרב בכאן עני

להרחיק דעת הרמב"ם שכתב בזה בטעמי המצוה כי לפי שהיה אהל מועד 

מקום ששם מחתכין נתחי הקרבנות וכו', על כן צוה להקטיר באותו מקום 

... אבל חס ושלום שנתלה העקר הגדול אותו הריחכדי להסיר ולדחות 

שה כמוהו כמתכונתו בטעם שבסוד הקטרת שחייבה עליו התורה כרת לעו

 )שמות ל א(החלוש הזה... 

 יותר היום באחרית נודף הקטורת ריח כי ידוע - יקטירנה הערבים בין

 קטורת תפלתי תכון קמ"א( )תהלים הכתוב אמר זה ועל ,בקר של מקטורת

 שהיא עולה ולא המעשה, חטא על באים שהן ואשם חטאת אמר לא וגו', לפניך

 על אם כי כלל, החטא על באה שאינה קטורת אלא המחשבה, חטא על באה

 לפניו מקובלת תפלתו שתהיה השי"ת מאת מבקש היה דוד כי השמחה,
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 שהוא הקטרת, מן יותר לרצות ממהר הקרבנות בכל שאין ולפי כקטרת...

 ח( שם )שם לי. חושה קראתיך ה' המזמור בתחלת הזכיר לכך ,מיד עשן מעלה

ש, כי מה שאמר קח לך סמים באורו סמים ...והרמב"ן פיר -בד בבד יהיה 

הנזכרים, והוא חוזר לבשמים שבשמן המשחה, כי סמים ובשמים הכל אחד, 

וכל הבשמים שבמעשה השמן היו נכנסים בקטרת, והנה היו במעשה 

הקטורת ט' אלה המפורשים בכתוב, ה' בשמן המשחה וארבע בקטורת, 

רים סמים אחרים, והם והוסיף לכתוב שנית סמים להוסיף על התשעה הנזכ

 )שם שם לד(שבולת נרד וכרכם, וקרא הכתוב מעשה הקטורת טהור וקדוש. 

כלומר סמוך להקטרת הקטרת מיד, לפי שבאותה  -ויצאו ויברכו את העם 

שעה התפלה מקובלת יותר, וכך מנהגו של כהן גדול ביום הכפורים, היה 

ם ויוצא ומתפלל על נכנס לפני ולפנים להקטיר הקטורת, ומניח המחתה בפני

צרכי העם בספוק ומתן מזונותיהם ובירידת המטר ובשאר הצרכים, ומזה 

"תכון תפלתי קטרת לפניך", הזכיר הקטרת יותר  )תהלים קמ"א(אמר דוד ע"ה 

משאר הקרבנות, לפי שהוא קרבן הנבחר והנרצה יותר, גם התפלה באותה 

 )ויקרא ט כג(שעה יותר מקובלת. 

תבין חטאם ממה שאמר הכתוב וישימו עליה, ולא אמר ...ועל דרך הקבלה 

"ונתתם  )במדבר י"ז(וישימו עליהם, כשם שאמר בענין קרח, וכן הזכיר עוד 

עליהם קטרת", כי מלת עליה תרמוז למדת הדין, והכתוב הודיענו מחשבתם 

ישימו קטורה באפך,  )דברים ל"ג(בזה. וידוע כי הקטרת למדת הדין, שנאמר 

תקשרות הרוח במדות, ומתוך ההתקשרות ההוא בא שפע ולשון קטרת ה

ההמשכה ממעלה למדת הדין וממדת הדין אין ראוי לו שיכוון אלא לשם 

המיוחד לבדו. נדב ואביהוא טעו בכאן אחרי מדת הדין ולא כוונו אל השם 

המיוחד אלא למדת הדין בלבד, ולכך לא היה אשה ריח ניחוח לה', ומדת 

וא שכתוב ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם. הדין עצמה פגעה בהם, ה

ולדעת רוב המפרשים ז"ל הכניסו קטרת זה לפני ולפנים... וזה דעת רש"י 

והחכם רבי אברהם בן עזרא ז"ל, אבל דעת הרמב"ן ז"ל כי לא הכניסו לפני 

 )שם י א(ולפנים אלא באהל מועד... 
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 מהר"ל:

ב רוב בגזל ומיעוט אמר רבי יהודה אמר ר )ב"ב קס"ה א'(ובפרק גט פשוט 

בעריות והכל בלשון הרע, לשון הרע, סלקא דעתך, אלא באבק לשון הרע. 

ולכך יש שני קטורת ביום הכפורים, האחד על לשון הרע ממש, והשני על 

ומלא חפניו דקה מן  )מ"ה א'(אבק לשון הרע, ולפיכך אמרו במסכת יומא 

היא דקה מן הדקה, שבערב יום הכפורים מחזיר הקטורת למכתשת עד ש

הדקה, וזה מפני כי הקטורת הנוסף ביום הכפורים הוא בשביל אבק לשון 

. ומפני צריך לעשות הקטורת אבק גמור שהוא על אבק לשון הרעהרע, ולכך 

שאמרו והכל באבק לשון הרע, ורצה לומר שאי אפשר לאדם במה שהוא 

ה אדם להיות נשמר מזה, ולכך בשאר ימות השנה אין ראוי שיהיה כפר

מיוחדת על זה. אבל ביום הכפורים שהאדם הוא במדרגת המלאך יש לסלק 

את חטאו עד שיהיה כמו מלאך, ולכך ביום זה ראוי שיהיה קטורת זה לפני 

ולפנים שאין מקום ראוי לבא רק ביום הכפורים בלבד, ושם מכפר על החטא 

 )דרשה לשבת תשובה(הזה עד שהוא טהור לגמרי כמו מלאך... 

יתות, א"ר חמא בר ביזנא משום ר"ש חסידא כל תענית שאין בו ובמסכת כר

ומנאו עם סממני קטורת,  חלבנה ריחו רעמפושעי ישראל אינו תענית, הרי 

אביי אמר מהכא, ואגודתו על ארץ יסדה. ופירוש דבר זה, כי הקטורת היא 

ישימו קטורה באפך, ולכך הקטורת היא מן הבשמים, למדת הדין, דכתיב 

יח, כי הריח הוא שייך למדת הדין, ודבר זה ידוע לנבונים, כי שיש להם ר

, ולפיכך התענית שהיא גם כן למדת הדין צריך שיהיו הריח יש לו כח גדול

שם פושעים אשר הם גוברים על כח יצרם הרע כאשר מתחברים עמהם 

בתענית, ודבר זה נקרא גם כן ריח, וגם חלבנה, לכך מנאו הכתוב עם סממני 

ביל שיש לו כח גדול יותר מכל סממנים, ולכך בתענית צבור הקטורת בש

שהתענית הוא במדת הדין צריך לצרף אליהם הפושעים שהם גוברים על 

 )נתיב התשובה פרק ז(יצרם... 
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 של"ה:

כתבו קצת המפרשים ליזהר לומר פסוקי הקטורת מתוך הכתב ולא בעל פה, 

' מסממניה, משום שהאמירה במקום ההקטרה, וחיישינן שמא ידלג א

ואמרינן שהוא חייב מיתה, ומדברי הטור גם כן משמע שאין לומר הקרבנות 

 )מסכת תענית(אלא בזמן הראוי להקריב... 

עתה באתי להזכיר קצת מסוד הקטורת, דע כי אין חביב מכל הקרבנות כמו 

הקטורת, והוא יותר פנימי מהקרבן שבא לכפרה, שמקרב כל הכחות, אמנם 

ח עליו שהוא מקטר ומקשר בפנימיות הענין בעצם ריח הקטורת שמו מוכי

הניחוח, על כן נעשה במזבח הפנימי, וזה לשון הרקנא"ט בפרשת תצוה )ראה 

שם(... ולשון קטורת נ"ל שהוא לשון ארמית וענינו קשר ודיבוק מרכבה 

העליונה, ועל שהוא מתעלה למדת הדין כתיב ישימו קטורה באפך, וכתיב 

, והרמז להלב הידוע, הוא שנאמר בקטרת זרה ועל פני שמן וקטרת ישמח לב

כל העם אכבד, שידעו כבודי, כי לא ישא לפשעכם ויזהרו בכבודו. והזהיר 

שלא להעלות עליו קטורת זרה, כי המצוה והכוונה היא שתתעלה משם לשם 

  הגדול יתעלה לייחד הכבוד והתפארת ולא יעשוה זרה פן יהיו כבני אהרן...

ויקהל פירוש ויעש מזבח מקטר קטורת וגו', והלא שני ובזוהר פרשת 

מזבחות היו פנימי וחיצון, וזה שהיו מקריבים בו קטרת היה מזבח פנימי 

ולא היו מקריבים עליו שום קרבן אחר, אם כן למה קראוהו מזבח, אלא לפי 

שקטרת בו ביטל כל המקטרגים כחות חיצונים מהעולם שלא היו יכולין 

יחה גדולה מזו, ולפי שמעשה הקטורת חביב לפניו יתברך לשלוט, אין לך זב

מכל הקרבנות והתפילות, לכן נאמר בו קטרת תמיד לפני ה' לדורותיכם, 

 והוא קיום של עליונים ותחתונים.

ובקונטריסי תלמידי האריז"ל מצאתי שכתב ענין פטום הקטורת הרבה 

ם האורות ענינים וסודות עמוקות יש בו, וכבר בארנו ענינו שהוא אות

המחיים הקליפות, וכוונתו להמית את הקליפות ולהעלות הקדושה המחיה 

אותם למעלה, ולכן אנו אומרים אותם קודם כל התפלה בשחר וכן במנחה, 

אך בערבית שהוא לילה אין בנו כח, ולכן בזמן המגפה ח"ו נוהגין לאמרו, 
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, כי אז ולכן בזמן המגפה היה נוהג האר"י ז"ל לאומרו אחר חצות הלילה

נכנעים ממשלתם, ובפרט אם יאמרו אותו עשרה אנשים ביחד, ויהיו יראי 

ה', ולפי שכוונתנו להעלות העולמות בכל התפילות אנו אומרים אותו, כדי 

שלא יעלו עם העולמות, וכן בסוף תפילת השחר אנו אומרים אתו כדי שלא 

 יש בזוהר ינקו מן השפע היורד וכו', והאריך שם מאד. עוד הרבה מאמרים

 )שם תורה אור עמוד העבודה(במעלת הקטורת ובתועליות היוצאות ממנו... 

ועל דרך הפשט יש לתרץ הענין, דבודאי אין כח לעשות פעולה נגד גזירת 

השי"ת כשגוזר זה האדם ילך למיתה לא יועיל לא קטורת ולא שום המצאה 

מות רז בעולם, כי מה מועיל נגד גזירת השי"ת, ומה שמסר לו מלאך ה

שהקטורת עוצרת, זהו מה שאינו נגזר בהדיא מפי הקב"ה רק מה שמלאך 

המות מוסיף מדעתו, כמו שאחז"ל כיון שנתנה רשות למלאך המות אינו 

מבחין בין טוב לרע... כך יש לפרש, אמנם לעניננו לא הועילה הקטורת 

להצילם ממיתה מאחר שחטאו בהקטורת, דהיינו מה שהתרעמו על משה 

 )תורה שבכתב קרח(ע"ה שנתן עצה להר"ן איש שישימו קטורת. רבינו 

 הכתב והקבלה:

נראה שמלת סמים הראשון הוא שם דבר לצמחים ועשבים  -קח לך סמים 

סמים השני אינו שם אבל הוא בינוני מן הכפולים,  הנודפים ריח, אמנם

ופירושו מבושמים יהיו. והמכוון במקרא הנטף השחלת והחלבנה יהיו 

כלומר יורכבו בבשמים אחרים עד שיבושמו ביותר, ולא בארה סמים, 

התורה רק ארבעת המינים האלה שהם העיקרים בקטרת, אמנם הסמים 

שיורכבו בהם ארבעת המינים האלה, להיותם כמו טפל לעיקר, הניחה 

התורה למקבלי התורה, אם לחכמת דעתם אם לקבלתם בעל פה, ולהיות 

ים לכן בא מהם סך מרובה, שבעים שארבעת המינים האלה המה העיקר

שבעים מנה, ושבעת המינים האחרים שאינם רק כטפל לבשם את העיקר 

ולתקנו, ולכן נתיחסה בהם יחוסי ההרכבה סך מעט הכמות כפי ערך וכח 

 )שמות ל לד, וראה שם עוד(פטומו וריחו... 
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 מלבי"ם: 

מם ...שכבר כתבנו שהבשמים שחשב בשמן המשחה הם עצ -קח לך סמים 

באים גם בקטרת, והם מר דרור הוא מור, וקנמן בשם הוא תבן מבושם, 

וכולל הקש שנקרא קנמון בקטרת, וראש השבולת שנקרא בקטרת שבולת 

נרד, וקנה בושם הוא קלופה, וקדה היא קציעה, הרי חמש סמים, ועל זה 

אמר קח לך סמים, רוצה לומר סמים שהזכרתי למעלה בשמן המשחה, 

קטורת הרי תשע, ועוד סמים שסתם הם שנים הרי י"א וארבעה שחשב ב

שהסמים  )בפ"א מהלכות כלי המקדש ג'(סמני הקטרת מפורשים. והרמב"ם העיר 

הנזכר בשמן המשחה הם מיני הבשמים שנותנים אותם הרופאים בצרי 

רצונו לומר סמים הנזכר  -שהוא הנטף, ולפי זה יש לומר שאמר סמים נטף 

ים לפטם את הנטף, והם סמים של נטף, ולפי זה בשמן המשחה שהם הניתנ

יש לומר שגם מה שכתב וחלבנה סמים, שסמים האחרונים שהם כרכום 

וקושט נתנים להעביר ריח החלבנה, איך שיהיה דברי הקבלה מיוסדים 

ממזבח החיצון, שאין כולו לפני  -מעל המזבח מלפני ה'  )שם(בתורת הכתב... 

מוך לפתח ההיכל, ובאר שיקח מן הצד ה' רק מקצתו שהוא צד מערב הס

 )ויקרא טז יב(שלפני ה'... כל צד המערבי שכשר בדיעבד... 

 העדה על בו לכפר וכוון בפנים הקטרת ששם - משה דבר כאשר אהרן ויקח

 רק העדה, עומדים שבו בצד להכות התחיל לא המשחית אבל הזקנים, שהם

 הנגף החל "והנה מרא זה שעל ההמונים, שהם הקהל עמדו שבו האחר בצד

 ובאשר הקהל", תוך "אל לרוץ הוצרך כן ועל העדה, אחורי שעמדו בעם"

 נודע ועתה הזקנים, על לכפר דעת על הושם מועד באהל האש על ששם הקטרת

 הוצרך המתכפר, לשם שתהיה צריך והכפרה ההמון, העם על לכפר שצריך לו

 יא( יז )במדבר העם". על ויכפר הקטורת את "ויתן ולכן מחדש, קטורת ליתן
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 רש"ר הירש:

המקבלים את השראתם  המנורה מסמלת את חיי הרוח -ולקטורת הסמים 

מן התורה ומופנים אליה, והקטורת מבטאת את תכלית חזון התמסרותנו 

 )שמות כה ח(אל ה', ההתמזגות הגמורה עם רצון ה'... 

כן הן , ויש לכך משמעות מרובה, שהטבת הנרות והקטרת כרוכות זו בזו

מסמלות את עבודת הרוח של האומה ואת שלמות המעשה בדרגה הגבוהה 

ביותר, יתירה מזו, דישון המזבח הפנימי, כלומר הכנת המזבח בשביל 

ח" העילאי, קודם להטבת הנרות, ולדברי חז"ל באה הקטרת והקטרת ה"ניח

, )בין הטבת חמש נרות להטבת שתי רת של שחר תוך כדי הטבת הנרותוקט

(, וגם קטרת של בין הערבים קודמת להדלקת דבקטורת מפסיק להו נרות,

מטרת , שלמות המוסרית העילאית של חיי המעשה היא )ראה יומא י"ד ב'(הנרות 

העליה הרוחנית בישראל, ורק היא משוה ערך להתפתחות הרוח, בתחום 

הישראליים אין האישיות הגאונית משתחררת מחובת  קדושת החיים

המוסר, אדרבה, המוסריות העילאית היא מבחן  השמירה על חוקי

הרוחניות העילאית, ורק בה ובאמצעותה תתגלה ותתאמת אצילותה 

וטהרתה של הרוח. לא בכדי פותחת פרשת תצוה, שהיא פרשת קידוש 

הכהונה הישראלית, בהטבת הנרות ומסיימת בהקטרת הניחוח העילאי, 

 .)שם ל ח( שתיהן יחד, בשילוב הדוק, עושות את הכהן לכהן.

...כל אש, אף לצורך מזבח הקטורת ונר התמיד של  -אש תמיד תוקד 

המנורה ינטלו ממזבח העולה שבעזרה, נמצאת אומר יש רק מקום אחד 

לאש דת, ומשם יש להדליק כל אש במקדש, שם המקור לאש האידיאל של 

הקטורת, לאור של רוח המנורה, ואף לאש ההתמסרות העילאית שביום 

החדרת הרוח בחיים תלויה בהקדשת המעשים לתורה, אם אין  הכפורים,

אש של עולה על מזבח החיצון, אין חיים במזבח הזהב ובמנורה ובין הבדים 

במקדש הכרובים, אם אין קרבן במזבח החובה, אין התרוממות לנפש, אין 

אור לרוח, ואין התעלות לאידיאל של התורה המונחת תחת כנפי הכרובים. 

 )ויקרא ו ו(
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...נראה עוד שאותו תיקון בחוץ והכנסה בפנים )של הקטורת ביום כפורים( 

של הצדוקים, יש בו כדי לבטא את כל עיקרון הסטייה של הצדוקים מקבלת 

הכמים. כהן גדול של אמת איננו אלא משרת של רצון ה', המכניע את ראות 

הוא ריח עינו הסובייקטיבית. בעיניו אש המזבח היא אש דת, ורק ניחוח לה' 

ניחוח לו. הוא מעמיד את אש המזבח על אדמת התורה, ורק מול עין ה' ורק 

על אדמת תורתו הוא יעבוד עבודה שתהא לריח ניחוח לה'. גם פעילותו 

לתורה תיעשה על אדמת התורה. ואילו הכהן הצדוקי הפך את אש המזבח 

דבר לאשו הוא, ועושה אותו כלי למעשהו. הוא זורה את הקטורת בחוץ, ו

המעלה ריח טוב באפו, ורצונו הסובייקטיבי מוצא בו נחת רוח, אותו הוא 

 )שם טז יג(מכניס אל מקדש התורה וכופה אותו על רצון ה'... 

 העמק דבר:

...והכונה כדפירשנו שעיקר הברכות על גמילות חסדים הנעשה  -ויברכהו 

גמילות בדעת אנושי ולא לשם שמים, וקטורת של בית המקדש עיקר להזכיר 

 .)בראשית כז כז(חסדים של ישראל... 

עיקר תועלת קטורת להעלות זכות של מעשה גמילות  -מזבח מקטר קטרת 

ומזה הטעם איתא ביומא  לבשמיםחסדים, דגמילות חסדים עצמו נמשל 

פ"ב דקטרת מעשרת, משום דכמו גמילות חסדים מאכלת פירות בעולם הזה 

יר זכותה מעשרת... והנה גמילות ומעשרת לבעליה, כך קטורת הבאה להזכ

חסדים אין לה שיעור, כך קטורת אין לה שיעור, וחכמים הוא שנתנו שיעור, 

פרס שחרית ופרס בין הערבים, ומעתה מבואר הטעם שמובדל מזבח הפנימי 

משאר הכלים, שהיו סמוכים לארון שהוא מקור כח התורה, מה שאינו כן 

ולא בא לעמד לפני הפרוכת אלא  מזבח הפנימי שלא רבו בו חוקי התורה,

 )שמות ל א(לחזק ולתמך כח תורה שבעל פה על ידי גמילות חסדים. 

...וגם צריך להבין מאי שייכות מצות נרות לקטורת, אלא נותן  -בבקר בבקר 

ללמדנו על תכלית ב' כלי שרת אלו, הנרות בא להועיל על פלפולה של תורה, 

ע דפלפולא של תורה אי אפשר בלי וקטורת לאזכרה לגמילות חסדים. וידו
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גמילות חסדים להסיר משא הפרנסה מעמל התורה, על כן קשורים נרות 

בקטורת. ובאשר גמילות חסדים צריך להיות קודם שהגיע התלמיד חכם 

למעלתו... נמצא דאף על גב דהקטורת הראשונה שהיא הגמילות חסדים 

והיינו בעת הדלקת  צריך להיות מבערב, עד שלא הגיע לפלפולה של תורה,

 )שם שם ז(הנרות, מכל מקום עיקר האזכרה באה מתחלה בבקר... 

לא כתב כאן קדש, כדכתבתי שלא נתקדשו אלא  -ואת קטורת הסמים טהור 

במכתשת שהיה ממולח, וזה לא היה מעשה האומנים, וטוב שלא יכתשו עד 

סמוך להקטרה, ולא עשה בצלאל אלא העירוב שיהא נצרך לכתוש על 

מעלה עשן, שזו אומנות יתרה, אבל בשמן המשחה היה גמר האומנות ה

 )שם לז כט(הריקוח על האש, )ולכן כתב שם קודש(. 

...ולא יכלו להתגבר על התשוקה להשיג דעת וכבוד אלקים,  -בני אהרן 

והקטורת מביאה להתקרבות יתרה לשמים, על כן נבחרה לר"ן איש בקרח... 

 )ויקרא י א(

 שם משמואל:

ראה, דהנה בתרגום יונתן וירח את ריח בגדיו, שהריח ריח קטורת של בית ונ

המקדש, ואינו מובן קטרת הסמים מה עבידתה הכא. ונראה דהנה יש 

להתבונן בשינוי שבין קטורת ליתר הקרבנות שבמקדש, דבכל הקרבנות 

אי דליכא תשובה זבח רשעים תועבה, אבל בקטורת  )זבחים ז'(אמרו ז"ל 

נה לסממני קטורת, ללמדנו שלא יקל בעינינו לצרף עמנו מצטרפת חלב

באגודת תעניותינו ותפילותינו את פושעי ישראל שיהיו נמנין עמנו, ואין 

הפירוש שרומז לרשעים שעשו תשובה, דאם כן צדיקים יתחשבו ולא 

רשעים, ולמה לא נאמר זבח רשעים תועבה? ומוכח מכאן דשניא מהות 

הקרבנות הם ענין קירוב, וכל איש אשר בו  הקטורת ממהות הקרבנות, כי

מום לא יקרב, ואין מום גדול ממי שנקרא רשע, אך ענין קטורת הוא תרגום 

של לשון קישור, והיינו דכל חטא הוא מחמת החשכות וההסתר, כאמרם 

אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות,  )סוטה ג'(ז"ל 

משרשו עד שאין השורש מאיר בו, והחשכות וההסתר הם פרי הפירוד 
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וממילא כאשר חזק ונקשר חבל הכוסף, אז מעט האור מדחה רב חושך, 

וענני ההסתר רוח טהרה עברה בהם ויעבירם ואז יקל לבא לתשובה 

ולהתקרב, ועל כן אפילו בעודנו מרוחק אפשר להצטרף לקטורת, היינו 

ו, כי על ידי זה להתקשר בעודנו שם... אם רוצים על כל פנים להצטרף עמנ

הם מתקשרים בכנסת ישראל, היינו אף שעדיין עומדים מרחוק מכל מקום 

על ידי רצונם להתקשר מתקשרים בכלל ישראל, ואז רוח טהרה עוברת בהם 

ומעוררתם לתשובה, ואז תהיה בהם היכולת להתקרב, כי בלי תשובה אי 

 )תולדות תרע"ו(אפשר להם להתקרב כנ"ל... 

האדם יודע בעצמו שהוא עומד מבחוץ... וזה עצמו מרומז  אך כל זה הוא אם

וידוע שכל עשרה בחלבנה, דהנה יש להבין בסממני קטורת שהם אחד עשר, 

, ולמה בקטורת הוא בקדושה, וי"א הוא בחיצוניות כמספר י"א ארורים

שהיא מהיותר נכבדים שבקרבנות, כדכתיב )משלי כ"ז( "שמן וקטורת ישמח 

. אך יש לומר דבטל כמאן דליתא, וחלבנה "א סממניםיהיה המספר ילב", 

על כן שוב , אלא שבטלה לעשרה סממנים שריחן טובבפני עצמה ריחה רע, 

 )כי תשא תרע"ב(, דחלבנה בטלה לגבייהו... אין כאן אלא עשרה

ט"ז  בבא קמא עמוד  בגמראובזה יש לפרש ענין קטורת שהוא לריח, דהנה 

שכל המריח בהם בא לידי בר נחמני אומר מאי בשמים וזנים, רבי שמואל 

היא דוגמא לזה  בשמים לשמים. והנה הקטרת קטורת שהיא מיני זמה

שמתקנת את יצר הרע ומטהרת אותו ומכניסתו לקדושה, ובודאי פעל זה 

בצד מה בכל כלל ישראל לטהר את יצר הרע שבלבבם, על כן נקראת קטורת 

יותו טמא מקודם הבאת הסמים טהור, כי ידוע ששם טהור מונח על ה

 )ויקהל תרע"ג(הקרבן... 

ויעש את שמן המשחה קודש ואת קטורת הסמים טהור... דהנה ההפרש 

שבין קודש וטהור פריש הראב"ד שקודש הוא במחשבה וטהור הוא במעשה. 

ויש לומר עוד דהנה ידוע ההפרש בין קודש לקדוש, דקודש היא מלה 

ל כן יש לומר דקודש הוא שמעלה בגרמיה, וקדושה הוא המשכה מקודש, וע

את הדבר שנתקדש ומגביהו לשרשו, ונראה שזהו ענין שמן המשחה שמקדש 
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את הנמשח ומעלהו ומגביהו להיות ראוי לקודש... והנה קטורת איתא 

בזוהר הקדוש שמעביר זינין בישין, ויש לומר דכמו בגשמיות שמעביר ריח 

את המגפה רחמנא ליצלן, שהוא רע, כן הוא ברוחניות, ועל כן קטורת עוצרת 

ענין התפשטות כחות רעים. ויש לומר עוד דקטורת הוא לשון קישור, והיינו 

דאפילו בשעה שהאדם הוא במוחין דקטנות ואיננו מוגבה בדרכי ה' נמי על 

כל פנים יהיה מקושר... וזו היתה פעולת הקטורת בישראל, וזהו יסוד הכל. 

א האיר אור השכל מכל מקום יהיה וקטורת קודמת לנרות, שאף בעוד ל

מקושר כנ"ל. ובאמת ששני הפירושים הם ענין אחד, דכמסת שמעביר כחות 

רעים מהאדם לעומתו הוא נעשה מקושר, כי עצם הנפש נמשכת לשרשה, 

אלא שהכחות הרעים עומדים לשטן עלי דרכה, ובהעברת הכחות הרעים 

המשחה שהכונה הוא ממילא מקושר למעלה. ולפי האמור מובן, ששמן 

להגביה את הנמשח למעלה מתיחס לקודש, וקטורת שהכוונה לנקות את 

האדם בעודו למטה או להעביר את הכחות הרעים מכלל העולם ולטהר את 

 האויר מתיחסת לטהור...

ויש לומר דקטורת נמי, אף דמתיחסת לטהור כנ"ל, מכל מקום הרי כתיב בה 

קודש יהיה, היינו אף דעיקרה ממולח טהור קודש, ופירש"י טהור יהיה ו

מתיחס לטהור, והטעם שהוא לסלק הפסולת בעודו למטה, מכל מקום ענין 

הקישור שבו כנ"ל, אף שאמרנו לעיל שהוא מתיחס לטהור, משום שהוא לפי 

מסת הנקיון, מכל מקום אחר הקישור שוב נמשך ונגבה למעלה על ידי חבל 

 רע"ז()שם תהכוסף, ובשביל זה מתיחס נמי לקודש. 

ונראה לפרש על פי דברי המדרש... על כן שמן המשחה נקרא קודש שהוא 

מלה בגרמיה, יש בו כח זה לפעול מדת אתהפכא, ונחשב כאלו אין כאן צד 

הרע כלל. אך קטורת היא מלשון קישור שמקשרת צד הטוב בשרשו, 

וממילא סטרא דרע נדחה משם, ועל כן עוצרת המגפה, ומכל מקום נחשב 

במציאות אלא דאתכפיא, והנה זה נקרא טהור, וכמו טהרת שעדיין 

)שם הטמאים שהטומאה פורחת ממנו, אבל אין לומר שנהפך אלא דאתכפיא. 

 תרע"ט(
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בענין הקטורת של לפני ולפנים, יש להתבונן דבכל מקום באה הקטורת אחר 

הקרבן, קטורת של שחר היתה קריבה בין דם לאברים, של בין הערבים בין 

נסכים, ולמה לפני ולפנים התחיל בקטורת והיתה קרבה עוד קודם אברים ל

 מתן דם הפר?

ונראה דהנה התמידים מכפרים... והנה קטרת היא לשון קישור, שמקשרת 

נפשות ישראל לשרשם, ועל כן נצרך שתהיה הכפרה מקודם, שיהיו הנפשות 

בלבוש כי אין לבוא אל שער המלך  )אסתר ד'(ראויות להתקשר למעלה, וכענין 

שק. ועל כן יש לומר טעם השינוי שבין קטורת של שחר לשל בין הערבים, 

דידוע שהדם הוא הנפש מכפר על הנפש, ואברים מכפרים על אברי האדם, 

ומעכב הכפרה הוא הדם שהעיקר הוא כפרת הנפש והאברים טפלים 

להנפש... ועל כן בבוקר זמן שליטת החסדים תיכף שנתכפרו הנפשות בדם 

קבלו גם אברי האדם המחוברין עמו, אבל בין הערבים זמן דין שוב נת

צריכין גם אברי האדם להתכפר בראשונה, ועל כן נקטרת הקטורת אחר 

 האברים.

אך כל זה הוא בשאר ימות השנה, אבל היום הכפורים שנתגלה הלובן העליון 

אין שם תערובת דין כלל, ואז מתגלה בחירת ישראל למעלה מן הטעם, וכמו 

גיד כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה שהוא ענין ההגרלה לעורר בחירת ישראל שה

למעלה מן הטעם, ועל כן ביום הכפורים כתיב "וכן יעשה לאהל מועד השוכן 

אתם בתוך טומאותם", ואמרו )יומא נ"ז(, אפילו בזמן שהם טמאים שכינה 

שרויה ביניהם... שהרי ישראל מתקרבין לשרשם ביום הכפורים, ושוב הוו 

כמו שאמרו ז"ל מים שנטמאו משיקן והם טהורים... ואם כן ביום הכפורים 

החיבור והדיבוק לשרשם הוא קודם הכפרה, אדרבה כל הכפרה נסתעפה מן 

הדיבוק, על כן להורות על זה הקדים הכתוב קטורת לפני ולפנים קודם 

 )אחרי תרפ"א(כפרת הדם. 

האשימו אותם על שנתנו שוילונו וגו' אתם המתם את עם ה', ופירש רמב"ן 

עצה לבחון בקטורת, והיו יכולין ליתן אות ומופת אחר. ולפי זה נראה 

דחשבו שמשה מדעת עצמו אמר לבחון בקטורת, מפני שלא אמר מפורש 
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... דהנה הקטורת הוקרבה בשם ה'. ובזה יש לפרש ענשם וכפרתם בקטורת

ו בחוץ בחוץ, כדכתיב "והולך מהרה אל העדה", והלא קטורת שהקטיר

חייבין עליה כרת, אך הוא כענין אליהו בהר הכרמל, שמותר להקריב בחוץ 

על פי נביא, ואף שמשה לא אמר זה בשם ה', ואם כן בזה עצמו הראה להם 

שאין משה אומר כלום מדעתו, אלא שכינה מדברת מתוך גרונו, דאי לאו 

כרת הכי היה מחויב כרת על הקטרה זו, ואי אפשר שדבר שחייבין עליו 

 שהיא פסיקת החיים יעצור המגפה ויביא חיים...

ובזה יש לפרש מה שאמר המלאך לאהרן הנח לי לעשות שליחותי, אף שהוא 

בעצמו מסר לו רז זה... שאלה היו דברי המלאך, שמה שהקטורת עוצרת 

המגפה היא רק קטורת של מצוה, אבל לא זו שחייבין עליה כרת, ואף 

על איסור כרת, מכל מקום כל כמה שלא  שמשום פקוח נפש מותר לעבור

התרת אינו מעצר המגפה ואינו פקוח, ושוב אסור לעבור ואינו פקוח נפש, 

ומאין יתחיל ההיתר. וזהו שאמר אהרן אין משה אומר כלום אלא מפי 

הגבורה, אם כן הרי מותרת הקטרתה בחוץ, והוה לה קטורת של מצוה ושוב 

 )קרח תרע"ג(עוצרת המגפה. 

מחתה וגו' ושים עליה קטורת והולך מהרה, משמע שישים את קח את ה

הקטורת בפנים ואחר כך ילך, ובמעשה כתיב וירץ וגו' ויתן את הקטורת, 

ויש להבין למה שינה אהרן? ונראה דהנה הקטרת קטורת בחוץ היא דבר 

שחייבין עליו כרת, אלא שהכא הותר על פי נביא, וכבר אמרנו שהיתה בזה 

 שידעו שאין משה עושה כלום אלא מפי הגבורה כנ"ל...תועלת לישראל, 

והנה זה פשוט דקטורת אחר שעלתה תמרתה והוציאה לחוץ, אף שהיה גמר 

השריפה בחוץ פטור, דכבר נעשתה מצותה, דמהאי טעמא פטור ממעילה 

, ואם כן אם היה נותן את הקטורת על האש בפנים, לא )פסחים כ"ו(כבש"ס 

ם בחוץ שעשה בזה מעשה שחייבין עליו כרת, כי היה ניכר לישראל העומדי

חשבו שבודאי הוציאו לאחר שעלתה תמרתה, על כן אהרן כששמע ממשה 

הלשון "והולך מהרה", הבין שלא ימתין עד שתעלה תמרתה, אלא שיעשה 

מעשה שחייבין עליו כרת, השכיל לשנות שתהיה נתינת הקטורת על האש 
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שובה, ואז תתכן הכפרה אחר החזרה לפני כל העדה, ויכירו חטאם ויעשו ת

 )שם תרע"ה(למוטב. 

 פרי צדיק:

...ועיקר כח הקטורת למדו ממה שנמנה החלבנה בין סממניה, לתענית 

והיינו דאף החלבנה שריחה רע, מכל מקום שצריך לצרף פושעי ישראל, 

, והוא מורה על מה שאמרו )עירובין מעלה ריח טוב כשהיא עם הקטרת

וכבר  ו ריח, אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא.הדודאים נתנכ"א( 

מכלל שמדבר מפגם הברית אמרנו כמה פעמים מדנקט בחורי ישראל, 

שגורם הבחרות והילדות, ופגם זה נותן ריח מזוהם ורע מאד, ועל זה בא 

החלבנה שריחה רע מאד ומופלג בריחו הרע ומנאה הכתוב בין סממני 

 )תצוה ז(... עתידין שיתנו ריח טוב הקטורת, להורות שאף הפושעים בזה

והקטיר עליו אהרן וגו' בהטיבו את הנרות וגו'. תמיד תולה הקטרת 

. והיינו כשמופיע האור כי כתוב בזוהר הקדוש מתורגם , וכן הוא בהנרות

טוב בלב, וזהו בקטרת של שחרית, כשמטיב הנרות שדלקו כבר, והיינו 

שמורים על ז' המדות, ובהעלות  כשנקבע האור מז' בוצינין שהדליק אתמול

אהרן וגו' אז עיקר זמן הקטורת... ושזה כח אהרן שושבינא דמטרוניתא 

ליפות ולטהר לכנסת ישראל שימצאו חן בעיני השי"ת, ואף החלבנה שריחה 

רע נותן ריח טוב, ומרמז לפושעי ישראל והיינו כשמתקן לכנסת ישראל 

ר סממני הקטורת, אז אף שמבוררין בכל העשר מדות דקדושה שנגדם עש

הפושעים שנגד החלבנה קשורים בשורש בהשי"ת, ומהם יהיה גם כן האור 

 )שם יב(כי טוב... 

על הערבה שהיו מקיפין בה את המזבח שהיו  )סוכה מ"ה(והנה אמרו ז"ל 

גבוהות י"א אמות, ויש לומר שהוא מכוון אף עם י"א סמני הקטורת, 

ותשע, היפך של הקדושה שהיא  להכניע החיצונים ששרשם ממספר י"א

עשר. וסמני הקטורת היו עשר המינים שריחם טוב, והחלבנה שהיא הי"א 

שנכללים יחד להקדושה. ויש לומר שזהו  שריחה רע לרמז על פושעי ישראל
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גם כן רמז חז"ל על הערבה שהיתה י"א אמות, כדי שיהיה גוחות אמה על 

כנ"ל. והנה איתא בהרמב"ם גבי המזבח נגד רמז החלבנה שנכללת בסימנים 

ז"ל טעם על קטורת לטהר העיפוש של בשר הקרבנות, וצווחו כולם עליו. ויש 

לומר שהוא גם כן טעם אחד שעל פי הקבלה להכניע החיצונים של אברים 

ופרדים כידוע, רק שהוא ז"ל הלביש את הטעם בלבוש פשוט. והנה במסכת 

, ותשעה מהם היו קולות תמיד פ"ג מ"ח( חשב עשרה דברים שהיו ביריחו

, ויש לומר שהוא גם כן הריח שהיו מריחים ריח הקטורתואחד מהם הוא 

 )הושענא רבא כט(נגד הכולל, והוא אור המקיף המכניע הקליפות כנ"ל. 

 מכתב מאליהו:

הרעים וחוזר סגולה היתה בציץ, שכל המביט בו היה מתבייש ממעשיו 

הר תצוה רי"ח(, וזהו גדר כפרת בתשובה, וכן המריח עשן הקטורת )עיין ז

, וכל זה הוא מגדרי הסייעתא דשמיא שבבית הציץ וכן של הקטורת

המקדש, מי שמוכן לחטוף רגע זה של סייעתא דשמיא הוא יכול לבוא לידי 

  )חלק ד עמוד רעו(תיקון גמור... 

  פרשת ויקרא א,ט" 'ריח ניחוח לה אשה"

זו שש פעמים והוא חוזר ונשנה הביטוי "אשה ריח ניחוח לה'" מצוי בפרשה 

 . יותר מעשר פעמים)בנוסח זה או אחר( בפרשיות אחרות 

אונקלוס הארמי מתרגם: קורבן דמתקבל ברעוא קדם ה'. ופירושו: קרבן 

רש"י מפרש "אשה" מלשון אש, ו"ניחוח" מלשון  שמתקבל ברצון לפני ה'. 

 שה רצנו()הקרבן הנשרף באש המזבח גורם נחת רוח לה', שנע נחת רוח

רעיון נאה מביא לפסוק זה רבי יעקב צבי מקלנבורג בספרו "הכתב 

והקבלה": וז"ל: המקריב קרבנו לא יחשוב, שבקרבנו לבד נתכפר עוונו. 

אבל)=אלא( יעלה בדעתו שקרבנו אינו כי אם "ריח ניחוח" אל מה שהוא 

עתיד לעשות: ואם אינו מתקן מעשיו, נאמר עליו: "למה לי רוב 

כי כאשר הריח הטוב הבא  –.והושאל לשון "ריח ניחוח" ישעיה א', י"א()זבחיכם?

מרחוק עד היות הדבר בעצמו טוב, כמו כן יהיה הקרבן לפי ה' כמבשר על 

 .המעשים הטובים, שעתיד מקריב לעשות מכאן והלאה
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 הר:וז

מספר יש תפילה בספר הזוהר ו בספרי הקבלה  כאשר מתחילים את הלימוד

 .ל "י זמהאר"עץ החיים  

אב הרחמים והסליחות  ,רבון העולמים עתיקא קדישא ואדוני האדונים"

מודים אנחנו לך ה' אלהינו ואלהי אבותינו  בקידה ובהשתחויה שקרבתנו 

לעבודתיך עבודת הקדש ונתת לנו חלק בתורתיך הקדושה והטהורה מה 

אנחנו ומה חיינו אשר עשית עמנו חסד גדול כזה ע"כ אנחנו מפילים 

נינו לפניך שתמחול ותסלח לכל חטאתינו ועונותינו ופשעינו ואל יהי' תחנו

עונותינו מבדילים בינינו לבינך וכן יהרמ"י או"א שתכין לבנו ליראתך 

ואהבתך ותקשיב אזניך לדברינו ותפתח לבינו בסודות תורתיך ויהיה 

לימודינו זה נחת רוח לפני כסא כבודך כריח הניחוח ותאציל עלינו אור 

ת נשמתינו בכל נשמותיהם ובכל בחינותיהם ושיתנוצצו נצוצות עבדך מקורו

הקדושים אשר על ידם גילית דבריך אלה בעולם ובזכותם תאיר עינינו במה 

שאנו לומדים כמאמר נעים זמירות ישראל גל עיני ואביטה נפלאות 

  ."אכי"ר .יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי .מתורתך

הקדוש עם פירוש  מעלות הרשב"י המלוקטים מהספר הזוהררי במאמ

כד מסיים רבי שמעון למלעי באורייתא, מאן חמי ". הנפלא מתוק מדבש

שירין, מאן חמי חדותא דמשבחין למריהון, מאן חמי קלין דאזלין בכלהו 

 עון, וכרעין וסגדין קמי דמריהון,רקיעין, אתיין כלהו בגיניה דרבי שמ

 ".וסמין דעדן עד עתיק יומין, וכל האי בגיניה דרבי שמעוןסלקין ריחין דב

באות כל הנשמות וכל המלאכים  ,שמסיים רבי שמעון לעסוק בתורהכ

ומעלין ריחות בשביל שבחו של רבי שמעון וכורעים ומשתחווים לפני קונם 

, היינו הצדיקים שבגן עדן מעלים של בשמים של העדן עד עתיק יומין

 .כות מהשכינה עד בחינת עתיק יומיןלם הזה מהמלהתעוררות המ"ן מהעו

  .בזכותו ובכוחו של רבי שמעוןוכל זה 
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המקובל האלקי רבי שמעון לביא זיע"א ע"פ  גם מופיע בשיר בר יוחאי להרב

            ביאור ספר כוונת הברכות להרב המקובל בעל מתוק מדבש זצוק"ל.

ם סוד תורה כציצים "בר יוחאי ולשדה תפוחים עלית ללקוח בו מרקחי

אשרי שזכית להיכנס בחייך לגן עדן  - ".ופרחים נעשה אדם נאמר בעבורך

)מרקחים  .נעימים כבשמיםהנקרא שדה תפוחים ששם גילו לך סודות התורה 

"י שגילית את הנסתרות בספר וזכית עפירושו בשמים והוא כינוי  לסודות התורה( 

י למוד התורה הקדושה ופרט להשלים את תכלית הבריאה .שהיא ע" ,הזוהר

 לימוד סודותיה.

אמר ר' אבא שב בני שב, ישבו, הריח ר' אבא באותו ורד, אמר, ודאי אין 

המוחין דהארת חכמה המריחים  וא סוד)שההעולם מתקיים אלא על הריח, 

, כי אני רואה שאין הנפש מתקיימת אלא על הריח, ממטה למעלה כדרך הריח(

אי שבת, )כדי להמשיך המוחין דהארת חכמה ועל כן מריחים בהדס במוצ

 )שמות שסג(שה"ס ריח כנ"ל(. 

פתח ואמר וירח את ריח בגדיו וגו', ריח בני כריח שדה וגו' וירח את ריח 

בגדיו, משמע שהלבושים היו מעלים ריח טוב שלא נעדר מהם לעולם ריח 

ח , עתה יש להסתכל, כתוב ריח בגדיו, וכתוב ריח בני, ולא אמר ריההוא

הבגדים אלא ריח בני, ומשיב אלא למדנו, כיון שנכנס יעקב נכנס עמו גן עדן, 

ולמדנו אותם הבגדים היו של אדם הראשון, שכתוב ויעש ה' לאדם ולאשתו 

 )בא קמח(כתנות עור וילבישם והוציאם מגן עדן. 

)מן האדם וצריך להריח בבשמים כשיוצא השבת, משום שנסתלק רוח ההוא 

, והנפש של האדם נשארת ערומה, מכח הסתלקות ה של שבת(שהוא תוספת נשמ

 ההיא שנסתלק הרוח ממנה, וכבר העמידוהו.

כתוב, וירח את ריח בגדיו ויברכהו וגו', מקרא זה העמידוהו ולמדנו, אבל 

תא חזי, הריח הוא קיום של הנפש, משום שהוא דבר הנכנס אל הנפש ולא 

הרי העמידוהו שהם הלבושים של  לגוף, תא חזי, כתוב, וירח את ריח בגדיו,

 )ויקהל רעא(אדם הראשון היו, שנתן לו הקב"ה ללבוש אותם... 
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)המובחר  בעוד שהיו הולכים פגשו איש אחד שהיה בא, וג' ענפי הדס בידו

ס עלי הדס יחיד קרובים כמו ההד 3הינו הדס משולש שיוצאים ממנו מכל שלב  בהדסים

רבו אליו, אמרו לו, למה לך זה, אמר, כדי ק ,המינים( 4שמברכים עליו בסוכות 

, )דהיינו הנשמה יתרה הנאבדת מנפש האדם במוצאי שבת(לתת הרוחה אל האובדת, 

אמר ר' אלעזר יפה אמרת, אבל שלשה למה לך, אמר לו, אחד לאברהם אחד 

וקשרתי אותם יחד  ,)שהם ג' קוין, חסד גבורה ת"ת(ליצחק ואחד ליעקב, 

. כי בריח ב, לריח שמניך טובים שמן תורק שמךוהרחתי בהם משום שכתו

הזה מתקיימת חולשת הנפש, ומתקיימת באמונה זו, שהיא המלכות(, 

)פירוש כי ריח, רומז על הארת החכמה ונמשכות ברכות מלמעלה ומלמטה. 

המתגלה במלכות, שהיא נמשכת מג' קוין דז"א, שה"ס ג' הדסים, ועל כן כשמריחים את 

. אמר ר' אלעזר ן להמשיך הארת החכמה מהם אל המלכות(ההדסים צריכים לכוו

 אשרי חלקם של ישראל בעולם הזה ובעולם הבא.

נודע  )שמריחים למטה(תא חזי אין העולם מתקיים אלא על הריח, ומריח הזה 

כי בשעה שיוצא השבת, והנפש יתרה  )למעלה, שה"ס הארת חכמה(,ריח אחר 

ש ורוח של האדם מפורדים )שאדם קונה בשבת( מסתלקת, ונשארים נפ

 )שממשיכים אותו על ידי ריח ההדסים, והנפש והרוח(ועצובים, בא הריח הזה, 

 מתקרבים על ידו זה אל זה ושמחים.

, לקבל את הריח, )שלמעלה, שהוא ז"א(אחר הרוח  )של האדם(ועל כן צריך הרוח 

שהן )רוח ונפש שלמעלה, , כיון שמתקבל הריח מתקרבים )שה"ס הארת החכמה(

זה אל זה ושמחים. כעין זה הוא, ריח של הקרבן,  זו"ן, וכן רוח ונפש של האדם(

, ומתלהטים )דהיינו כל הספירות של ז"א(שבריח הזה מתקרבים הכל יחד, 

 ושמחים... ,)שהם הספירות של המלכות(מהם הנרות, 

ועל כן ריח הקרבן הוא קיום הכל וקיום העולם, והקרבן הוא על ידי הכהן 

)שהם כנגד ז"ס  יב הכל, ומשום זה, שבעת ימי מילואים נשלמים בו,המקר

, כדי שכולם יתברכו בעבודתו, ושמחות וברכות תמצאנה למעלה חג"ת נהי"מ(

 )צו קפז, ועיין שם עוד(ולמטה. 
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לריח שמניך טובים, אמר רבי שמעון, המקרא הזה הסתכלתי בו, והוא 

רבה ריחות יש, יש ריח העולה סתום בסוד עליון. ריח, יש ריח ויש ריח, וה

ממטה למעלה, כמו ריח הקרבנות, שזה הוא ריח, העולה וקושר קשרים זה 

, עד שנעשה )דהיינו שמשתלבים זה בזה בדרך ירידה(בזה ומשתלשל זה בזה, 

 הכל קשר אחד ואור אחד.

יש ריח אחר, וזה הוא מלך המשיח שנקרא ריח, שכתוב, והריחו ביראת ה', 

 ומתקשר בסוד ריח קרבן. וזה סוד אשה ריח ניחוח לה', וזה נקרא ריח,

אשה הוא לחוץ מן הקשר, שהמזונות והאור של צבאות ומחנות האש 

נצטמצמו בצהרים, ריח הוא לפנים ממנו, וזהו שמתקשר בפנים, ומאיר 

בסוד ברית הקדש, וזהו שהמלך המשיח נקרא שהוא ריח מאלו הבשמים 

 )זהר חדש שיר השירים קפז, ועיין שם עוד( העליונים, שכתוב כריח בשמים...

פתח ר' שמעון ואמר, כתוב, וירח את ריח בגדיו ויברכהו, מה ראה יצחק, 

שאף על פי שיעקב הביא לו אותו המאכל והמשתה, לא ברכו, עד הזמן 

 שהריח בלבושים האלו.

כאן יש להסתכל, הרי הלבושים האלו לא היו שלו, של יעקב, כי התורה 

תוב, את בגדי עשו בנה הגדול, וכאן כתוב את ריח בגדיו, וכי מעידה, שכ

בגדיו היו, ריח הבגדים היה צריך לומר, מהו בגדיו. אלא בגדיו ממש היו 

ודאי אלו הלבושים, ולא של עשו, ואף על פי שכתוב, בגדי עשו, לתועבה היו 

, שיעקב ישב עליה, ומשה ישב )שה"ס המלכות(אצלו, כעין זה אותה הבאר 

יה, לתועבה היתה אצל אחרים, כיון שבא יעקב, התודעה הבאר לבעליה, על

 ועלו אליו המים...

כעין זה לבושים אלו, לתועבה היו אצל עשו, כיון שלבש אותם יעקב, התודעו 

הלבושים לבעלם, מיום שעשה אותם הקב"ה לא העלו ריחם עד אותו זמן 

זרו לצורתם, יעקב , כי הלבושים ח)שה"ס הקו האמצעי(שלבש אותם יעקב, 

, ובשעה שראו הלבושים )דהיינו הקו האמצעי(היה ודאי צורתו של אדם ויפיו, 

 צורת אדם, העלו ריח.
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ג' ריחות עלו כאן, א' ריח בגדיו, ב', ריח בני, ג', ריח שדה אשר ברכו ה'. וכל 

הג' עלו ליצחק בשעה שבא אליו יעקב. וכל ג' הריחות כתובים במקרא הזה, 

היינו על כן עלמות אהבוך, ריח בני, היינו שמניך טובים, ריח  ריח בגדיו,

שדה, היינו שמן תורק שמך, ודאי שהכל הוא קשר אחד. ובו סוד ריח הקרבן 

 )שם ריא, ועיין שם עוד(... )בכתוב אשה ריח ניחוח לה'(שהערנו, כמו שנאמר 

אמר רבי חלפתא, כשושנה בין החוחים, נותנת ריח טוב, כך רות מזרע 

אומות נתנה ריח טוב לפני הקב"ה, כשושנה, שהעלתה ריח טוב, כך רות ה

 )שם רות קעט(ממעשיה הטובים נכנסה תחת כנפי השכינה. 

ע"פ מתוק מדבש שמרחיב על ענין הבגדים והנה  (דף ל"ט ע"ב)זוהר פרשת בא 

ו לפי שהיה צדיק ולבש מה שלמדנו כשנכנס יעקב נכנס עמו ג"ע הוא כפשוט

ומי שלובש נשמה הוא מתלבש כעין אותם בגדים רוחניים  ,נשמה טהורה

אז ריח ג"ע עולה עמו כי מי הוא המוציא  ,ואשתושהלביש הקב"ה לאדם 

שני שאמרו חז"ל הוהיינו מאמר  ,ח ג"ע אלא הנשמה שהצדיק מתלבש בהרי

אלא כמו אלו  ,לא ממש אותם לבושים של אדה"ר ,שהיה לבושי אדה"ר

כמו  כן מתלבש  ,וחוה כמ"ש ויעש ה' אלהי"םה לאדם הלבושים עשה הקב"

כריח ג"ע  כל אדם ואשתו כשהם צדיקים וכמוהם נתלבש ייקב ועלה ריחו

ואין לדחות כלום מדברי הקדמונים רק מה  ,והריח יצחק באותו הריח

אף גם זאת  ,"ר באו לידי נמרוד ומנמרוד לעשיושאמרו חז"ל שלבושי אדה

לות עד זמן הברכות של יעקב ,לכן פגם אפשר לתרץ כי סוד הקדושה היה בג

מן הברכות שהם זיו וזוהר הנחש באלו הלבושים הרוחניים של אדה"ר וינק 

ועי"ז באו לידי נמרוד שהוא סוד הנחש המורד ומידו לעשיו מפני  ,הלבושים

ל הברכות ויעקב נט ,מרוד ויהי ערהו ונדבק בעשו אוהבושס"מ סר מנ

מה שאמרו חז"ל שאלו בגדי החמודות והוא  ,בעקבה מהנחש והס"מ ועשו

שלבש יעקב בעת הברכות היו אדה"ר שתחילה היו בידי נמרוד ועשו דהיינו 

ועתה  ,הלבושים הם באו לידי נמרוד ועשו סוד הברכות שהם זיו וזוהר אלו

 .(לדות דף קמ"ב ע"ב( )רמ"ק ומפרשים)עי פ' תונטלן יעקב ע"י הברכות 
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 תלמוד בבלי:

לו עיקר, רב הונא אמר מרחיק ד' אמות וקורא קריאת איתמר ריח רע שיש 

שמע, ורב חסדא אמר מרחיק ד' אמות ממקום שפסק הריח וקורא קריאת 

שמע... בעו מיניה מרב ששת ריח רע שאין לו עיקר מהו, אמר להו אתו חזו 

הני ציפי דבי רב דהני גנו והני גרסי, והני מילי בדברי תורה, אבל בקריאת 

 )ברכות כה א(תורה נמי לא אמרן אלא דחבריה, אבל דידיה לא. שמע לא, ודברי 

תניא אידך אכל כל מאכל ולא אכל מלח, שתה כל משקין ולא שתה מים 

ביום ידאג מן ריח הפה ובלילה ידאג מפני אסכרה... אמר ר' יוחנן הרגיל 

בעדשים אחת לשלשים יום מונע אסכרה מתוך ביתו, אבל כל יומא לא, מאי 

 )שם מ א(דקשה לריח הפה. טעמא משום 

אמר רבי חייא בריה דאבא בר נחמני אמר רב חסדא אמר רב ואמרי לה אמר 

רב חסדא אמר זעירי כל המוגמרות מברכין עליהן בורא עצי בשמים חוץ 

ממושק, שמן חיה הוא, שמברכין עליו בורא מיני בשמים... אמר ליה רב 

עלויה, א"ל הכי אמר חסדא לרב יצחק האי משחא דאפרסמון מאי מברכין 

רב יהודה בורא שמן ארצנו... א"ל הכי אמר רבי יוחנן בורא שמן ערב... אמר 

רב ששת הני סיגלי מברכין עלייהו בורא עשבי בשמים, אמר מר זוטרא האי 

)שם מג מאן דמורח באתרוגא או בחבושא אומר ברוך שנתן ריח טוב בפירות. 

 א, וראה שם עוד(

אמר רב מניין שמברכין על הריח, שנאמר כל  אמר רב זוטרא בר טוביה

איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו, ה, -הנשמה תהלל י

 )שם שם ב וראה שם עוד( הוי אומר זה הריח.

וא"ר יצחק כל האוכל ירק קודם ארבע שעות אסור לספר הימנו, מאי טעמא 

 )שם מד ב(משום ריחא. 

נודף יחזור ויאכל שום אחר כדי שיהא ריחו אמר להו מי שאכל שום וריחו 

 )שם נא א(נודף. 
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אין מברכין לא על הנר ולא על הבשמים של מתים, מאי טעמא... בשמים 

לעבורי ריחא הוא דעבידי... אמר רב הונא בשמים של בית הכסא ושמן 

העשוי להעביר את הזוהמא אין מברכין עליו... מיתיבי הנכנס לחנותו של 

אפילו ישב שם כל היום כלו אינו מברך אלא פעם אחד,  בשם והריח ריח

נכנס ויצא נכנס ויצא מברך על כל פעם ופעם, והא הכא דלאו לריחא הוא 

דעבידא וקמברך, אין לריחא נמי הוא דעבידא, כי היכי דנירחו אינשי וניתו 

ונזבון מיניה. תנו רבנן היה מהלך חוץ לכרך והריח ריח, אם רוב עובדי 

ו מברך אם רוב ישראל מברך, רבי יוסי אומר אפילו רוב ישראל כוכבים אינ

נמי אינו מברך מפני שבנות ישראל מקטרות לכשפים... הוי לה מיעוטא 

לכשפים ומיעוטא נמי לגמר את הכלים אשתכח רובא דלאו לריחא עביד, 

וכל רובא דלאו לריחא עביד לא מברך. אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן 

י שבתות בטבריא והריח ריח אינו מברך, מפני שחזקתו אינו המהלך בערב

עשוי אלא לגמר בו את הכלים. תנו רבנן היה מהלך בשוק של עכו"ם נתרצה 

 )שם נג א(להריח הרי זה חוטא. 

 

 )שם נז ב(. שלשה משיבין דעתו של אדם, אלו הן קול ומראה וריח

 לנקביו הנצרך ע,ר ריח תחילת וזהו מרקבת, אכילתו אמות ד' הלך ולא אכל

 א( מא )שבת זוהמא. ריח תחילת וזהו אפרו, גבי על שהסיקוהו לתנור דומה ואכל

אמר רחבה אמר רבי יהודה עצי ירושלים של קינמון היו, ובשעה שהיו 

מסיקין מהן ריחן נודף בכל ארץ ישראל, ומשחרבה ירושלים נגנזו ולא 

  )כך שמה(. )שם סג א(נשתייר אלא כשעורה ומשתכח בגזאי דצימצמאי מלכתא 

א"ל קיסר לר' יהושע בן חנניא מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף, אמר לו 

תבלין אחד יש לנו ושבת שמו, שאנו מטילין לתוכו וריחו נודף, אמר לו תן 

לנו הימנו, אמר לו כל המשמר את השבת מועיל לו, ושאינו משמר את 

 )שם קיט א(. השבת אינו מועיל לו

שלא טעמו  הדודאים נתנו ריח, אלו בחורי ישראלי דכתיב דרש רבא מא

 )עירובין כא ב(טעם חטא. 
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  .סור בבישולנחלקו האם ריח א )פסחים כו א(בגמרא 

אמר רב פפא קול ומראה וריח אין בהן משום מעילה לפי שאין בהן ממש, 

 וריח לאחר שתעלה תמרותו אין בו משום מעילה הואיל ונעשית מצותו... 

ר אפילו בשר שחוטה כחוש שצלאו עם בשר נבילה שמן מותר, מאי ולוי אמ

טעמא, ריחא בעלמא הוא וריחא לאו מילתא היא... אמר לך רב דכולי עלמא 

ריחא מילתא היא, לאו איתמר עלה דההיא אמר רבה בר בר חנה אמר ריש 

לקיש בפת חמה וחבית פתוחה דברי הכל אסור... לא נחלקו אלא בפת חמה 

ה, פת צוננת וחבית פתוחה... ההיא ביניתא )דג( דאיטווא בהדי וחבית חתומ

בישרא )בתנור אחד(, אסרה רבא מפרזקיא למיכליה בכותחא )מאכל חלב(, 

מר רב רב אשי אמר אפילו במילחא נמי אסורה משום דקשיא לריחא ולדבר 

 )שם עו ב(אחר. 

הוא בסוגייתנו נחלקו רב ולוי האם כאשר מאכל קולט ריח מדבר איסור 

נאסר מחמתו. שאלה זו נוגעת להגדרת "ריח" של דבר, האם הוא דבר ממשי 

שיכול לאסור, או שאין בו ממשות. מסקנת הגמרא שבדברי התנאים וודאי 

מילתא היא", אך אפשר שהדבר נתון  -שישנה דעה הסוברת ש"ריחא 

 במחלוקת. עוד מובא בהמשך מעשים באמוראים שהחמירו בדין הריח.

סוגייתנו על יסוד מחלוקתם של רב ולוי ומה הם סברותיהם. יש יש לעמוד ב

לדון בדבר על פי הכלל הרגיל בתערובות של איסור והיתר שהמיעוט בטל 

ברוב, אלא שישנם גדרים שונים של ביטול, וצריך אם כן להבין מה הם 

 הסברות שבסוגייתנו.

ורבא האם  נחלקו אביי)ס"ו ע"ב( כיוצא בסוגייתנו, גם במסכת עבודה זרה 

הנידון שם הוא לגבי יין נסך שאסור בהנאה, והאדם . ריחא מילתא היא

שואף את אידיו כדי לעמוד על טיבו. אביי מחמיר ואוסר זאת כיוון ש"ריחא 

  .מילתא היא", ורבא מקל בדבר
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 פסקי הרמב"ם והשולחן ערוךולהלכה נפסק: 

ר אחד, ואף על אין צולין בשר שחוטה עם בשר נבלה או בהמה טמאה בתנו

פי שאין נוגעין זה בזה. ואם צלאן, הרי זה מותר, ואפילו היתה האסורה 

שמנה הרבה והמותרת רזה, שהריח אינו אוסר, ואינו אוסר אלא טעמו של 

 )רמב"ם מאכלות אסורות ט"ו, ל"ג( ור. איס

אין צולין בשר כשרה עם בשר נבלה או של בהמה טמאה בתנור אחד, ואף על 

געים זה בזה. ואם צלאן, הרי זה מותר, ואפילו היתה האסורה פי שאין נו

 שמינה הרבה והמותרת רזה...

הגה. והוא הדין לבשר עם חלב נמי דינא הכי. ונוהגין להחמיר לכתחילה 

אפילו בתנור גדול, ובדיעבד להקל אפילו בתנור קטן. ואם אפה פת עם בשר, 

וי אפה פת עם איסור אסור לאכלו עם חלב, אם יש לו פת אחר. וכן אם ג

אסור לקנות אותו פת אם יש פת אחר, דכל זה מקרי לכתחילה. אבל אם אין 

לו פת אחר בריוח, מותר בשניהם, דזה מקרי לענין זה דיעבד. יש אומרים 

דאין מתירין ריחא אפילו בדיעבד, אלא אם כן התנור פתוח קצת מן הצד או 

החמיר בדיעבד אפילו למעלה במקום שהעשן יוצא, ובמקום הפסד אין ל

 סתום לגמרי...

יש אומרים דאיסור האוסר במשהו כגון חמץ בפסח, ריחא מלתא ואוסר 

אפילו בדיעבד אם התנור קטן והוא סתום, והאיסור וההיתר מגולין תוך 

התנור. ויש אומרים שאין לחלק. ובמקום הפסד יש לסמוך אדברי 

 )יורה דעה ק"ח, א'( המקילין...

  .המאכלהמאכל בהיתר ואיסור על ה של הריח רואים שיש השפע

 מקדשבית ההניסים ב

וזה אחד מעשרה נסים שנעשו במקדש, דתנן, עשרה נסים נעשו בבית 

 )יומא כא א(המקדש, לא הפילה אשה מריח בשר הקדש... 

עזים שביריחו היו מתעטשות מריח הקטורת, נשים שביריחו אינן צריכות 

שלים אינה צריכה להתקשט מריח להתבשם מריח קטורת, כלה שבירו
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קטורת. אמר רבי יוסי בן דולנאי עזים היו לאבא בהרי מכמר והיו 

מתעטשות מריח הקטורת. אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה 

סח לי זקן אחד פעם אחת הלכתי לשילה והרחתי ריח קטורת מבין כותליה. 

  )שם לט ב(

 .מעשיות מהגמרא בנושא ריח

שאומרים שמי  )שם עו ב(. עשאוני פקח()ו דאמר רבא חמרא וריחני פקחין והיינ

ששותה יין מתבשם כלומר משתכר כמו שיש ריח משכר המסב עונג לשותה 

כך מי שרוצים לעורר אותו משיכרון של היין נותנים לו להריח ריחות 

 חזקים מעוררים .

עוברה שהריחה עוברה שהריחה מאכילין אותה עד שתשיב נפשה... תנו רבנן 

בשר קודש או בשר חזיר תוחבין לה כוש ברוטב ומניחין לה על פיה, אם 

נתיישבה דעתה מוטב, ואם לאו מאכילין אותה רוטב עצמה, ואם נתיישבה 

דעתה מוטב ואם לאו מאכילין אותה שומן עצמו, שאין לך דבר שעומד בפני 

בעניין מעוברת  פב א()שם פקוח נפש, חוץ מע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמים... 

שמתאווה לאכול והיא הריחה אוכל ורוצה לאכול ביום כיפור מפני פיקוח 

נפש לוולד אך אם היא תתאווה לאיסור ככל הנראה יצא לה בן שלא ילך 

 בדרך התורה ואם לא סיכוי גבוה שיצא צדיק .

 סומא מנא ידע )תינוק שזו אמו(, אמר רבעוד עניין מעניין בתינוק בן יומו "

מאיזה גיל התינוק מכיר את אימו? ואיך  )כתובות ס א( "אשי בריחא ובטעמא.

 יכיר את אימו אומרים חזל שהוא יכיר בחלב אימו בריח ובטעם .

...דאכלה אתרוגא הוו לה בני ריחני, ברתיה דשבור מלכא אכלה בה אמה 

האישה שבהריון מריחה אתרוגא והוו מסקי לה לקמיה אבוה בריש ריחני... 

 )שם סא א(רוגים ואוכלת יצאו לה בנים יפים ריחניים את

מאי בעל פוליפוס, אמר רב יהודה אמר שמואל ריח החוטם, במתניתא תנא 

מהפה בעיות ניתן לזהות מחלות ע"י ריח  )שם עז א, וראה שם עוד(ריח הפה... 

 .'עיכול וכו
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, תנא חמר מבפנים וזפת מבחוץ כדי שלא יריח "ותחמרה בחמר ובזפת"

 .על משה רבינו שהיה ביאור בתיבה )סוטה יב א(תו צדיק ריח רע. או

ירידת הדורות נפגם תניא ר"ש בן אלעזר אומר טהרה בטלה טעם וריח... 

 )שם מט א(. וירדה האיכות של טעם הפירות והריח  עקב עוונות הדור

אמר ר' יצחק שרו של ים רהב שמו, ואלמלא מים מכסין אותו אין כל בריה 

מוד בריחו, שנאמר לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי וגו', כמים יכולה לע

 )שם עד ב(לים מכסים, אל תיקרי לים מכסים אלא לשרה של ים מכסים. 

...ואלמלא מכניס )לויתן( ראשו לגן עדן אין כל בריה יכולה לעמוד בריחו, 

 )שם עה א(שנאמר ים ישים כמרקחה. 

אמר מי שאכל שום יצא, עמד רבי דיתיב רבי וקא דריש והריח ריח שום, "

חייא ויצא, עמדו כולן ויצאו, בשחר מצאו רבי שמעון בר' לרבי חייא אמר 

 )סנהדרין יא א( "ליה אתה הוא שציערת לאבא, אמר לו לא תהא כזאת בישראל.

רבי יהודה הנשיא הגיע לבית המדרש ואמר מי שאכל שום שיצא החוצה קם 

יצאו אחריו ורבי יהושה הנשיא נשאר לבד רבי חייא ויצא ומייד כל הישיבה 

א ואז רבי חייא אמר שיצא כדי של ,אחר הדרשה הוא נישאל למה הוא יצאל

 תהא בושה לתלמיד שאכל ויתבייש.

 )שם צג ב(...אמרו ליה במשיח כתיב דמורח ודאין, נחזי אנן אי מורח ודאין... 

 מונחת שהיתה יין של לחבית דומה, הדבר למה יוחנן דרבי משל חנינא א"ר

 א"ר נודף. ריחה אין במקומה שלא נודף, ריחה במקומה חומץ, של במרתף

 שהיתה פלייטון של לצלוחית דומה, הדבר למה לקיש דריש משל אושעיא

 א( קח )שם ם.שהבו במקום שכן וכל נודף ריחה במקומה הטנופת, במקום מונחת

חיה חלא וטעמא , חלא... רבא אמר רי)יין( וטעמא חמרא )חומץ(ריחיה חלא 

חמרא חמרא... אביי אמר אסור, ריחא מילתא היא, רבא אמר מותר, ריחא 

בגמרא אביי ורבא האם יין  נחלקו )ע"ז סו ב, וראה שם עוד(לאו מילתא היא... 

שנפל לחומץ או חומץ שנפל ליין האם אוסר את היין וחכמים נחלקו בעניין 

 .פסוק על פי ריח הייןמחלוקת האם להריח אם הריח  טוב והטעם לא יש 
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 )הוריות יג ב(... והעובר מתחת ריח רע של נבילה... קשין ללימודעשרה דברים 

 .ימו בזמן ההריון מה שהיא מריחהיש השפעה של העובר במעי א

בשלמא בית מינכרא צורתו, אלא מזבח מנא ידעי )מקומו(... ור' שמואל בר 

הריחו ריח אברים.  נחמני אמר מכל הבית כולו הריחו ריח קטרת, משם

 )זבחים סב א(

והאמר ר"ש בן פזי א"ר יהושע בן לוי משום בר קפרא קול ומראה וריח אין 

בהן משום מעילה, ריח אחר שתעלה תמרתו אין בו משום מעילה, שהרי אין 

לך דבר אחר שנעשה מצותו ומועלין בו... מסייע ליה לר' יוחנן דאמר ר"י 

... דבר שקיטר ועולה וריחו יפה לבשמים כן הדיבורכשם שהדיבור רע ליין 

 )כריתות ו א וב(נודף, אף כל דבר שקיטר ועולה וריחו נודף 

א"ר חנא בר בזנא א"ר שמעון חסידא כל תענית שאין בה מפושעי ישראל 

 )שם(אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב עם סממני קטרת... 

 תלמוד ירושלמי:

נים פוסלין בנשים, הוסיפו עליהן באשה ריח הפה שכל המומין הפוסלין בכה

 )קידושין כז א(וריח הזיעה... 

מרחיקין את הנבילות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר חמשים אמה... 

 )בבא בתרא ו ב(דבית ר' ינאי אמרי עד מקום שעומד ומריח. 

 מדרש רבה:

שן האש, ח, הריח ריחו של אברהם אבינו עולה מכבווירח ה' את ריח הניח

וירח ריח של חנניה מישאל ועזריה עולה מכבשן האש... וירח ה' הריח ריח 

דורו של שמד. רב שלום בשם ר' מנחמא בר זעירא אמר משל למלך שהיה 

מבקש לבנות לו פלטין על הים ולא היה יודע היכן לבנותה, ומצא צלוחית 

 )בראשית לד י(של אפולסמון והלך והריחה ובנה אותה עליה. 

לריח שמניך טובים שמן תורק שמך, אמר רבי  )שיר השירים א'(י ברכיה פתח רב

ברכיה למה היה אברהם אבינו דומה, לצלוחית של אפופילסימון מוקפת 
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צמיד פתיל ומונחת בזוית ולא היה ריחה נודף, כיון שהיתה מטלטלת היה 

ריחה נודף, כך אמר הקב"ה לאברהם אבינו, טלטל עצמך ממקום למקום 

 )שם לט ב(מתגדל בעולם.  ושמך

אצל רבן יוחנן בן זכאי והיה אוכל קוזזות אדמה עד )ר' אליעזר בן הורקנוס( ...ברח 

כשם שעשה פיו ריח רע, הלכו ואמרו לריב"ז ריח פיו של ר"א קשה לו, א"ל 

שהבאשת ריח פיך על התורה כך יהיה ריח תלמודך הולך מסוף העולם ועד 

בן הורקנוס  ביאה את הסיפור של רבי אליעזרהגמרא שם מ )שם מב א(. סופו

שרצה ללכת ללמוד תורה בישיבה של רבי יוחנן בן זכאי ולא גילה שרעב 

והיה אוכל מספר ימים עשב בלבד עד שעלה ריח מפיו והבינו החברים שהוא 

 לא אכל כלל כבר מספר ימים .

ה מן ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו, א"ר יוחנן אין לך דבר שריחו קש

השטף הזה של עזים, ואת אמרת וירח את ריח בגדיו ויברכהו, א"ל בשעה 

שנכנס יעקב אבינו אצל אביו נכנסה עמו גן עדן, הדא הוא דאמר לו ריח ריח 

 )שם סה יח(בני כריח שדה... 

דבר אחר מלמד שהראה לו הקב"ה בית המקדש בנוי וחרב ובנוי, ראה ריח 

ציון שדה תחרש, אשר )מיכה ג'( , המד"א בני הרי בנוי, כריח שדה הרי חרב

 )שם שם יט(ברכו ה' בנוי ומשוכלל לעתיד לבא... 

א"ר אבא בר כהנא והלא אין דרכן של ישמעאלים להיות טעונים אלא עורות 

ועיטרן, אלא ראה מה זימן הקב"ה לאותו צדיק באותה שעה שקים מלאים 

יוסף  )שם פד טז(ים. בשמים כדי שתהא הרוח מנשבת בהם מפני ריחן של ערבי

 הצדיק הזדמנה לו אורחת ישמעלים שנושאת בשמים בנס .

א"ר שמואל בר יצחק כל מה שסיגל אדם מצות ומעשים טובים לפיו ולא 

לריח רע, לפי שהנפש הזו יודעת כל שיגיעה לעצמה יגיעה, לפיכך אינה 

 )ויקרא ד ב(שביעה למצות ומעשים טובים. 

י העיר הזאת, א"ר הילל בר הילני כזה שהוא כי על אפי ועל חמתי היתה ל

 )שם יב ד(עובר במקום המטונף ועקם חוטמו. 
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אמר הקב"ה בני לא מפני שיש לפני אכילה ושתיה אמרתי לכם, אלא בשביל 

 )במדבר כא יז(. כריח ניחוחיהריח שתהיו ערבים ונוחין לפני 

.. א"ל ולא ...אף בגדיהם שהיו מעשה שמים היה הענן שף בהן ואינו מזיקן.

היה ריחן רע, מכח הזיעה, א"ל היו מתענגים בנאות דשאים של באר והיה 

וריח שלמותיך כריח לבנון, וכל )שיר ד'( ריחן מפעפע בכל העולם, מנין שנאמר 

מסע בנ"י ישראל  )דברים ז יא(השבח הזה מהיכן, ממעין גנים באר מים חיים. 

ורך במקלחת או התרעננות במדבר ריחוף על הענן והיו עם ריח טוב ללא צ

 כל הזמן היה להם נס .

לריח שמניך טובים, ר' ינאי בריה דר' שמעון כל השירים שאמרו לפניך 

האבות ריחות היו, אבל אנו שמן תורק שמך, כאדם שמריק מכלי לכלי 

חבירו, כל המצות שעשו לפניך האבות ריחות היו אבל אנו שמן תורק שמך, 

 )שיר השירים א כ(לא תעשה.  רמ"ח מצות עשה ושס"ה מצות

עד שהמלך במסיבו, ר"מ אומר עד שהמלך מלכי המלכים הקב"ה במסבו 

אלה אלהיך ישראל. א"ל ר'  )שמות ל"ב(ברקיע נתנו ישראל ריח רע ואמרו לעגל 

יהודה דייך מאיר, אין דורשין שיר השירים לגנאי אלא לשבח, שלא נתן שיר 

ד שהמלך במסיבו, עד שהמלך מלכי השירים אלא לשבחן של ישראל, ומהו ע

נתנו ישראל ריח טוב לפני הר סיני ואמרו המלכים הקב"ה במסיבו ברקיע 

 )שם שם נה(. כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע

מה השושנה הזו אינה בטלה לעולם אלא גב ריחה, כך ישראל אינן בטלין 

או מה שושנה זו אינה אלא לריח, כך לא נבראלא גב מצות ומעשים טובים, 

 )שם ב ט(. הצדיקים אלא לגאולתן של ישראל

עם ישראל משול ( )שיר השיריםכן רעייתי בין הבנות" כשושנה בין החוחים "

 לאותה השושנה שנמצאת בין הקוצים היא שושנה מיוחדת וזה לשון הזוהר

נֹות. ב   ַתח ְוָאַמרפ הקדוש: ין ַהב  ן ַרְעי ִתי בֵּ ין ַהחֹוִחים כֵּ א ְכשֹוַשנ ה בֵּ א קּוְדש  ע 

א,  א ְבַאְרע  י שֹוַשנ ה ֲחד  יל א ּוְלֶמֱהוֵּ ל ְכַגְוונ א ִדְלעֵּ אֵּ ְבִריְך הּוא ְלֶמְעַבד לֹון ְלִיְׂשר 

א, ל א  ְלמ  ִדין ְדע  ל ְשַאר ְוור  א, ְוִאְתְבִריר ִמכ  יח  א רֵּ ְכַגְוונ א ִעל ָאה. ְושֹוַשנ ה ְדַסְלק 
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י ֶאל א ַהִהיא  ַתח ְוָאַמרֲהוֵּ א יֵּאֹות. פ  א ְכְדק  א ָאְרח  ין ַהחֹוִחים. ְוד  א בֵּ  ְדַסְלק 

דֹוש  ה ַהק  צ  נֹות. ר  ין ַהב  ן ַרְעי ִתי בֵּ ין ַהחֹוִחים כֵּ ָברּוְך הּוא ַלֲעשוֹת ֶאת ְכשֹוַשנ ה בֵּ

ְהיוֹת שוַֹשָנה ַאַחת ָבָאֶרץ כְ  ְשָרֵאל ְכמוֹ ֶשְלַמְעָלה ְולִּ מוֹ ֶשְלַמְעָלה. ְוַהשוַֹשָנה יִּ

ים ֶשָבעוָֹלם ֵאיָנּה ֶאָלא אוָֹתּה ֶשעוָֹלה  ָכל ְשָאר ַהְּוָרדִּ ְבֲחָרה מִּ ֶשַמֲעָלה ֵריַח ְונִּ

ים ן עלים הגודלת בי 13אותה השושנה בעלת . ְוזוֹ ֶדֶרְך ָכָראּוי. ֵבין ַהחוֹחִּ

ה לעם ישראל והחוחים שושנה משול .אותם קוצים היא מעלה ריח מיוחד

הקוצים לגויים כאשר עם ישראל אינו לומד מחוקות הגוים ואינו מתערב 

 בין האומות ריחו משתבח .

עד שיפוח היום, ר' אבהו ור' לוי, חד אמר בשעה שמל אברהם אבינו את 

עצמו ובניו ובני ביתו עשה ערלותיהן גבעה וזרחה עליהן החמה והתליעו, 

כריח קטורת הסמים וכריח קומץ הלבונה שעל גבי ועלה ריחן לפני הקב"ה 

האישים, ואמר הקב"ה לכשיבאו בניו של זה לידי עבירות ומעשים רעים אני 

ואתמלא רחמים עליהן הופך להם מדת הדין למדת  נזכר להם זה הריח

רחמים, מה טעם אלך לי אל הר המור. ר' לוי אמר בשעה שמל יהושע את 

הם גבעה וזרחה עליהם חמה והתליעו, ועלה בני ישראל העמיד להם ערלותי

ריחן לפני הקב"ה כריח קטרת סמים וכריח קומץ של לבונה שעל גבי 

אישים, באותה שעה אמר הקב"ה לכשיבאו בניהם של אלו לידי עבירות 

מעשים רעים אני נזכר להם ריח זה ומתמלא עליהם רחמים והפך להם מדת 

 ר ואל גבעת הלבונה. )שם ד יד(הדין לרחמים, מה טעם אלך לי אל הר המו

לעם ישראל בזמן הקב"ה יעלה זכות אבות בזכות המילה ובזכות הקטורת .

 צרה והזכות הזו תעמוד לעם ישראל לישועה.

 מדרש תנחומא:

..א"ל מי אתה, לפי שבשעה שנכנס יעקב נכנסה עמו ריח גן עדן ריח ניחוח 

ריח שדה אשר ברכו ונתישבה דעתו של אותו צדיק, שנאמר ראה ריח בני כ

 )תולדות יא(ה', התחיל לברכו, אבל כשנכנס עשו נפתח לו גיהנם. 
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...הללו שאינן ברשותו, העינים, והאזנים והחוטם... החוטם עבר בדרך 

והריח תבשילין טמאין או ריח של קטורת עבודת כו"ם, לא היה רצונו 

שהן להריח מה יעשה, הריח בהם שלא בטובתו, וכשהקב"ה חפץ אף אלו 

 )שם יב(ברשותו אינן ברשותו... 

ילמדנו רבינו מהו שיברך אדם על ריח בשמים של עבודת כו"ם, כך שנו 

רבותינו אין מברכין על הנר ולא על הבשמים ולא על הריח של עבודת כו"ם, 

אבל אם עבר בשוק על חניות של בשמים חייב לברך, אבל על ריח של עבודת 

 )ויצא ד(כו"ם אסור. 

יה ביד המצרים שאנו נגאלין, ועכשיו באתם והעכרתם אותו הריח, ...ריח ה

 . )וארא ו(שנאמר אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה וגו'

לריח שמניך טובים, אמר ר' ינאי  )שיר א'(וישמע יתרו, זה שאמר הכתוב 

ברשב"י הראשונים ריח שירים אמרו לפניך, אבל אנו כשבאנו לים לא הנחנו 

קלסנו לך, לכך נאמר לריח שמניך. דבר אחר הראשונים  לשון של שבח שלא

ריח מצות נתת להם, לאדם נתת מצוה אחת, לנח ולבניו שש מצות, אבל אנו 

כשבאנו לסיני כאדם שהוא מערה מפי חבית כך אתה מערה עלינו את 

 )יתרו ג(המצות. 

מפני מה מי החוטם סורחין, שבזמן שאדם מריח ריח רע, אלמלא מי החוטם 

 )חקת א(ין שמעבירין אותו מיד מת. סרוח

 אדם כצורת המנורה 

דמות , ויכול להשעה שעהיהודי חייב לקדש את עצמו מדי יום, אדם ה

פתחי  ,לאותה המנורה הנמצאת ודלוקה בבית המקדש המאירה לכל העולם

 .והמאור של המנורה היה מאיר לכל העולם ,המקדש החלונות היו צרים

ק לחלונות גדולים בכדי שמאור השמש תיכנס להראות לך שבית רגיל זקו

אך בית המקדש הוא הוא המאיר לכל העולם ולכל פתחיו חלונותיו  ,פנימה

ולכן אדם הרוצה להידמות . צרים שהאור יוצא ממנו החוצה לכל העולם

עיניו מלאות מראות לא  2ישמור את  .למנורה ישמור את פתחיו בראשו
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אזניו מלשמוע לשון הרע ורכילות.  2ישמור את  .צנועים שמירת העיניים

זרות ושלא  נחיריו מלהריח דברי זימה או בשמים של נשים 2ישמור את 

ישמור את פיו מלשון הרע שהפה כנגד הסוד . יריח ריח עבודת עכו"ם

 .הברית

קני המנורה המאירה  7ובכך האדם שישמור את הפתחים האלו שהם כנגד 

גון: . ושיקיים בהם מצוות כהוא יוכל להתקדש כמו המנורה המאירה

יריח ויברך  אף ישמע דברי תורה. אזניים .יראה ספרי קודש ותורהעיניים 

יפיק חכמה וידבר דברי תורה ויזכה את  פה על בשמים עצי ומיני ועשבי.

הרבים ואז גם יזכה לשמירת הברית היסוד ויזכה להתקדש ולהאיר את 

 בים. שים טועיניהם של ישראל בתורה ובמצוות ובמע

 פרקי דר' אליעזר:

הולך את חכמים יחכם, למה הוא דומה למי שנכנס )משלי י"ג( וכן הוא אומר 

אף על פי שלא לקח ולא נתן כלום מכל מקום  )רוקח בשמים( לבית המרקחים

כך כל מי שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם  לקח ריח טוב והוציא עמו,

, למה הוא דומה לאדם שהוא ()שם. ורועה כסילים ירוע וממעשיהם הטובים

אף על פי שלא נתן ולא לקח כלום מכל מקום  )מעבד עורות( נכנס לבית הבורסקי

ריח רע קלט והוציא עמו, כך מי שהוא הולך עם הרשעים לוקח מדרכיהם 

אדם שמתחבר  )פרק כה(וממעשיהם הרעים שנאמר ורועה כסילים ירוע. 

חנות בשמים יוקרתית .אך לצדיקים מתבשם בריח טוב כמו אדם שנכנס ל

אדם המתחבר לרשעים דומה לאותו אדם שנכנס לבית עיבוד עורות ששם 

הריח קשה ומצחין וגם ריח זה נדבק בו .אז כדאי לאדם שיתחבר בצדיקים 

וגם אם אינו מבין את דברי התורה עצם זה שהוא מקושר לדרך תורה 

 תתדבק בו ריח תורה .

 שוחר טוב:

מריח הזיעה שלא היו מחליפים את בגדי דור המדבר( )...ולא היו מסריחין 

דשאים והיו מנענעין בהן, בגדיהם, אמר לו הבאר היה מעלה להן מיני 
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שנאמר בנאות דשא ירביצני על מי מנוחות ינהלני, והיה ריחם נודף מסוף 

, ואומר וריח שלמותיך כריח לבנון )שיר ד'(העולם ועד סופו, בא שלמה ואמר 

מעין גנים באר מים  )שם(כרכם קנה וקנמון, וכל אלו מהיכן היו, נרד ו )שם(עוד 

המון ניסים היה לישראל במדבר אחד מהם שתמיד היו  )מזמור כג(חיים. 

 נקיים ומבושמים בריח טוב .

אמר הקב"ה לא יקלסו אותי הרשעים בגרונם, למה שריחם רע, שנאמר 

צריך להיות תוכו אדם  מט()מזמור קקבר פתוח גרונם לשונם יחליקון.  )תהלים ה'(

כברו ולהיות איש יהודי אמיתי ולכן יש אדם שבא למקלס ומהלל את ה' 

ות בין אדם למקום ובין אדם יתברך אך מצד שני עושה את העבירות החמור

את אותו אדם ה' לא מעונין לשמוע ולקבל את תפילתם כי הם  ,לחברו

כיצד יעשה  ?דםעשה אאז מה י ,וחזים בשורש מידה רעה שוש התאווהא

לאט יתקדם ? יעזוב את החברה הרעה וההרגלים הרעים ולאט תשובה

יעשה כל דבר בקדושה ובטהרה ובוודאי שאז  ,ויעשה מצוות ויתכפר לו

 .תהיה שמחה בשמיים מההתקדמות שלו בעבודת ה' 

 ילקוט שמעוני:

תני אין מביאין את המוגמר אלא לאחר הסעודה, ואין לך דבר שכל האורחין 

הנין ממנו אלא הריח, כך אמר הקב"ה לישראל בני מכל קרבנות שאתם נ

אני נהנה מהם אלא הריח, שנאמר ריח ניחוחי תשמרו מקריבים כלום 

. תמיד לאחר הסעודה היו מעלים  )במדבר פרק כח, תשעו(. להקריב לי במועדו

 עשבים ריחנים בעשן זה גורם לעונג לאחר הארוחנה הדשנה ומניק בריאות .

 נות ודעות:אמו

ועל דרך זו יהיה מצב הריח הנפרד, לכל בעל ריח מהן כח מיוחד וכאשר 

מתמזגים זה בזה יורכב מצב כפי רוב המזוג ומיעוטו. מהן המור חם ויבש, 

והכאפור קר ועדין, והכרכום חם ויבש, והצנדל קר ולח, והענבר חם ממוצע, 

ביסוד השני ומי הורדים קר ועדין, וכאשר מתערב יסוד כל אחד מהם 

המון ישנם  )מאמר י פרק יח(מתמזגות סגולותיהן ונכשרים לתועליות בני אדם. 
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סוגי בשמים ויש לדעת כיצד לרקוח אותם נכון עם הריכוזיות הנכונה בכדי 

 . לתת עוצמת ריח מתאימה

 משנה תורה:

...ריח רע שיש לו עיקר מרחיק ד' אמות וקורא, אם פסק הריח, ואם לא 

יק עד מקום שפסק הריח, ושאין לו עיקר כגון מי שיצא פסק הריח מרח

)קריאת שמע ג יב, ממנו רוח מלמטה מרחיק עד מקום שתכלה הריח וקורא... 

אסור להתפלל ליד מקור ריח רע או צואה שזה לא מכבוד  וראה שם עוד(

התפילה שאדם מתפלל לבוראו ומיד באותו מקום השכינה מופיעה וזה לא 

 נה בתפילה במקום כזה אלא יתפלל במקום נקי וטוב .כבוד לקבל פני שכי

כשם שאסור לאדם ליהנות במאכל או במשקה קודם ברכה, כך אסור לו 

ליהנות בריח טוב קודם ברכה, וכיצד מברך על ריח טוב, אם היה זה שיש 

להריח עץ או מין עץ מברך בורא עצי בשמים, ואם היה עשב או מין עשב 

אם לא היה מן העץ ולא מן האדמה, כגון המור מברך בורא עשבי בשמים, ו

שהוא מן החיה מברך בורא מיני בשמים, ואם היה פרי הראוי לאכילה כגון 

אתרוג או תפוח מברך שנתן ריח טוב בפירות, ועל הכל אם אמר בורא מיני 

 בשמים יצא.

אין מברכין על המוגמר עד שתעלה תמרתו, וכיצד מברכין עליו, אם היה זה 

תן ריח מעץ מברכין בורא עצי בשמים, ואם היה עשב עשבי הנשרף שנ

בשמים, ואם היה ממין חיה וכיוצא בה מברך עליו בורא מיני 

כאשר מברכים על הריח ישים לב המברך על מה הוא מברך על עצי בשמים...

אם השמן הוא מופק מעצים בשמים או עשבי בשמים או מיני בשמים 

מיני בשמים אך בשמים שהיום מוכרים וצמחים וזה שמן טהור יברך עליו 

בשווקים הם תערובות של תמציות לא טבעיות ולכן אין לברך עליהם אלא 

אחוז  100רק אם הוא יודע בוודאות שמרכיב הבושם הזה טהור לחלוטין 

מנטה,  ,לואיזה עצי בשמים. נענע ,כגון יברך על הדס וגרניום לימוניטבעי . 

 .יברך עשבי בשמים
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יח טוב אין מברכין עליהן, ואלו הן ריח טוב שאסור להריח בו, שלשה מיני ר

וריח טוב שעשוי להעביר ריח רע, וריח טוב שלא נעשה להריח בעצמו של 

 )ברכות פרק ט א והלאה, וראה שם עוד(ריח זה... 

המזוהם וכהן שהוא מזוהם בזיעתו רוחץ ושף כל גופו בבושם ועובד. היה 

ו זנגביל וכיוצא בהן ועובד, ואם עבד בזיהום ריח פיו רע נותן בפיו פלפל א

)ביאת זיעתו או בזיהום פיו הרי חילל עבודתו כשאר אלו הבעלי מומין כולם. 

 חשוב שגם הכהן בעבודתו במקדש יריח טוב . המקדש ז יג(

קול ומראה וריח של הקדש לא נהנין ולא מועלין, במה דברים אמורים 

בל אם הריח בקטרת כשתעלה כשהריח בקטרת אחר שעלתה התימורת, א

 )מעילה ה טז(תמרתה מעל. 

 מורה נבוכים:

...וכאשר היו שוחטים במקום המקודש בהמות רבות בכל יום ומחתכין בו 

הבשר ושורפין ורוחצין בו הקרב והכרעים, אין ספק שאילו היו מניחים 

אותו על זה הענין היה ריחו כריח מקומות הבשר, מפני זה צוה להקטיר בו 

ורת שתי פעמים בכל יום, בבקר ובין הערבים, להטיב ריחו וריח בגדי הקט

הכהנים שעבדו בעבודת המקדש בעבודת הקורבנות  )חלק ג מה(כל העובד בו. 

 היה נס ובגדיהם היו תמיד מריחים טוב מתבשמים מריח הקטורת.

  ספר החינוך:

ו, ...אבל בכל מה שלא יהנה בו האדם כלל אלא שעושה ממנו מצות בורא

וכלה לגמרי במצוה, בזה נוכל לומר עליו כי כלו לה', כלומר שנכנס כלו 

ועל שהריח במצותו, לא אכל ממנו האדם ולא נהנה בו הנאה גופנית כלל, 

אינו מן ההנאות של הגוף רק מהנאת הנפש, כי הגוף לא יקבל רק הנאת 

ך אף על פי שהוא ב"ה וברו המשוש, יכנו לעולם ענין הריח אל השם ב"ה,

שמו איננו לרב מעלתו וגדלו בגדר ענינים אלה כלל... וכבר פרשו ז"ל בכל 

 )תרומה מצוה צז(מקום שנאמר ריח ניחוח לה', שאמרתי ונעשה רצוני... 



 103 ריח  ניחוח  בהיכלו

 רבינו בחיי:

, שלשם היא נכנסת החוטם כלי לנשמהדע כי  -ויפח באפיו נשמת חיים 

ן רשומה בכלי ומשם יוצאת... ומנפלאות היצירה באדם כי תמצא אות שי"

"ונשמת ( )איוב לדי החקוק בצורת הגוף לכל נמול, וזהו שכתוב -זה משם של ש

די תבינם", ידוע כי הוא כלי הריח, כי הנשמה נהנית מן הריח, ועל כן -ש

, כי ריח כל אסרו רז"ל ריח ע"ז, כי אין ראוי שתהנה הנשמה מזכרון ע"ז

"ריח ניחוח אזכרתה  (א ו)ויקרדבר הוא הזכרון, וכענין שכתוב בקרבנות, 

 )בראשית ב ז(. לה'", והבן זה

 מהר"ל:

לפיכך אמרו שהיו יולדות תחת התפוח, שיש לו ריח נכבד מאד, כדכתיב 

"כריח שדה אשר ברכו ה'", ואמרו רז"ל זהו שדה של תפוחים, והריח 

מתייחס אל מדת הדין, כדכתיב "ישימו קטורה באפך", וכלל הדבר רמזו 

 )גבורות ה' פרק מג(שלהם במדת הדין.  בזה שהיתה לידה

...ולכך אמר משל לבת מלך שהריחה ציקי קדרה וכו', מדמה הנשמה 

הנבדלת לבת מלך... ומפני כי הנשמה היא קדושה וטהורה היא משתוקקת 

אל השבח הזה, כי מצד קדושתה ראוי לה השבח הזה, וכך אמר שהריח 

מרו איזה דבר שהנשמה ציקי קדירה שהריח שייך לנשמה ביותר, כמו שא

 )נצח ישראל פרק מד(נהנה ממנו הוי אומר זה הריח... 

ומה שאמר אותב אותה בכרעה... ומאן דאמר דמצאה גרוגרת דרבי צדוק 

)רבי צדוק היה מגדול הדור שצם  שהגרוגרת יש בו ריח ומזיק הנפש והנשמה

 שנה לפני החורבן בניסיון לבטל את הגזירה והוא היה אוכל 40במשך 

וזרק ריקן בה את כל ניצוצות גרורות של תאנים ולאחר שמצץ את תוכה 

הקדושה בבירור המאכל נשאר בה תוכן הקליפה הרע ומיד העלתה ריח רע 

ואותה עשירה מרתה בת ביתוס מצאה את הגורגרות האלה ומהריח נגעלה 

, שידוע שכל ריח הוא בגלל שהייתה רגישה ואיסטניסית מאוד ומתה 

ה זו הריח, -כל הנשמה תהלל י )ברכות מ"ג ב'(כאשר אמרו ז"ל  ,לנפש ולנשמה

  )חידושי גיטין נו א(שהנשמה נהנה ממנה ולא הגוף... 
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דמורח ודאין, יש לך לדעת כי הריח והמשפט הוא דבר אחד, ושניהם הם 

מדת הדין כאשר ידוע לחכמים, ולפיכך אמר דמורח ודאין. ותדע כי הראיה 

מע אף שהדבר אינו הגון ואינו ראוי הוא נראה והשמיעה האדם רואה ושו

ונשמע, ואין חלוק בין אם רואה דבר הגון או שרואה דבר שאינו הגון, וכן 

בשמיעה, אבל הריח כאשר מריח דבר רע אין מקבל אותו, ולכך אומר 

דמורח ודאין, כמו שאין מקבל חוש הריח דבר שהוא רע, וכך כאשר ישפוט 

 )שם סנהדרין צג א(... מלך המשיח לא יקבל דבר רע

ופירוש המאמר... אמרינן שם אמר רב הונא אשכח תמרי דחינוניתא... אמר 

ליה בני טהרה יש בך. שמזה נלמד כי הטהרה היא לנפש, כמו שתקנו ז"ל 

נשמה שנתת בי טהורה, וכאשר היה לו כח הריח ביותר, אשר הריח  )ברכות ס'(

דבר שהנשמה נהנה ממנו, הוי איזה  )שם מ"ג(הוא מצד הנפש, כמו שאמרו 

 )שם ע"ז כ ב(אומר זה הריח... 

 רמח"ל:

...אך יש מין הארה אחרת ההולכת אל הנשמה ומחזיקה, ואז תחזיק היא 

את הגוף, ובאמת זהו סוד הריח, כי אפילו באדם כן הוא הדרך, המזון 

מחזיק את האברים ואז הרוח מתפשט בתוכם, והריח מחזיק את הרוח 

פשט באברים ומחזיקם, ולכן ריחנא פקחין, וגם היין עושה והוא בכחו מת

כן, וזה נמשך מרוחניות גדול שיש בו כוח חזק. אך עם כל זה אין פעולתו 

כפעולת הריח, כי הריח משיב את הנשמה שאינה מתיישבת בגוף, ועל כן 

אמרו רז"ל איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו זהו הריח. והנה פעולת המזון 

גם כן, אך מידי הגיעה אליה מן הגוף, וזה צריך תמיד, כי  מחזיק הנשמה

בריח לבד לא יתקיים האדם והריח אינו עושה אלא תוספת כח לנשמה 

להתפשט בפקחות, וזה יחזיק הרבה כח החושים שהנשמה פועלת בלא מסגר 

 כנ"ל...

 בסוד צד מכל העולין הריחות יש עדן בגן כי הריח. סוד מהו היטב לך ואפרש

 מקבלין ומשם לגן יורד השפע כי והוא ה', ברכו אשר שדה כריח בני יחר ראה
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 ריח הוא וסודו הריח הארת מקבלים בתחלה אך מדרגתו, לפי איש הצדיקים

 התרגזות אבל כועס, כבד שאמרו פי על אף כי והוא דרוחא. ניחא ניחוח,

 שנפרש כמו הרבה גבורות יש בחוטם כי הענין, וסוד בחוטם, נעשה הכעס

 בתחלה צריך כן ועל למוח... הדין חימום גורמות ובהתחזקם בס"ד, מןלק

 האלה, הגבורות חימום הרבה ומשקיט הממתק האור והוא הריח שיתעורר

 הראוי האור נמשך השלוה אותה ובתוך הזה במיתוק מתחזקת השלוה ואז

 (עוד שם ועיין עו, דף במרום )אדיר רז"ל... שאמרו רוח הקורת ענין וזהו להמשך,

 הירש: משון בן רפאלשהרב 

נה, והרי מכאן יריח משורש רוח, נזכור את הוראת המלה "ריחים", טח

הוכחה, שריח מציין בעיקר לא את פעולת חוש הריח, אלא את תכונת העצם 

, ומכאן הפועל הריח, פועל כתישה שריחו נודף, הריחים טוחנות הדק היטב

, ריחו של דבר נודף, אם חלקיקיו הדקים של עצם נקלטים בגוף עם הריח

חוש הטעם והמישוש חש בעצמים על פי מגע  חלקיקיו הדקים מתנדפים,

ישיר, חוש הראיה והשמיעה קולט רשמים מעצמים רחוקים, ואילו חוש 

הריח ממוצע ביניהם, העצמים רחוקים אך חלקיקיהם נוגעים באבר הריח 

שה קלושה משום כך אומרים ריח גם על הרג כמו בחוש המישוש והטעם.

. נמצאת הוראת ריח הרגשת ביטוי קלוש )איוב י"ד(ביותר "מריח מים יפריח" 

 ביותר.

הקרבנות הם "ריח ניחוח", הם ביטוי קלוש ורומז בלבד להיענות לרצון 

לה'... אך הוא ריח ניחוח, הוא רומז לנחת הרוח, שה' ימצא בחיינו, הוא 

 )בראשית ח כא(רומז שרצוננו לעשות רצונו... 

 עמק דבר:ה

בפשט אישר חילו על שהיה מהנה אותו מהריח, שמתחלה חשב  -ויברכהו 

ליהנות רק ממאכלו, והנאת הרוח משיבה נפש יותר מהנאת המאכל... 

 )בראשית כז כז(
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 שפת אמת:

והנה כתיב והריחו ביראת ה' דרשו חז"ל על מלך המשיח, דמורח ודאין, 

לברכו, והריח שהוא  ויצחק שהוא שורש היראה ראה מהריח מי שראוי

מבחינת הנשמה, כמו שאמרו רז"ל איזהו דבר שהנפש נהנה בו ולא הגוף, זה 

הריח... ואיתא בגמרא על פסוק שפתותיו שושנים כל דיבור שיצא מפי 

הקב"ה נתמלא כל העולם בשמים, ומעין זה הנשמה יש בה מזה הריח, ועל 

יתירה הבאה וכמו כן בששת יומא דנשמתין והנשמה זה חלה הברכה, 

בשבת מגן עדן ממנה בא הריח, ולכן שורה בו ברכה ולכן מריחין בבשמים 

שהלכן נשמה  )תולדות תרס"ב(. מוצאי שבת לפי שנחסר זה הריח אחר השבת

היתרה עוזבת לאחר ההבדלה  את האדם ומרגיש ריקנות של קדושה ואז 

 מריח בשמים ומשיב את נפשו מעזיבתה של הנשמה היתרה .

ביעות הימים למשתה... ונראה שהם ב' מיני חכמות, חכמה שבראש בענין ק

בחינת הנשמה והוא בחינת הריח, כדאיתא איזהו דבר שהנשמה נהנית ולא 

הגוף זה הריח, והוא בבחינת הקול והדיבור בתורה ותפלה שהוא המשכת 

כח הנשמה, ויש חכמה הבאה על ידי תיקון הגוף, והיין מפקח הגוף, והוא 

 )לפורים תרמ"ח(ה... בכח השתיק

 שם משמואל:

בספר יצירה המליך אות נ' בריח וקשר לו כתב וצרפן זה בזה וצר בהם עקרב 

בעולם וחשון בשנה ודקין בנפש. ונראה לפרש דהנה כבר אמרנו במקום אחר 

כי ענין ריח הוא פנימיות של דבר שאיננו נראה לחוש הראות, אלא שחוש 

לבושא. ועל כן המשכיל על העתיד נקרא הריח מריח מה דהוא תחות כנפא ד

גם כן מריח, שהרי העתיד הוא מכוסה תחות כנפא דלבוש ההוה ואין נופל בו 

חוש הראות אלא חוש הריח, ומכל מקום יש עתיד שנופל בו נמי לשון ראיה, 

 )נח תרע"ד(באשר הוא כל כך ברור שאי אפשר להשתנות כאילו כבר בא... 

ומביט אל העתיד ועושה חסד בשביל העתיד  והנה ענין זה שהקב"ה צופה

מצינו בו גם כן לשון ריח, כמאן דארח מרחוק. ובמדרש )ב"ר ל"ד( וירח ה' 
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את ריח הניחוח, הריח ריחו של אברהם אבינו עולה מכבשן האש וכו', ריח 

דורו של שמד וכו', היינו שבכל אלה צפה והביט ה' מראשית אחרית בימי 

ברית לבל ישוב למבול עוד. ויש לומר דהא דהלבנה  נח, ובעבורם כרת ה' עמו

נקראת ירח הוא אותיות ריח, והיינו על שם העתיד שתתמלא פגימת הלבנה 

ולא יהיה בה שום מיעוט, והוא דוגמה לכנסת ישראל שהם עתידים 

להתחדש כמותה, ואף שכעת הם חס ושלום במצב לא טוב, מכל מקום 

ט סוף כל סוף, ועל כן מהשתא מעלין מעלין ריח העתיד שהקב"ה צופה ומבי

 )שם תרע"ו(ריח ונעשים נרצים להשי"ת... 

ואמר ר' יהושע בן לוי מאי דכתיב לחייו כערוגת הבושם, כל )פ"ח( בש"ס שבת 

דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה נתמלא כל העולם כולו בשמים וכו'. הענין 

ם נשתתפו דכל החושים שבאדיובן על פי מה שכתוב בספר בני יששכר 

בחטא אדם הראשון, חוש הראיה שנאמר ותרא האשה, חוש השמיעה 

ששמעה לדברי הנחש, חוש המישוש ותקח, חוש הטעם שחיך אוכל יטעם, 

ובזה יש לומר דבקבלת חוץ מחוש הריח שלא נשתתף בחטא ולא נפגם. 

שהיה תיקון על חטא עץ התורה שהיא עץ החיים היפוך עץ הדעת טוב ורע, 

יה צריך להיות בחוש שלא נתפגם, שהוא חוש הריח, וממנו הדעת... ה

 )שבועות תרע"א(... מתפשט התיקון ליתר החושים שלא נתפגמו

 ר' צדוק:

בספר יצירה, המליך אות נ' בריח וכו', וחשון בשנה ודקין בנפש וכו', 

ובפירוש הראב"ד ז"ל כשחשב י"ב כוחות כנגד י"ב שבטים חשב ריח כנגד 

בנסיון יצא ריחו מסוף העולם ועד סופו, עיין שם, ולא  יוסף שבשעה שעמד

ביאר השורש. ונראה על פי מה שנאמר "והריחו ביראת ה'", וביוסף כתיב 

"את האלקים אני ירא", וזה שאמר בגמרא )עירובין כ"א( הדודאין נתנו ריח 

אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא, ומלשון בחורי ישראל נראה דקאי 

שהילדות והבחרות גורם, וכן איתא בגמרא )סוטה מ"ט( על פגם זה, 

מורחינא ריחא דחינוניתא, א"ל בני טהרה יש בך, והוא גם כן על פי מה 

שנאמר והריחו ביראת ה', וכתיב "יראת ה' טהורה עומדת לעד", וכשיש לו 
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חוש הריח בשלימות מורה שיש בו יראה והטהרה, ועל כן נאמר על 

 )פר צדיק לר"ח מרחשון(ם נתנו ריח... הטהורים מפגם זה הדודאי

 .עמוד קנאאה עוד קרבן צדקת הצדיק ר

שאמר הכתוב לריח שמניך טובים אמר ר' ינאי הראשונים נתת להם  וזה

ריח מצות. אדם נתת לו שבעה מצות. נח אבר מן החי ריח מצות נתת להם. 

אבל אנו כשבאנו לסיני כאדם שמערה מפי חבית היית מערה לנו. שמן 

ורק שמך אמר ר' ברכיה כשם שהשמן מאיר כך התורה מאירה. על כן ת

 .עלמות אהבוך העולם הזה והעולם הבא

דבר אחר אלו הלכות המאוששות . רפדוני בתפוחים אלו דברי תורה שריחן 

טוב כתפוחים. כי חולת אהבה אני אמר ר' יצחק בראשונה שהיתה 

בר תלמוד. עכשיו הפרוטה מצויה היה אדם מתאוה לשמוע דבר משנה וד

שיאן הפרוטה מצויה וביותר שאנו חולים מן המלכות אדם מתאוה לשמוע 

 .דבר מקרא דבר אגדה

 פרשת יתרו. המשך רמז רסח -פרק יח  -שמות   שמעוניילקוט 

כתפוח בעצי היער מה התפוח הזה הכל בורחין ממנו שאין לו צל כך ברחו כל 

יכול אף ישראל כן תלמוד אומות העולם מלפני הקב"ה ביום מתן תורה 

לומר בצלו חמדתי וישבתי מה תפוח הזה מוציא נצו קודם לעליו כך הקדימו 

ישראל עשיה לשמיעה. מה תפוח זה אינו גומר פירותיו אלא בסיון כך לא 

נתנו ישראל ריח טוב בעולם אלא בסיון אימתי בחדש השלישי משל וכו' 

א לחופה כך כאן כיון וכיון שהגיע הזמן אמרו הרי שעה שתכנס מטרונ

 .שהגיע זמנה של תורה אמרו הרי שעה שתנתן תורה לישראל
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 מו"ר המקובל הרב בניהו שמואל שליט"א מאמרי מתוך

 על פרשת וארא
 

בשעה שהגלה נבוכדנצר את ישראל, החליט להשאיר בירושלים מעט 

ו בכך אינטרס כלכלי, כי היהודים היו מתמחים בעשיית אנשים. היה ל

זהו צבע מרהיב עין ביופיו שהפיקו אותו מדם החילזון. וכן היו  -ה'תכלת' 

. אולם והפקת שמן אפרסמון, שהיה בו ריח טוב מאודמתמחים בנטיעת 

מכיון שחשש ממרד נוסף, הותיר נבוכדנצר דווקא אנשים דלים ופשוטים, 

להתארגן למרד. עליהם הפקיד את גדליה בן אחיקם,  שלא יהיו מסוגלים

שלא היה מזרע המלוכה. כך היתה תקוה לשארית הפליטה להתבסס 

ולהשתקם מחדש, ואכן אט אט התלכדו יהודי ארץ ישראל סביב גדליה, 

והחלו לבנות את חייהם מחדש. גם היהודים שברחו בזמן המלחמה אל 

שמעו על התקומה  -סביבה עמון, מואב, אדום וה -הארצות הסמוכות 

 .בישראל, והחליטו לעזוב את ארצות הנכר ולהצטרף לאחיהם

 י(-)אמור כאוהכהן הגדול אשר יוצק על ראשו שמן המשחה 

יש לדקדק מדוע הסמיכה התורה עניין כהן גדול ל"ובת איש כהן כי תחל 

 ?לזנות"

עשיה והענין יובן על פי המסופר בתלמוד: אחאב בן קוליה וצדקיהו בן מ

 'נביאי שקר, והלכו לבתו של נבוכדנצר. אחאב אמר לה: "כה אמר ה יוה

השמעי  ', וצדקיהו אמר לה: "כה אמר ה)למעשה זימה(השמעי אל צדקיהו 

 אל אחאב". 

הלכה הבת וסיפרה זאת לאביה נבוכדנצר. אמר לה אביה: אלהיהם של 

 לי.ר הם יבואו אליך תשלחי אותם אאלו שונא זימה הוא, ולכן כאש

http://www.neharshalom.co.il/?p=1457
http://www.neharshalom.co.il/?p=1457
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כשבאו לנבוכדנצר שאל אותם: מי אמר  וכן היה ששלחה אותם לאביה.

לכם זאת? אמרו לו: הקדוש ברוך הוא. אמר להם נבוכדנצר: והרי אני 

שאלתי את חנניה מישאל ועזריה, ואמרו לי שיש איסור בדבר. אמרו לו 

אחאב וצדקיהו: אנחנו גם נביאים כמותם, להם לא נתגלתה נבואה זאת, 

נתגלתה. אמר להם נבוכדנצר: חנניה מישאל ועזריה הם בדוקים ולנו כן 

וריח גן עדן היה  ,אצלי שהם כשרים, שנזרקו לכבשן האש ויצאו חיים

ולכן רוצה אני לבדוק גם אתכם  יח העשן לא נדבק בהםעמהם שאפילו ר

 . באש

כשראו שנכנסו למלכודת אמרו לו: הם שלשה צדיקים, ואנו רק שני 

: תבחרו לכם אדם שלישי שיכנס עמכם לכבשן האש, צדיקים. אמר להם

, כי חשבו שמכיון שהוא ביהושע בן יהוצדק הכהן הגדולנתנו עיניהם 

 צדיק, אזי הם גם ינצלו בזכותו.

בן יהוצדק ואת אחאב  מיד יצאה פקודה מהמלך להשליך את יהושע

 לכבשן האש. הם נקלו ונשרפו מיד, ואילו יהושע נשאר חי וקיים, וצדקיהו

 אולם נחרכו בגדיו. 

לאחר שיצא יהושע מכבשן האש, אמר לו נבוכדנצר: יודע אני בך שאתה 

צדיק, אבל ברצוני לדעת מדוע אצל חנניה מישאל ועזריה, בגדיהם לא 

 והיה בהם ריח עשן. נחרכו מהאש, ואילו בגדיך נחרכו?

שאל אותו  הם היו שלשה אבל אני הייתי לבדי. השיב לו יהושע:

והרי גם אברהם היה יחיד וניצל מכבשן האש? השיב לו  נבוכדנצר:

יהושע: אצל אברהם לא היו רשעים אתו, ולכן לא ניתנה רשות לאש 

לשרוף, מה שאין כן אצלי שהייתי עם שני רשעים ניתנה רשות לאש 

 .ונדבק אלי אותו הריח של הרשעים לשרוף, ולכן נחרכו בגדי.

יל נבוכדנצר, אבל האמת ומסיימת הגמרא, שתשובה זו היתה רק בשב

היא שיהושע נענש, כיון שהיו בניו נושאים נשים שאינן הגונות לכהונה 
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: "ויהושע היה לבוש בגדים צואים ד(-, ג)זכריה ג'ולא מחה בהם. וזהו שכתוב 

ועומד לפני המלאך. ויען ויאמר אל העומדים לפניו לאמר הסירו הבגדים 

עליך עווניך והלבש אותך הצואים מעליו ויאמר אליו ראה העברתי מ

וכי דרכו של יהושע ללבוש בגדים צואים? אלא מלמד שהיו  ".מחלצות

 .)סנהדרין צ"ג(בניו נושאים נשים שאינן הגונות לכהונה ולא מחה בהן 

למדנו מדברי התלמוד, שכאשר הבנים לא הולכים בדרך טובה, יש אשמה 

כם(. לכן לאחר על ההורים וגם הם חלילה נענשים )אם הם אשמים בחינו

נות את אביה היא מחללת באש שכתבה התורה "ובת איש כהן כי תחל לז

יהושע  –מיד כתבה: "והכהן הגדול מאחיו", רמז שהכהן הגדול  תשרף",

"ע )ממרן הראשל"צ הגרהכהן הגדול, גם הוא חלילה נענש על שלא מחה בבניו 

 לבוש יוסף(ספר יוסף שליט"א לוקט מ

 

מופת השבת בתבשילי השבת, שריחם נודף, וכן עוד ניתן לראות 

: אמר קיסר לרבי יהושע בן חנניה: מפני )שבת קיט(כמובא בגמרא 

מה תבשילו של שבת טעים יותר? אמר לו: תבלין אחד יש לנו 

ושמו שבת, שאנו מטילין לתוכו וריחו נודף. אמר לו: תן לי 

ממנו. ענה לו: כל המשמר את השבת מועיל לו, ושאינו משמר 

 .השבת, אין מועיל לו את
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  הזוהר הקדוש

"דודי לי ואני לו הרועה בשושנים"  

פרח השושן האדום, כשמבשלים אותו הופך לבן רבי אבא פתח ואמר: 

ועדיין שומר על ריחו, כך כשאדם חוטא ומעשיו אדומים, עדיין ניצוץ 

יהודי קיים בו. וכששב בתשובה, הקב"ה הופך לו מידת הדין לרחמים 

. לכן התשובה היא מעשיו, ואלמלא כך, לא היה העולם מתקייםומלבין 

איכם כשנים, כשלג ילבינו" על ידי יקרה מפז "אם יהיו חטמתנה 

 .התשובה
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 שער הסוד
            זוהר הקודש  - הקשרים והסברים מן תורת הסוד ,מדרשים ,ילקוט

   .עם ביאור מתוק מדבש 

 יצחק כהן שליט"א מתוך קונטרס ריח ניחוח  מפי הרב

מפי סופרים רבים ונכבדים ממקורות  ,שיעור מקיף בעניני ריחות ובשמים מפי ספרים

  .עם ידיעות מענינות ,והכל נדלה מן הזוהר הקדוש ,חז"ל

על גודלו   ,'חוטם'על תפקיד איבר האף האדם מה שנקרא  בס"ד נלמד ונשכילבפרק זה 

האם מעלה או  ?בחוש ריח גדול יותר להריחמי ניחן יותר  ,הריח ומעלתו חוש ,מבנהוו

חסרון? השאלה הנשאלה האם חוש ריח מוגבר מביא הצלחה? נלמד מדוע אין הרופאים 

מסוגלים לרפאות את האדם הפגום בחוש הריח. יכולים לרפאות הרבה איברים באדם אך 

חוש  למה ומדוע? נלמד כמה חושים יש? האם קיים ,להחזיר חוש ריח לא יכולים הרופאים

ומה הסיפור של כח ההרחה המוגבר בה של  ?מדוע אישה מעוברת מריחה כפול ?שישי

 ?ישראל או צורר ישראל ח"וה רב גדול באישה בהריון וכיצד תוכל לדעת האם יש בבטנ

? מד ריח שאינו נעים ומה הגורם לכךולעומת זאת נל ,נלמד מה המקור לכל ריח נעים וטוב

? נלמד איזה ריח יש לגבעת העורלות של ברית בהריון הסוד באכילת אתרוג לאישה מה

עם ריח טוב חי מה המיוחד? נלמד מי  ,יש לזה ריח מאוד מיוחד שהקב"ה חפץ בו ,המילה

ונעים במשך שנים רבות ללא מקלחת? מי רחץ דגים לאכילה במי גן עדן? ונלמד כיצד ידעו 

ע חורף והאם השנה תהיה מתי יגי ,בדורות הקודמים על פי ריח מה יהיה מזג האוויר

האם היא בתולה או בעולה? נלמד כיצד כיום רופאים ואפילו  ,שה? ועל עצם ריח איגשומה

שאינם שומרי תורה ומצוות ואף גויים שיודעים לאבחן האם אישה שומרת טהרת נידה או 

כיצד ידע אדם את  למה אין בושה בקבלת ריח?ללא בדיקה גופנית רק על פי הריח.  ,לא

  , ועוד.נשמתו ודירוגה על פי הריחמצב 
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 ,. החוטם יש לו שני מטרותיש לאדם איבר שברא לו הקב"ה והינו החוטם 

כניסת אוויר לריאות ופליטת  ,מטרה עיקרית נשימה שאיבת אוויר לריאות

לחוטם  אוויר עודף של ליחות הגוף וליחה סרוחה יותרות הגוף מכניס ומוציא

 . ד מהזוהר הקדושריים שאת סודם נלמיש שני נחי

ל ודמה הג ,שמקצרים את האף ,וכן יש אנשים שמתעמקים במראה האף

אומרת  . הגמראאת האף איך הוא נראה על הון לקיצור להאריך ,הרצוי

גודל איבר החוטם בכל אדם צריך להיות  ,במסכת ברכות שיש מדד לאף

הזה אדם אם החוטם קטן או גדול יותר ה ,טבעית כגודל האצבע הקטנה ביד

על פי החוטם מזהים  ,חוטמו כגודל אצבעו הקטן( )מסכת ברכות ל"דבעל מום 

אדם שלא ירצה  ,במתים , הן בחיים או, לא על פי עיניים או איבר אחראדם

, כך מובא יכירו אותך -. כסה את העיניים , שיכסה את אפואותו זהושי

הדין  ואדם שנפטר מהעולם עדות שמקבלים בבית בירושלמי מסכת יבמות,

יר אישה נשואה פרצופו כולל החוטם. גמרא ולהת .רק אם ראו את חוטמו

אגם וזהו  ,אותומשום שהחוטם קובע שאכן ראיתי את . דף כ"המסכת יבמות 

את פרצופו ויש כינוי לאדם סימן ההיכר ושנה מחבירו חוטמו של אדם מייפה 

. ם'את רבן גמליאל 'בעל החוט כך כינו .בגדולה "בעל החוטם הגיע"

כל  מעיד עליו.. כשם שחוטמו 'בעל החוטם' הראשונים כינו את רבי יצחק

היופי או הרב והגדול באיזור אז אומרים בעל החוטם הגיע כתואר כבוד 

 . ייפה את הדור ואת הקהל תחת חסותומ

העומדים מסביבו ובתוכו והם נועדו לסנן את  במערות החוטם יש שערות

אים משם שערות לא ואלה שמוצי ,די נשימההדברים הזרים שלא יכנסו תוך כ

. ישנם מי חוטם האדם לא ינשום דברים שיסכנו אותו. בכדי שטוב הם עושים

,  ברא אדםהמדרש אומר כל מה שברא הקב"ה במסריחים בכל אדם ואדם.  

את האוזניים ומיים שמנוניים  ,ברא לו עיניים ודמעות מלוחות ,כמה גדולהבח

  .ם סרוחיםוברא את החוטם עם מי ,תוקאת הפה מברא לו  ,באוזן

אם האדם היה בוכה הדמעות גורמות עיוורון לאדם והורס את כח הראייה 

 . רבות ואז תחדל מלבכות ותשמר העיןוהדמעות המלוחות צו



 115 ריח  ניחוח  בהיכלו

ואם אדם לא צריך עניין לשמוע וישים את האצבעות שנבראו כיתדות ולתוך 

  .אוזניו

תחלץ משם  תתקע את האצבע היאועשה לאוזניים שמנוניות בכדי שאם 

 . ואצבע לא יוכל להוציא

די שאם דבר שלא ערב לך כאשר תטעם בכ ,כמו כן ברא לו פה ורוק מתוק

 . כל בצורה ראויהאאינו ראוי יתמתק בפה וי מאכל 

יעצרו את ההרחה  ,יריח דבר קשה או רע מי החוטם סרוחים, כדי שאם

ממנו מי החוטם מעמידים הגרוע  ,מלהריח דברים קשים וגרועים יותר

החוטם מכניס את האוויר לריאות . דברים קשים יותרמאשר בסרחונו 

  .החלקיקים נותמסנ ותהשער

אלהים את האדם עפר מן  ה'צר וישית "בפרשת בראאומר הפסוק 

הקב"ה  :אומר רש"י" ויהי האדם לנפש חיה ,נשמת חיים ויפח באפיו האדמה

, מהתחתונים יבר החוטם מהאדמהאבורא האדם מהעליונים והתחתונים 

  .ומוציאה דרך חוטמו הקב"ה נופח נשמה באדם דרך חוטמו של אדם

דע כי החוטם של האדם הוא  -"ויפח באפיו נשמת חיים  לכן כותב רבינו בחיי

 ,נשימה מלשון נשמה .א נכנסת ומשם היא יוצאת בפטירתושם היכלי לנשמה 

יקת חיותו של בד .בלב ובמוחמשכנה  ,מהחוטםחודרת באדם משום שהנשמה 

כי הוא האיבר  ,הלבהינה  - קביעת החיות על האדם .אדם בחוטם ע"י נוצה

   .הראשון ליצירה והאחרון למיתה

שראו  ,של חתנו של רבנו הרמב"ן "םיי"שער השממביא בספר  רבינו חכם צבי

לאחר שתערפו את ראשי ,אמר להם .ערפו את ראשו למלכות שהתחייב יש א

 ,לאחר מכן הגוף המשיך ללכתואכן  .גופי ויקבר במקום מרוחק יותרימשיך 

מכאן למדנו  .והלב החזיק את הגוף עד לאותו מקום ,עד שהגיע למקום

וכשנפטר  ,האדם חי על ידי הנשימה .שנשמת האדם אכן ניתנת על ידי החוטם

אך לקבוע אם הוא חי או מת קובעים רק עד שיפסק כח  ,אכן בהיעדר נשימה

 .חיבגדר אדם ים האיברים עדיין נקרא מלבד הנשמה מכלל .מההנשי
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כל אותיות התורה תוכל להגיד עם חוטם סגור  ,יש לכוח הנשימה תפקיד נוסף

 "מ" ותנסה להגות את האותיות  חוץ משני אותיות אם תחסום את החוטם

  .אכלו במדבררמז למן שבני ישראל זה הסוד  .יהיה בקושי רבולא תוכל  נ" "

בלתי אל "עם ישראל אומרים  ":כלי יקר"של הרב  "צידה לדרך"בספר  מובא

 ,פלאפל)בלחם של המן לא ראו מה שרצו לאכול אלא בדמיון  "המן עינינו

אלא צורה  ואך בעניים לא רא ,מה שדמיין טעם והריח( 'וכוסטייק  ,שקשוקה

י בלת. .היו טועמים כל טעם שחשקה נפשם. בטעם היה נהפך כרצונם .גולמית

 ,טעו בעינהםכלומר הכוונה לחוש הריח שמשיגים אך  .הריח יותמן רמז לאות

  .מה שרצו גם לקבל השיגואינם ולכן 

הריח הוא דבר רוחני ורגיש אלפי מונים מחוש  ,נתקדם לצורה הרוחניתו

על פי חוש הריח מאשר  מומחים קובעים טעם של יין בדקות,. שבפההטעם 

יין לקידוש בשבת או יין  ,בשולחן ערוך כמו כן להלכה נפסק .חוש הטעם

חייב שיהיה לו  ,של היין להבדיל או לברך עליו בורא פרי הגפן מלבד הטעם

. חוש הריח הינו ריחני שהנשמה ממנו ולא הגוף אכילה ושתיה של ייןריח 

אך ריח הגוף לא  .וכמו כן שאר החושים( 'רזה וכו ,טפח ,)השמיןוהנשמה  הגוף נהנה

  .משתתף בהנאה

מטיבים  ,דברים המיישבים דעתו של אדם 3מ  הריח הינו אחדע"פ חז"ל 

כידוע לכולנו יש . העולם הבא שניהם עומדים על הריחוהעולם הזה  הן .דעתו

אין שום ראיה בת בדיקה שקיים חוש שישי  .חושים 6חושים ולא  5כולנו ל

תחום הגדר הינו ה כל מה שתרצה להגיד מעל שיש מקום לתפיסה על טבעית.

ריח הינו הגבוה . אך טעם ,מישוש ,שמיעה ,. חוש הראיההחוש עצמו בלבד

  .ריח מגיע עד למוח ושם משכן הנשמהה .הנאת הנשמה .מכולם

א רבנו המהרצ"לבספר בני יששכר  ?? במה זה תלויככה מה הסוד ולמה זה

מלבד חוש הריח שלא החושים  4א אדם הראשון נפגמו כל ה בחטכתב 

  - "טוב הואהעץ כי  "ותרא האשה את. אכילת עץ הדעתב בחטאהשתתף 
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חוש בפגימה  - "ותאכל"מישוש, פגימה ב - "ותקח מפריו" .פגימה בראייה

  .פגימה בשמיעה -" אלוקים שםה לוישמעו את קו" .טעםה

חוש הריח רוחני עד היום הזה. יש אנשים שלא נהנים מאף אדם ולבקש 

נהנים משלהם ולא מעונינים להנות  ,להפריע לאף אדם לא מעוניניםטובות 

דמת ע"פ הק ,שנהרג בשואההי"ד מאף אדם אמר הצדיק קלינברג מזלשיץ 

. חוש הריח הוא החוש היחידי שאינו נפגם ,רבינו הארי ז"ל בספר עץ חיים

לא שלט בחוש הריח בושה לאחר חטא עץ הדעת כתוב  ,היות ולא נפגם

לכן אדם שמעונין להריח  ,אליהם בושה ההגיעכל החושים  "ויתבוששו"

. גם אדם שלא מעונין לבקש טובת הנאה משום אדם .לבקש אינו מתבייש

 ,חוש רוחני מאוד? אין ענין "ויתבוששו" לכן החוש הנ"ל מהיכן העזות הנ"ל

 . הנשמה נהנית ולא הגוף

מאים  ט וחוש הריח קיים אצל בעלי חיים  ,צינור לחוש הריח הינו חוטםהרי ה

, והרי אמרנו וכופרים בעלי חוש ריח מפותח ל אנשים גוייםואדרבא גם אצ

ויש אנשים שדווקא בעלי  ,לא השתתף בחטא האדם הראשוןשחוש הריח 

וקליפה כגון כלב הוא קליפה קשה  .רחוקים מעניין הקדושהוהם  ,החוש הנ"ל

ב האדם מנצל את אם כן הכל ,שיא הטומאה ,טמאה מאוד נמשלה לעמלק

מפותח מאוד אם הוא השאלה איך חושו  ',ודלשמירה וכ ,להצלה -חוש הריח 

והלא כל המאמרים מדברים על ענין הריח ברמה רוחנית?  ,קליפה קשה

הדבורים ניחנו בחוש ריח מפותח  הדבורים שרץ טמא היוצא ממנה טהור.

מרחקים מכן הכריש מריח דם  כמו .בכוורתבזוהמה לטיפול ופעילות  ,מאוד

שניחנו בחוש ריח מפותח , שומרי תורה ומצוות יהודים שאינם ישנם. בים

חוש הריח קשור גם לחכמה ולא בהכרח רק  ,הקימו עסקים משגשגים ,מאוד

  .לרוחניות

ירושלמי מסופר על אנשים שהיו מריחים את הגשם הראשון ברביעה בתלמוד 

בחז"ל  .באותה שנה והיו חוזים את הצפי לממטרים ,הראשונה מהאדמה

אנשים בארץ ישראל שהיו יודעים את  -אנשי הארץ  ,מפורש במקום אחר

 ידעו שכל מה שיש בעולם מקורו בישראל ,מעלת ארץ ישראל הגבוהה

חוטים  ,ומשם מושתת לכל העולם בירושלים ומהמקור מבית המקדש.
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מבית המקדש יוצא שורש ענף מארץ  .יוצאים מבית המקדש לכל העולם כולו

 ,אורזה יוצא לסין לגדילת הזומ ,שורש ,גזע ,ענף ,ישראל לאפריקה עץ קוקוס

 . וכן על זה הדרך

 .האם נערה בתולה או בעולהע"פ הריח פואה והמדע ידעו לבדוק רבדרכי ה

וציא היו צריכים להכל אישה היודעת משכב  ,בתורה מוזכר על בנות מדין

הושיבו  ,בכדי לבדוק מי חטאה ומי לא .להורג שגרמו לעם ישראל לחטא

   היא בתולה או לא.מפיה ידעו האם י הריח היוצא על פושל יין  אותם על חבית

שומרת כיום ניתן לדעת איזה אישה  ,של הרב שוורץ "נפלאות הבורא"בספר 

מסקנה רואים שחוש הריחני לא תלוי באופן ל. נידה בכוח הריח על פי המדע

 לבד אז מה הקשר למה שהסברנו לעיל? רוחני ב

אכן הנשמה נהנת  ,תייחס לקושיה הנ"לרבנו המהרש"א מסכת ברכות מ

או גוי אפילו שיש להם חוש הריח  בהמה ,מחוש הריח אך הכלב אין לו נשמה

לחוש את הריח לבין נהנה מן הריח.  הבדלוה ,אך הם אינם נהנים מן הריח

 .                  מוגברתרק מי שיש בו נשמה  ,השאלה מי נהנה ויודע במהות הריח

חוש ריח מעולם לא ראינו בעל חי שעומד ליד פרח להנות .  כותב בספר הברית

אך דבר שהנשמה נהנית רק אדם שיש בו נשמה  ,דבר פתוח בעולם לכולם

  איכותי.

קיסר שביקר אצל רבי יהושוע בר מעשה בגמרא במסכת שבת נוכיח עם סיפור 

מיוחד  ? אומר לו רבי יהושוע תבליןמפני מה ריח מאכלי שבת נוטפיםה ינחנ

 ואשלם לך עליו כמה שתחפוץ, מר לו תן לי מן התבליןא .שמו שבתו ש לנוי

 . ומי שלא לא יועיל לורק מי ששומר שבת יועילו לו  רבי יהושועעונה לו 

זה אך למעשה את המתכון  ביקש ?אותו גוי הריח והשתוקק התאווה מה עשה

טעום מאותו הסיר של הרב רצה שהטבחית תבשל באותם כלים ל .לא עבד

מקבלת סיפוק והנשמה  תימי ששומר שבת נהנרק אמר לו הרב  .ולא נהנה

 .ישנה הרגשת ריקנות ,מהריח . אם הנשמה פגומה לא תהנה
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מה שאין מרגישים " פרי צדיק"בספרו  מלובליןהכהן כותב רבי הצדוק 

בשל מי שבישלו לפי שזה תלוי בהרגש קדושת שבת  ,ושלנבתבשילי שבת 

 . "עבורו

מי שזוכה לנשמה קדושה ואיכותית  ,ריח הוא דבר בפני עצמוחוש ה מסקנה:

ישנה  .ה לא זוכה מהנאה משום ריח שבעולםומי שלא זוכה לבחינת נשמ

            .יריחו ולא יהנו ללא נשמה. ף דולראל 200צינצנת בושם בעולם העולה 

 ,ולא בהכרח אפילו ריח של אציטון יש אנשים המתמכרים לריחות נעימים

חות לא נעימים אלא רק מחומר . נשמה טהורה לא נהנית מרי'נפט וכו דלק,

שורש הריח  "איהריחא בר". הנאה מריח מגודל צדקותו של המריח .טבעי

עליה איתמר לחוטם כוח הריח דנפיק בחוטמא ומשם יוצא  הוא בראיה 

"ויפח באפיו נשמת חיים" שהוא הרוח שהקב"ה נפח באפו של האדם הראשון 

ז"ל איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו, ואין הגוף ואמרו ח .הריח ומשם בא כח

ככל שהנשמה יותר מזוככת היא נהנית י אומר זה הריח. נהנה ממנו? הו

הוא החוש החמישי שלא נפגם בפגם עץ הדעת  ,. ריח זה דבר רוחנימהריח

ו וערך נשמתו ולכולם יש את החוש להריח אך ההנאה מהריח רק מצדיקות

 .ש בריחשל אדם המשתמ

  יה עמיה רבובי אבא הוה אזיל בארחא, והר")חלק ב דף קכא( מובא בזוהר  

נטל חד רבי אבא בידוי והוה אזיל. פגע  ,הוו אזלי, פגע באנון ורדיםדיצחק. א

בהו רבי יוסי, אמר, ודאי שכינתא הכא, ואנא חמינא בידוי דרבי אבא, למילף 

חכמתא.  ,י אלא לאחזאהגיאה, דהא ידענא דרבי אבא לא נטל האסחכמתא 

ודאי אין ארח רבי אבא בההוא ורדא אמר,  ,אמר רבי אבא תיב ברי תיב. יתבו

נפשא מתקימא אלא על  העולם מתקים אלא על הריח, דהא חזינא דלית

 "שבת, ועל דא הדס במוצאי ריחא

בעודם הולכים פגע בוורדים, , רבי אבא היה הולך בדרך, והיה עמו רבי יצחק

ורד אחד בידו והיה הולך, פגש אותם רבי יוסי, אמר: ודאי  לקח רבי אבא

השכינה כאן, ואני רואה בידיו של רבי אבא ללמוד חכמה רבה, כי ידעתי שרבי 
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, אבא לא נטל זה אלא להראות חכמה. אמר רבי אבא: שב בני שב! ישבו

רבי אבא אותו ורד ואמר: ודאי אין העולם מתקיים אלא על הריח, הריח ו

 אותם ימת אלא על הריח, ועל כן מריחיםנו שאין הנפש מתקישהרי ראי

אלא בחוכמה את אותו הורד בוודאי רבי אבא לא לקח במקרה . במוצאי שבת

  .הרמוזה בה

שנה הולך בדרך רואה  400חי למעלה מ רבי אבא כתב את הזוהר הקדוש כולו 

ה מ? מה הסודשל רבי שמעון ושואלים תלמידיו  .לוקח עוטף ומריח ,ורד

כל פגם נזק  ,לערך נשמה לזה שאדם מריח יותר או פחות ,הקשר לצדיקות

 לדוגמא תפוח רקוב .או פגם תלוי בריח רע נפסד קלקול ריח רע כל דבר חסרון

כל קדושה מקורו בריח  .ללא חיות ריח רע מקורו בפגםאו פגר ?  ביצה רקובה

 טוב זה לעומת זה.

איזה ריח רע או נבלה מריח אדם  רבינו הארי ז"ל בשער רוח הקודש כותב אם

ה דבר לעומת זיש לסור משם.  ,. כל ריח לא נעים מקורו בפגםפוגם בנשמתו

אם אתה נמצא במקום עם ריח לא טוב הגמרא  שלם משגשג ובעל ריח טוב.

במסכת הוריות אומרת אם תלמד תורה שם קשה לך ללמוד משום שאוחזת 

יח רע פגם וחסרון שורש פגם וחסרון באותו מקום שורש ר טומאה שם.

צריך שהנשמה שלך תהיה בעלת טהרה. להנות מריח טוב  .ובשלמות ריח ט

 ריח תינוק.  ,: יש אחד בברואים שיש לו את הריח הכי טוב בבריאהלדוגמא

.. מחבק ומנשק תינוק כמו ריח 'תינוק למרות שהוא בעל חיתול וטיטול וכוה

במכנסיו מחבקים ומנשקים  ואפילו שהפיח .בגלל שתינוק לא חטא ,יסמין

  יש לתינוק נשמה טהורה. אותו כי התינוק לא חטא.

איכות הריח נודעת וניכרת ע"פ ערך  ,נמצאנו למדים רבותי ,מקור הריח הטוב

ואילו  ריח רע נמצא בה והיא לא מסוגלת לקלוט. - נשמה פגומה ,הנשמה

של אדם למ .עצמה מריחה טוב והיא עצמה נהנית היא ,נשמה שלמה טהורה

יהנו  או אשה בעלי עבירות גם אם ישימו את הבשמים היקרים בעולם לא

בעלי תשובה נשואים מספרים כאשר חיו ולא  .מהריח והם בעלי סרחון גדול
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לפני הטהרה בהשוואה לשמרו על טהרת המשפחה הריח שיש לאשה לאחר 

 ביא)בהמשך בחלק שער המדע נ .טהרת המשפחה הינו ריח אחר לגמרי ששמרה

מכון ויצמן שיכולים להוכיח היום מדעית את עניין המשיכה בריח וההתאמה ממחקרים 

  (בין בני הזוג

כל יום אנשים מריחים אנשים אחרים ע"י חוש הריח ומקבלים החלטות על 

אדם יכול להכיל מספר ריחות שונים  .פי חוש הריח במודע ושלא במודע

שעות  4רק אך אסור קודם אוכל אדם יהגמרא אומרת . במהלך היום והלילה

בבוקר לפני שעה רביעית מעלות השחר קשה לריח הפה אסור לשוחח איתו 

 .במהלך היום יקרין ריחות לא טוביםלא על הבוקר ולא על בטן ריקה כי 

 ,ואומרת לאחר כל אכילה או שתיה מכל סוג שהוא תשתה מיםהגמ' ממשיכה 

ה קפה ם אם אדם שותג. ת מים יצאו לאדם ריחות רעים מהפהאם לא שתי

גם עדשים גורמים לאדם ריח רע  .נמס או שחור שישתה מעט מים לאחר מכן

אוכל ירקיב בבטנו ויגרום לריח אדם שאוכל ולא מתנועע ה .ב עם מיםשיערב

 אדם הנצרך לנקביו ולא מתפנה מטר לפני השינה. 2תלך לפחות אכלת,  .רע

. אדם שיוצא ח רע וזוהמהוגורם לרי כול האדם אינו עובד בתצורה תקינהעי

בעל מום גם לאישה שיכול לגרום  ,ממנו ריחות רעים נקרא בעל פוליפוס

לכן על האישה להשמר יותר  .ענת גירושין. אפילו בצורה הטבעיתלבעלה ט

אשה חייבת  .אילו הגבר מרגב אדמהשנבראה מעצם וקשה לה הריח יותר ו

 . בבישום יותר מגבר

קש בשעה שבימספרת לנו  (המוכר את הספינהפרק )הגמרא מסכת בבא בתרא 

. הכל "ורוח אלוהים מרחפת על פני המיםהקב"ה לברוא את העולם ככתוב "

תפנה  ,קורא הקב"ה לשר של הים אומר לו בלע קצת מימות שבעולם ,היה ים

לנהל דיון עם . התחיל שרו של הים ששמו רהב תצטמק קצת ,מקום ליבשה

בעט בו הקב"ה שנאמר "בכוחו רגע הים  ,הקב"ה ולא רצה לקיים שליחותו

רחונו של שר הים פגר ? מסיובתבונתו מחץ רהב" הרג את שר הים. איפה טמון

הים רעים  מוד ולכן עמדו המים וכיסו סרחונו. מיאין כל בריה יכולה לע מת

 מסריח רהב שר הים לא ניתנים לשתיה כי הם מכסים על סרבן הפקודהו

 .והוא הרוג וטמון תחת המים
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לבת חום חמימות  רעב יוצא הבל מפיו הגמרא מספרת על הלוויתן כשהוא

לוויתן כזה שהוא רעב מרתיח מימות שבמצולה  ,יפהנשמהפה באיצטומכא 

מסביר רבינו  .אין כל בריה יכולה לעמוד בריחו ,אלמלא מכניס ראשו לגן עדן

כל אותו לוויתן בזמן שהוא רעב כשלא א "בן יהוידע"הבן איש חי בספרו 

מכניס את ראשו לתהום במיקום הנמצא תחת גן עדן ושם מתמתן אותו ריח 

לא נעים שנמצא בקרבו כשהוא רעב כי הוא מכניס את ראשו למקום הכי 

ע"י שאיפת הריח  ,גן עדן איך ממתקים חסרון רעבונו של הלוויתן -מבושם 

  .לתוך גן עדן

 - ובהפך ,ף לרעהכי כל העובר עבירות ריחו נודאומר האור החיים הקדוש 

הקובע את מהות הריח  ,איש צדיק ושלם עולה ממנו ריח כבושם ריח גן עדן

היוצא ממנו או את חוש ההנאה לנשמה שתספוג מריח נעים של האדם עצמו 

 . ים של האדם זה הדבר שהנשמה נהניתאו לא נעים הרי זה תלוי במעש

חת הקללות א .נתקלל במספר קללות לאחר החטא בעץ הדעתהאדם הראשון 

אחת הקללות שכתוב במדרש  .ריח זיעה -כתוב בפרקי אבות דרבי נתן 

 וצדיק שמגיע .סימן שיש בו חלק רוחני שאינו טובזה ששולט בו ריח רע 

 "ה שומר אותו ואפילו הקבלעולם יש בו ריחות טובים טבעית 

מרים הצדיקה שמה  ,משה רבינו הניחוהו בים סוף - ""ותחמרה בחמר ובזפת

אומרים חז"ל שלא יריח אותו צדיק  ,ו בתיבה זפת מבחוץ אך לא מבפניםאות

 ריח רע. 

יוסף הצדיק יורד ממצרים עם אורחת ישמעלים שדרכם לסחור בדברים 

 טובים, זימן לו שיורידו בשמים בל הקב"הא 'וכונפט  ,פחמים ,סרחונים זפת

ה על גם כי אלך בגיא צלמוות יש שמיר ,סימן לו הבורא שהשכינה עימו

כל מי שבעל תשובה או ששומר הברית ההנאה מהריח  אומרים חז"ל .הצדיק

אומרים חז"ל  .שומר הברית מילדותו או בעל תשובהבין  אצלו גבוהה מאוד .

ויהי כזית  וינקותי ילכושיתנו ריח טוב כלבנון שנאמר "עתידים בחורי ישראל 

פסוק מפורש בשיר באה הגמרא ודורשת  ז( ד,)הושע י "הודו וריח לו כלבנון

השירים "לחיו כערוגת הבושם" בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא עתידים 
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 ,כלל גדול לפנינו "אים נתנו ריח ועל פתחינו כל מגדיםלתת ריח שנאמר "הדוד

לולית ניתן לפרש אותו ברוח הקודש או שיר השירים אסור לפרש אותו מי

 ,ת הברית לתת ריח טובעתידין בחורי ישראל שלא פגמו א .בדרש או תרגום

וגם כאשר כל נערה ששומרת על פתחה לא לחלל אלא רק להתקרב לבעלה 

ן לתת ריח טוב על עתידי ,כאשר היא טהורההיא נשואה מתקרבת לבעלה 

  .פתחנו על מגדים

אומרים חז"ל שעם ישראל עמד לקבל את  ,כל ריח טוב מראה על שלימות

ואני מוסיף מדעתי ) לם בבשמיםהתורה לחיו כערוגת הבושם התמלא כל העו

ה חידוש וככל הנראה הלא על כל דיבר ודיבר שבורא עולם הביא לעם ישראל היתה חווי

חוויה חושית  ,שנאמר והעם רואים את הקולות ,חושית של כלל החושים מעין כמוה

ומסתבר שעל כל דיבר ודיבר יצא ריח שונה כי כתוב שכל העולם התמלא  ,יוצאת מהכלל

ומן הסתם  ,רא אביטואציה כלומר התרגלות לריחוידוע חוק פיזיקלי בטבע שנק ,בשמים

ובוודאי נראה לי שהפיץ ריחות  ,בורא עולם רצה שכל רגע וכל דיבר יחוו הרגשה מיוחדת

או שהפיץ את כולם ביחד והנס היה גדול יותר שהצליחו להבין בין  ,שונים בכל דיבר

 ,ק נשמה בעולם העליון מסוגלת לקבלאת דופן שרהריחות ולקבל חוויה חושית של ריח יוצ

 ( ללא הגבלת מגבלות הגוף

 את להם החזירו והמלאכים נשמתם נעתקה הראשון בדיבר שכבר וידוע

 .ביותר מיוחדת היתה סיני הר במעמד החושית החוויה כך או כך ,לגוף הנשמות

 החטא לתיקון הגיעו ישראל עם ?הדיברות עשרת בנתינת ריחל הקשר מה

 שלמה שבנה בשעה .ריחמה הנאה יש חסרון ואין פגם אין שלימות, של מעמד

  .טוב ריח כולו העולם כל התמלא ,שלימות של מעמד היה המקדש בית את

 ,מעולם לא הסריח בשר הקודש -, אחד מהם עשרה ניסים נעשו בבית המקדש

אין מטהר  ,'עמוס בבהמות שחוטות וכו ,בית מטבחיים .מפני ריח גן עדן

ח גן עדן, שהיתה בשר יכול להישאר ללא מליחה וללא מקרר מפני רי ,אוויר

  .שלמות בבית המקדש

עצי קינמון בשעה שהיו מסיקים  ()פטום הקטורת "נרד וכרכום קנה וקינמון"

. משחרבה כל ארץ ישראל היתה מריחה ריח טובו ,אותם ריחם היה נודף
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נמצא באוצר המלכה  .הירושלים לא נשתייר מהקינמון המקורי אלא כשעור

 . שנשאר לה מהקינמון המקורי)מסכת שבת ס"ג ע"א( י צימצמא

אדם נהנה מהטעם מהריח והעסיס שבפרי אך לא נגיסה האכילה החיות 

בית המקדש ניטל הריח הפנימית הריח הוא החלק הרוחני שבפרי מאז חורבן 

 .שהיה בפירות

)הטעם טהרה נטלה את רבי שמעון בן אלעזר אומר, ה ""טהרה פסקה מישראל

שרב הונא מצא תמרה  )סוטה מט ע"א( מספרת הגמרא וטה ט,י"ג( )משנה ס הריחואת( 

ושאל בבית המדרש האם  ,וממה שנשאר הביא ממנה, אכל ,שמנה מאוד

              .ה מריחה לך ולא בטל טעם הריח ממךאמרו לו התמרמישהו מריח? 

  .הפריך טהורה וזכה אתה נהנה מריח אתה שנשמת

אך רק למי שמזוכך   'ודתפוח וכים מאותו עץ פרי אפרסק, שני בני אדם אוכל

לדעת מה מיקום נשמת אדם יוכל  יותר בנשמה זוכה לקבל את טעם הריח.

נשמתו טהורה או מי  מי דרגת האדם על פי עוצמת קבלת הנאת הריח.

  .שנשמתו פגומה

אדם  ,יטאל אמר לי מוריאומר האר"י ז"ל בשער רוח הקודש כותב רבי חיים ו

מאותו עשב דבר מה יוכל להבין  ,או מוצ"ש ,שבת ,שמריח הדס בליל שבת

מה  תוכל לדעת הריח וצורת ההרחה באיזה איבר עומדת נשמתו בגופו.

( )הגרוע ביותרברגלים בחלק התחתון מיקום דירוג הנשמה הרוחנית האם היא 

  .)המעולה ביותר(או בגובה החוטם 

             גבוהה ממנו .3נצבת לרגליו  .2יש טורף נפשו באפו  .1נשמה  יש מצב דירוג

אם תרצה לדעת את איכות נשמתה או  ,כל אדם בבחינה אחרת . מעל ראשו .4

מצבה תוכל לאבחן ע"י מצב הריח כיצד אתה נהנה או לא? האם אתה אדם 

  .ריחני או רוחני

כל דין  ,כל פגם ,ניחוח מאמרי זוהר עמוקים מראים על סוד פנימי אחר ריח

חרון  ,כעס ,דין ,כל רוגז, חוסר ריח אך אם יש תיקון, נזק נמצא בדבר פגום

כל דין נזק תלוי ברוח כל  ,דרך האף עלה עשן באפו הפגם גדול אף ועצבים
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ועובד על מידותיו כופה את  .שלמות תלוי בתיקון אדם שבולם עצמו מכעס

מעז יצא מתוק מעשן סמיך שנקבר  ,תועלתה .עצמו ממתן את הדין והגבורות

 . עולה ריח ניחוח מיתוק הגבורות וסוד הקורבן

א ִזְמָנא ּוְבַההּוא ָ ִריךְ  ְדקּוְדש  ט הּוא ּבְ ָ ש  ין ִאְתּפְ ין ֵמִאּלֵ ָמר ְקִליּפִ ֵנף ְולֹא ִאּתְ  עֹוד ִיּכָ

ה ַדֲהָוה ּוָמה מֹוֶריָך. ֶאת רֹואֹות ֵעיְניךָ  ְוָהיוּ  מֹוֶריךָ  ָ ּה, ָמרִאּתְ  ְיֵבש  ל ְמלא ּבָ  ּכָ

בֹודֹו. ָהָאֶרץ ָרָכה ְוִאְתְקִריַאת ּכְ ָנא ִדיֵליּה, ּבְ אֹוִקיד ִדיֵליּה, עֹוָלה ִדיֵליּה, ָקְרּבָ  ּדְ

ל ין ּכָ ין. ִאּלֵ יהּ  ּוְסִליַקת ְקִליּפִ ּוָרא ְקטֶֹרת. ְלַגּבֵ  ִדיֵליּה, עֹוָלה ִדיֵליּה, ִקש 

ְצלֹוָתא עֹוָלההָ  ִהיא ,ָהעֹוָלה ּתֹוַרת זֹאת ִדְכִתיב ֲחִרית ּבִ ַ יהּ  ָהעֹוָלה ִהיא ,ְדש   ְלַגּבֵ

ְצלֹוָתא ה ְדִמְנָחה ּבִ ַכּמָ ָגן ּובּוְסִמין ֵריִחין ּבְ אוֹ  ָגן ְדִאיִהי ֶעֶדן ּדְ תּוב ַרְייָתא.ּדְ ּכָ ֶ  זֹאת ש 

ת - ָהעָֹלה ִהיא .ָהעָֹלה ּתֹוַרת ְתִפּלַ ֲחִרית ּבִ ַ ת ֵאָליו - ָהעָֹלה ִהיא ,ש  ְתִפּלַ  ִמְנָחה ּבִ

ה ַכּמָ ִמים ֵריחֹות ּבְ ל ּוְבש ָ ֶ ן ש  ִהיא ,ֵעֶדן ּגַ ֶ ן ש  תּוב ֶזהוּ  ַהּתֹוָרה. ּגַ ּכָ ֶ ן ש   ֲאחִֹתי ָנעּול ּגַ

ה ּלֹא ְסתּוָמה .ַכּלָ ֶ ַחת ש  א ִנְפּתַ ָנָנא ָהאּדְ  ְלַבְעָלהּ  ַרק ֶאּלָ ִניש   ּתְ יל ִאְתּכְ  ְוָקִמיט ְוֲעּיִ

א ָ ֶאש  א ּבְ ָ ְתָננָ  ָאִחיד ְוֶאש  ְרַווְייהוּ  ְוַעְייֵלי אּבִ ָנח ַעד ְלגוֹ  ְלגוֹ  ּתַ  ְוַכד רּוְגָזא. ּדְ

א ּכָֹלא ִאְתֲאִחיד ֵדין ,רּוְגָזא ְוָנח ְבָדא ּדָ ִ  ,ַנְייָחא הּוא ּכְ  ַנְייָחא. ְוִאְתְקֵרי ַחד ירוּ ּוְקש 

א ֶחְדָווָתא ְדרּוָחא ַנְייָחא כֹּלָ ֲחָדא. ּדְ בֹוִציִנין ְנִהירוּ  ּכְ ין.ּדְ  ְנִהירוּ  ּדְ ךְ  ּוְבִגין ַאְנּפִ  ּכָ

ַרח ִתיב,כְּ  יחֹחַ  ֵריחַ  ֶאת ְייָ  ַוּיָ ַמאן ַהּנִ ָאַרח ּכְ א ְוָכִניש   ּדְ  .ַאְתֵריה ְלגוֹ  ּכֹּלָ

ן, ְוִנְכנ ִסים ְשנֵּיֶהם  ש  ש אֹוֶחֶזת ֶבע  אֵּ ש, ְוה  אֵּ ט ב  ף ְוִנְכנ ס ּוִמְתַקמֵּ ן ֶנֱאס  ש  י ֶהע  ֶשֲהרֵּ

ִזיםִלְפַני ְוִלְפִנים ַעד  ֹרֶגז. ּוְכֶשַהֹכל ֶנֱאח  ה  ֶשנ ח ה  ֹרֶגז, ָאז הּוא ְמנּוח  ֶזה ְונ ח ה  ֶזה ב 

ד. ֶהָאַרת ַהנֵּרֹות ֶהָאַרת  רּוַח ֶחְדַות ַהֹכל ְכֶאח  את ַנַחת. ַנַחת ה  ד ְוִנְקרֵּ ְוֶקֶשר ֶאח 

יַח ַהִניֹחַח, ְכמֹו ִמי  תּוב ַוי ַרח ה' ֶאת רֵּ ן כ  כֵּ ִנים. ְול  ִריַח ְוכֹונֵּס ַהֹכל ְלתֹוְך ַהפ  ֶשמֵּ

 .ְמקֹומוֹ 

ִתיב א ּכְ א ְלַאְתֵריּה.   ְוַעל ּדָ ָ ַאֲהַדר ֶאש  ִגין ּדְ ָך. ּבְ ַאּפֶ ימּו ְקטֹוָרה ּבְ ָיש ִ

א  (אתרגיש) ְוחֹוְטָמא ִאְתַאִחיד ּכֹּלָ ַההּוא ֵריָחא ְלגֹו ְלגֹו ַעד ּדְ ִניש  ּבְ ִאְתּכְ
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ָבה ְוִאְתֲעִביד ְרעּוָתא ָחָדא. ְוָתב ְלַאְתֵריּה. ְוִאְתְקִריב  ָ א ְלגֹו ַמְחש  ּכֹּלָ

ָנח רּוְגָזא ְוִאְתֲעִביד ַנְייָחא  .ּוְכֵדין ֵריַח ִניחַֹח. ּדְ

תּוב ּה.   ְוַעל ֶזה כ  ש ִלְמקֹומ  אֵּ ה ְבַאֶפְך. ִמשּום ֶשחֹוֶזֶרת ה  י ִׂשימּו ְקטֹור 

יַח ִלְפַני ְוִלפְ  ְוַהֹחֶטם ף ְבאֹותֹו רֵּ ב ֶנֱאס  ר ִלְמקֹומֹו, ְוִנְקר  ז ַהֹכל ְוחֹוזֵּ ִנים, ַעד ֶשֶנֱאח 

יַח ִניחֹ  ד. ְוָאז רֵּ צֹון ֶאח  ה ְוַנֲעֶׂשה ר  ב  ֹרֶגז ְוַנֲעֶׂשהַהֹכל ְלתֹוְך ַהַמֲחש    . ַנַחת ַח, ֶשנ ח ה 

כגון שיש תיקון בריח יש כנגד עלה עשן באפו מידת כעס כל דין נזק וחרון אף 

                                                                                                      .תלוי בחוטם כל תיקון שלמות והנאה ריחעל שונאי ישראל 

כלומר אדם שכובש את מידות עולה מידת הריח ומגביר אותה ברמה רוחנית 

הגבורות אור  עס עולה ריח ניחוח יש מיתוק הדיןבמקום עשן סמיך שנקבר כ

ּה  ושפע בעולם סוד הקורבן וסוד אישה ריח ניחוח ת  ר  ן ֶאת ַאְזכ  "ְוִהְקִטיר ַהֹכהֵּ

ה ה ִאשֵּ ח  יַח ִניֹחחַ  ַהִמְזבֵּ  )ויקרא ב, ב(ַלה'"  רֵּ

ניחוח, מן השורש נו"ח, פירושו 'נחת', 'נועם'. ריח ניחוח הוא ריח נעים, 

ואומנם מצאנו שריח הניחוח ובפרט ריח המניח את הדעת ומשכך את הרוגז. 

ַח ַלה' ַח. ַוי ַרח ה' … של הקרבנות בכוחו לפייס: "ַוִיֶבן ֹנַח ִמְזבֵּ ַוַיַעל ֹעֹלת ַבִמְזבֵּ

ה ַבֲעבּור  מ  ֲאד  ל עֹוד ֶאת ה  יַח ַהִניֹחַח ַוֹיאֶמר ה' ֶאל ִלבֹו ֹלא ֹאִסף ְלַקלֵּ ֶאת רֵּ

ם ָאד  ִׂשיִתי" ל ַחי ַכֲאשֶ ְוֹלא ֹאִסף עֹוד ְלַהכֹות ֶאת כ  … ה   .כב(–)בראשית ח, כאר ע 

המילה העברית ניחוח מופיעה בתנ"ך יותר מארבעים פעם, ותמיד בצירוף ריח 

 .ניחוח

אדם ממתיק את מידת הכעס אשר הכ .רוח לקב"ה משבירת המידות-יש נחת

יש סוד העשן וסוד התיקון  .שמאל וממתיק את הדין בנחיר ימין בנחיר

לו אדם ילבש בגדים הכי מרוטים מרופטים ולא יתקלח בזמן אפי .בעישון

גם ימים  .הוא אינו מסריח כמו כל אדם אחר ,ששומר על טהרת נשמתו

  .חודשים ושנים יריח ריח טוב

י דשאים היו מתבשמים מאותם לא התקלחו והיו מינ ,דברמעם ישראל נודד ב

גדי עשיו החמודות" קשה וכתוב "בריח שטף של עיזים הינו ריח נורא ו .ריחות
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והרי אין בגד כל  ,ויעקב לקח את בגדי עשיו ,בגדי שדה משטף של עיזים היו

אלא ריח  ,לריח של האדם ,כך מסריח מזה והנה הראיה שאין קשר למלבוש

. בשמני כביסה ומבשמי כביסה לבגדיםהמצוות שעושה עוטף אותו. ללא צורך 

 . ולך בדרך התורה והמצוות יריח טובאדם שה

נשבה רוח  שנה שהיו במדבר לא 40י במדבר כל הושוע בן נון מל את בנ"י

בורא עולם נתן את ציווי המילה ליהושוע  ,צפונית והיתה סכנה למול את בנ"י

           . את כל בנ"י ויצאה גבעת הערלות. הר ענק עם כל הערלותביום אחד מל 

י שעבר משם כל מ רק לשם השוואה בצומת מסובים היה הר הזבל חירייה

נאמר 'ַעד ֶשי פּוַח . כתוב זרחה על העורלות השמש והתליעו . היה מריח ריח רע

ֶלְך ִלי ֶאל ַהר ַהמֹור ְוֶאל ִגְבַעת ִלים אֵּ ַהְלבֹונ ה' רבי אבהו ורבי לוי  ַהיֹום ְונ סּו ַהְצל 

 דרשו בפסוק זה.

רבי אבהו אמר: בשעה שמל אברהם אבינו את עצמו ובניו ובני ביתו עשה 

מערלותיהם גבעה וזרחה השמש על העורלות והן הרקיבו והעלו תולעים ועלה 

לפני הקדוש ברוך הוא כריח קטורת הסמים ריחן של העורלות הרקובות 

וכריח קומץ הלבונה שעל גבי להבות האש שבמזבח. באותה שעה אמר הקדוש 

וך הוא: כשיבואו בניו של אברהם לידי עבירות ומעשים רעים אני אזכר בר

בריח העורלות הרקובות, אתמלא חמלה ואהפוך את מידת הדין למידת 

ֶלְך ִלי ֶאל ַהר ַהמֹור'.  רחמים. זאת הסיבה שנאמר 'אֵּ

רבי לוי אמר: בשעה שמל יהושע את בני ישראל עשה מעורלותיהם גבעה 

ות והן הרקיבו והעלו תולעים ועלה ריחן של העורלות וזרחה השמש על העורל

 ,כריח קטורת סמים וכריח קומץ של לבונה ,הרקובות לפני הקדוש ברוך הוא

כשיבואו  ,שעל גבי להבות האש שבמזבח. באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא

 .בניהם של אלו לידי עבירות ומעשים רעים אני אזכר בריח העורלות הרקובות

ואהפוך להם מידת הדין למידת הרחמים. זאת הסיבה שנאמר  אתמלא חמלה

ֶלְך ִלי ֶאל ַהר ַהמֹור' מתמלא  ,אע"פ שגבעת הערלות ריח רע בזכות זה .'אֵּ

יש ריח מיוחד למצוות  ,רחמים על ישראל מי שעושה מצוות בקדושה וטהרה
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מיתוק הדינים וגם אם אתה בצרה שנראה שזה ריח לא טוב ריח זיעה של 

תורה או בהשתדלות לימוד לכבוד שבת ייחשב לאדם לעתיד לבוא  בלימוד

 כריח ניחוח. 

ּה. ב  עּו (משנה ה ,מסכת יומא)במשנה  ִשיב ַנְפש  ּה ַעד ֶשת  ה, ַמֲאִכיִלין אֹות  ִריח  ה ֶשהֵּ ר 

ם ְבִקִיים, ַמֲאִכיִלין ַעל פִ  ין ש  י ַעְצמֹו, חֹוֶלה, ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ַעל ִפי ְבִקִיים; ְוִאם אֵּ

 .ַעד ֶשֹיאַמר ַדי

 יש לה שני חושים לה ולולד.  .גם לה וגם לעוברכפול, אישה בהריון מריחה 

דיומא  אתו לקמיה דרבי, אמר להו: זילו לחושו לה היא עוברה דארחא"ה

ְבֶטֶרם אצורך ( ה ,ירמיהו א) קרי עליה  .ואילחישא –לחושו לה , דכיפורי הוא

ְרָך ַבֶבֶטן ְיַדְעִתיָך אֶ  ֶרֶחם ִהְקַדְשִתיָך נ ִביא לַ צ  א מֵּ צֵּ נפק  .גֹוִים ְנַתִתיָךּוְבֶטֶרם תֵּ

 .מינה רבי יוחנן

צדיק שמתאפק ולא  ,בן יצא להניתן לדעת ע"פ חוש הריח של האישה איזה 

 מתאווה לאכילה ביום הכיפור או רשע . 

המשל לעניין  .לה ילד יפהולה שיצא סג ,ראוי לאישה בהריון להריח אתרוגים

במעשים טובים ואז יצא לך בן שהצדיקים משולים לאתרוג תשתדלי בתורה ו

 .צדיק

 

 

 

 

 

 

 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%90_%D7%94
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 שיא שלמות הריח נמצא בגן עדן

 מזרחי מעשה מאת הרב עודד 

נעצר ליד אחד פעם הגיע רבי חיים מצאנז לאחת העיירות והלך בה לדרכו. לפתע 

 "גן עדן נודף מהבית הזה. אני חייב להיכנס אליו הבתים והכריז: "ריח

רבי חיים דפק בדלת והציג את  היתה זו דירתו של ר' פסח, גבאי צדקה של העיירה.

עצמו, ור' פסח הזמינו בדחילו ורחימו להיכנס פנימה. רבי חיים החל להסתובב 

 . בדירה, נעצר ליד אחד הארונות וקרא: "מכאן בקע ריח גן העדן שהרחתי בחוץ

רבי חיים ביקש מהגבאי לפתוח את הארון. ר' פסח היסס, אבל מפני שאין מסרבים 

 . מהארון בגדים ישנים ובלויים. לפתע נפלו ממנו בגדי כומר לגדול, החל להוציא

 ". רבי חיים קרא: "ממלבוש זה עולה ריח גן עדן

אני גבאי : ר' פסח נבהל מכך שבארונו התגלה בגד של כומר, והחל לספר את סיפורו

הצדקה של העיירה, ויש לי מסע קבוע באיסוף כספי צדקה בין תושביה. פעם אחת 

למען ענייני הצדקה. כאשר חזרתי מאיסוף הכספים הקבוע ונתתי יצאתי כהרגלי 

א לי מישהו שהמתין לי בקוצר רוח וקר לכל הנזקקים שהכרתי, מצאתי בביתי

אבל מדוע באת עכשיו?!",  .אבוד הואסכום כסף מסוים, ואם לא, שהוא צריך דחוף 

  .שוב ללכת לאותם אנשים אוכל אמרתי, "חילקתי כעת את כל כספי הצדקה. לא

בכל  והחלטתי  האיש המשיך להתייפח על מר גורלו. לא יכולתי לשאת את כאבו

יהודי במצב נואש שזקוק  סף, ולהסביר לתורמים כי הזדמן ליזאת לערוך סיבוב נו

וכך הצלחתי לאסוף את  ,התושבים נאנחו, אבל רובם תרמו בשנית. לעזרה דחופה

לו את הכסף. הוא חיבק ונישק  הסכום הנדרש לאותו אדם. חזרתי לביתי והבאתי

 .אותי והלך לפרוע את חובו אצל הנושים

כעבור רבע שעה שמעתי דפיקה בדלת. על הפתח עמד יהודי נוסף שהחל לספר לי על 

 ". שלי מר גורלו. הוא התייפח: "זה ממש פיקוח נפש! אם לא תעזור לי, זה הסוף

א אוכל בשום אופן לבוא אמרתי לו: "היום ביקרתי פעמיים אצל תושבי העיירה. ל

 . "פעם נוספת. הרי יגרשו אותי מהבתים

האיש המשיך לבכות ולבי נקרע לגזרים, אבל ידעתי שאי אפשר לחזר על אותם 

הפתחים בפעם השלישית. ניסיתי לחשוב מה אוכל בכל זאת לעשות. לפתע עלה 

יקים בדעתי רעיון מוזר. ליד ביתי היתה מסבאה שבה התלקטו מדי ערב בחורים ר

ששתו לשוכרה ובילו את זמנם בהבלים. חשבתי שאנסה אצלם את מזלי. אולי 
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אצליח להוציא מהם כסף לצדקה. ידעתי מה תהיה תגובתם, אבל החלטתי לנסות 

 .בכל זאת

גם . "נכנסתי למסבאה ואת פני קדמו קריאות צוהלות ומחיאות כפיים של הפוחזים

 ".יותראצלנו הוא מחפש צדקה?! כנראה שמצבו קשה ב

ר: ח הראשי, בנו של גביר העיירה ואמהחוורתי וחולשה נפלה עלי. ניגש אלי הפרח

אם הגעת אלינו, סימן שאתה זקוק נואשות לכסף. בוא נעשה עסק. פעם כומר אחד 

השאיר אצלנו את בגדי הכמורה שלו. אם תלבש את בגדיו ותצעד איתנו בכל 

 .ורחובות העיירה, אתן לך את הסכום שאתה זקוק ל

מלמלתי שאני זקוק לשלושה רובלים, בחושבי שזה רעיון מטורף לגמרי שגבאי 

העיירה יסתובב עם בגדי כומר ואחריו כל הריקים והפוחזים. הרי כולם יאמרו 

שיצאתי לגמרי מדעתי. ומאידך איך אוכל להשיב את פני הנזקק ריקם אם ביכולתי 

 .לעזור?! החלטתי לקבל את הצעת הפרחח

לי את בגדי הכומר ולבשתי אותם. כל הריקים התפקעו מצחוק ויצאו הבחור הביא 

בעקבותיי עם פחים ומקלות. אנשי העיירה צפו בי נדהמים: האם פורים היום?! מה 

העדלאידע המשונה הזאת?! בוודאי נטרפה דעתו של הגבאי. עברנו את כל העיירה, 

אומרו: וברגע שסיימנו את התהלוכה הניח הפרחח את שלושת הרובלים ב

פשטתי את הבגד ". "הבטחתי ואני מקיים. תוכל גם לקבל את בגדי הכומר במתנה

 .וחשבתי שאשמור אותו למשמרת כי בזכותו זכיתי להחיות יהודי

עשית דבר נכון מאוד! : רבי חיים שמע את הסיפור ומעיניו זלגו דמעות. הוא אמר

אחרי מאה ועשרים קח את הבגד הזה וצווה לבניך שהוא ישמש כתכריכים לגופך 

 .שנה. שום מלאך חבלה לא יוכל לגשת אליך

 .ר' פסח הלך לעולמו ונקבר בבגדי הכומר כמצוות רבי חיים מצאנז

שנים רבות לאחר מכן הממשלה הפולנית רצתה לסלול כביש במקום שבו עמד בית 

הקברות שבו נטמן. הם נאלצו לפנות את הקברים ולהעביר את הגופות למקום 

הגיעו לקברו של ר' פסח המנוח מצאו אותו שלם לחלוטין, פרט לרגל  אחר. כאשר

 .אחת שבגד הכומר לא כיסה
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 סוד בגדי החמודות

 הרב משה שינפלד נלקט משיעורו של

 -הביע את רצונו לברך את עשו, אולם בהשתדלותה של אמו אבינו יצחק 

יבל רבקה, שראתה בנבואה שהברכות מגיעות ליעקב ולא לעשו, יעקב ק

  בסופו של דבר את הברכות.

כדי שיצחק יברך את יעקב, היה על רבקה לשנות את מראהו החיצוני של 

ִית  ּה ַבב  ֹדל ַהֲחֻמֹדת ֲאֶשר ִאת  ו ְבנ ּה ַהג  ׂש  י עֵּ ה ֶאת ִבְגדֵּ יעקב: "ַוִתַקח ִרְבק 

עִ  י ה  יֵּ ת ֹעֹרת ְגד  ן. ְואֵּ ט  ש ֶאת ַיֲעֹקב ְבנ ּה ַהק  יו ְוַעל ַוַתְלבֵּ ה ַעל י ד  ִזים ִהְלִביש 

יו"  אר   יז(.-)בראשית כז, טוֶחְלַקת ַצּו 

עיני יצחק כבדו מזוקן, ולפני שהוא התחיל לברך עלה בלבו ספק מיהו 

ו"  ׂש  י עֵּ ַדִים ְידֵּ יצחק )בראשית כז, כב(. העומד לפניו: "ַהֹקל קֹול ַיֲעֹקב, ְוַהי 

יו ביקש מהעומד לפניו להתקרב אליו: "וַ  ד  יַח ְבג  ִיַגש ַוִיַשק לֹו, ַוי ַרח ֶאת רֵּ

ְרכֹו השם", והוא העניק  ֶדה ֲאֶשר בֵּ יַח ׂש  יַח ְבִני ְכרֵּ ה רֵּ הּו". "ַוֹיאֶמר, ְראֵּ ְרכֵּ ַוְיב 

 את ברכתו ליעקב.

איזה ריח הריח יצחק, אשר מחמתו הוא החליט להעניק את ברכתו ליעקב? 

שאין לך ריח רע יותר משטף  רש"י כפי שכותבהרי בגדי עשו הדיפו ריח רע ו

 העיזים. ממה יצחק התרשם כל כך? 

רש"י מביא את תשובת המדרש: "מלמד שנכנסה עמו ריח גן עדן". אנחנו 

"הריח" את אנשים מגושמים מדי בכדי להריח את ריח גן עדן, אולם יצחק 

 יעקב והוא הבין שהוא זה שראוי לקבל את הברכות.

 .)מובא בספר "אסופת מערכות"(ישנו הסבר נוסף 

יו".  לה התורה אומרת: "ַוי ַרח ֶאתיתחאת מה יצחק הריח? ב ד  יַח ְבג  רֵּ

מהבגדים נדף אמנם ריח רע של עיזים, אולם אחר כך יצחק לא הריח את 

יחַ  -הבגדים, אלא את יעקב עצמו  ה רֵּ ְרכֹו ה ְבִני "ְראֵּ ֶדה ֲאֶשר בֵּ יַח ׂש   ".'ְכרֵּ

 מה עומק העניין?

https://www.hidabroot.org/article/141730
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הבגדים אינם באמת חלק מהאדם עצמו, אלא הם רק מקיפים אותו. 

 הבגדים הם משהו חיצוני המולבש על האדם.

כשם שאנחנו מבינים שהבגדים הם חלק נפרד מהגוף, כך הגוף הוא בעצם 

הוא לא באמת ה"אני" תריס לנשמה( )מלשון מגוף,  בגד "חיצוני" של הנשמה. הגוף

האמיתי של האדם. כולנו יודעים שתאי גוף האדם מתחלפים כל הזמן והגוף 

משתנה מתקופה לתקופה, אולם האדם עצמו נשאר תמיד אותו אדם. 

   ה"אני" האמיתי הוא הנשמה.

כשם שטבעם של בגדים להתלכלך, כך קורה שאדם עושה עם גופו מעשים 

יש משהו בפנים שאף פעם אינו  -טובים. אולם הגוף הוא רק חיצוני לא 

 חוטא. נקודה נקייה, נקודה טהורה, נשמת האדם.

ישנן סיטואציות מסוימות, בהן נדרש מהאדם להשתמש במידה המצטיירת 

חיים. כשאין -כשלילית. כעת, במצב הנוכחי, מידה זו משמשת עבורו כסם

ותה מידה שלילית, עליו להשתמש בה ברירה וכשאדם זקוק להפעיל את א

 בצמצום גדול ובמינון מדויק.

יעקב הוצרך להשתמש בכלי חיצוני של שקר. הבגד היה בגד של שקר, אבל 

  הוא עצמו היה אמיתי.

יצחק אביו הריח ריח חיצוני רע, אולם הוא הבין מיד שזה ריח מהבגדים. 

עקב. יצחק הבין זהו ריח חיצוני. השקר לא פגם באישיות האמיתית של י

 שיעקב משתמש בכלי חיצוני של שקר עבור מטרה טובה.

זו כוונת הפסוקים. יצחק הריח בתחילה את ריח הבגדים, אולם מיד הוא 

גן  הריח את "ריח" בנו. כשהוא הריח את יעקב עצמו, הוא הריח את ריח

 והוא הבין שהברכות מגיעות ליעקב ולא לעשו, ומיד הוא התחיל לברכו. עדן

יצחק יודע "להריח". הוא יודע שחטאי עם ישראל הם רק בחיצוניותם ולא 

 בפנימיותם.

http://www.hidabroot.org/video/61028
http://www.hidabroot.org/video/61028
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)ברכות כו ייחודיותו של יצחק באה לידי ביטוי במקום נוסף. התלמוד כותב 

א יִ ע"ב( ֶדה, שיצחק אבינו תיקן את תפילת מנחה: "ַויֵּצֵּ ק ל ׂשּוַח ַבש  ִלְפנֹות  ְצח 

ֶרב"   . "לפנות ערב" הכוונה לקראת הערב, בשעת המנחה.)בראשית כד, סג(ע 

המילה בוקר היא מלשון בקרה. בבוקר יש יכולת להבדיל בין טוב ורע. אני 

יכול להבדיל בין דברים עדינים ודקים. המילה ערב היא מלשון עירוב 

וקשה להבחין בין הדברים. יצחק יצא אל וערבוב, הכל מתחיל להתערבב 

לַפנות את הערב. מלשון  -השדה "לפנות ערב". אפשר גם לקרוא את זה 

 פינוי. לפנות את כל הערבוב וליצור סדר.

כזה היה יצחק. יצחק ידע שגם כשאדם חוטא, יש בתוכו נקודה טהורה 

 וזכה, שהיא לא יכולה לחטוא. הכל זה חיצוני.

פנות את הערב, להבדיל בין הדברים, וזה גם כוחו זה כוחו של יצחק. ל

המיוחד של יעקב וזרעו אחריו, שגם אם בגדיהם יהיו עם ריח לא טוב, הם 

  עצמם יהיו עם ריח גן עדן.

 שיא השלמות בריח גן עדן מספרים חז"ל בגמרא מסכת תמיד על אלכסנדר

ו בידיה מוקדון: "כי שקיל ואתי, יתיב אההוא מעיינא, קא אכיל נהמא, הו

 מע מיניה: האיאמר: ש ריחא. נפל בהו -להו  דמחוורי בהדיגולדני דמלחא, 

 ה.טראבאפי מיא מהנהו שקל: דאמרי איכא. אתי עדן מגן עינא

 קלא: פתחו לי רמא דגן עדן, לפתחא דמטא כוליה, עד אידלי: דאמרי איכא

 אנא, מלכא נמי אנא להון: אמר'. וגו'" לה השער זה" ליה: אמרו! בבא

 תקליה אתייה חדא, גולגלתא ליה יהבו מידי! לי הבו חשיבנא, מיחשב

לרבנן: מאי  אמר להון מתקליה. הוה לא בהדיה דידיה ספאוכ דהבא לכוליה

 אמר להו: שבע. קא דלא - ודמא דבישרא דעינא גולגלתא אמרי: האי?

שאול  תקלא,דכתיב לאלתר - וכסייה עפרא קלילי שקלי הוא? דהכי ממאי

 לא תשבענה וגו'.ואבדון 
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כאשר נטל עצמו והלך, ישב על מעיין אחד ואכל לחם. היו בידיו דגים 

שיצא מגן עדן ממעיין  .]טוב[מלוחים. בעת שהיו רוחצים אותם נפל בהם ריח 

 ששם ריחותיו מיוחדים.

 אמר: "משתמע מכך, מעיין זה מגן עדן יוצא!"

אומרים: הלך יש ופניו. בהם את יש אומרים: "לקח מאותם מים ורחץ 

 אחריו עד שהגיע לפתחו של גן עדן.

 הרים קולו: "פתחו לי את השער!"

 רק צדיקים נכנסים אליו.".  : "זה השער לה', צדיקים יבואו בואמרו לו

 

 סיפור ריח גן עדן 

]מצאו רבה בר נכרים  אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דקאי בבית הקברות של

שיסדרו בבעל  אמר ליה: מהו נכרים[, לאבוה את אליהו שעומד בבית הקברות ש

'מיכה'  – אמר ליה: גמר 'מיכה' 'מיכה' מערכין ]לומדים גזרה שווהחוב? 

, גבי בעל חוב "ואם מך הוא מערכך"גבי ערכין כתיב  'מיכה' מתחום הערכין[

 (ויקרא כה, לה) "וכי ימוך אחיך"כתיב 

 מניין לומדים שכשמפרישים תרומה צריך להיות מנין לערום שלא יתרום?

 (, טודברים כג)דכתיב ''ולא יראה בך ערות דבר"  לבושים?

]האם אדוני אמר ליה: לאו כהן הוא מר? מאי טעמא קאי מר בבית הקברות 

 אינו כהן? מדוע נמצא אדוני בבית הקברות?[

דתניא, רבי שמעון בן  ]לא למד אדוני טהרות[?אמר ליה: לא מתני מר טהרות 

יוחי אומר: קבריהן של נכרים אין מטמאין, שנאמר 'ואתן צאני צאן מרעיתי 

 אתם קרויין אדם, ואין נכרים קרויין אדם. -( יחזקאל לד, לא)אדם אתם' 

]בארבעה אינני מצוי, בשישה אמר ליה: בארבעה לא מצינא, בשיתא מצינא 

 ?אהיה מצוי?[

 אמר ליה: ואמאי?

https://www.sefaria.org/Leviticus.25.35?lang=he&utm_source=sef_linker
https://www.sefaria.org/Deuteronomy.23.15?lang=he&utm_source=sef_linker
https://www.sefaria.org/Ezekiel.34.31?lang=he&utm_source=sef_linker
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 .]דחוק לי הדבר = אני עני[יקא לי מילתא אמר ליה: דח

 ]הובילו והביא אותו לגן עדן )אליהו את רבה בר אבוה([דבריה ועייליה לגן עדן, 

 ]פשוט גלימתך, קח מהעלים הללו[.אמר ליה: פשוט גלימך, ספי שקול מהני טרפי 

כי הוה נפיק שמע דקאמר: מאן קא אכיל לעלמיה כרבה בר  ]לקח[ספא שקל 

היה יוצא שמע )קול( שאמר: מי אוכל את העולם הבא שלו )בעולם הזה( כרבה ]כשאבוה 

 בר אבוה![

 ]השליך אותם[.נפץ שדנהו 

]למרות זאת לקח איתו את אפילו הכי, אתייה לגלימיה, סחט גלימא ריחא 

שהריח  אשתו עשתה כביסה לבגד ושמה לב גלימתו, שספגה את הריח מהעלים[,

באלפי הללו מוכרים את המי כבסים  ווהי ,בגדהיוצא ללא הפסקה מ

  .דינרים

פלגינהו לחתנוותיה  ,]מכרו בשנים עשר אלף דנרים[בתריסר אלפי דינרי זבניה 

. ולכן חילק מההכרזה בגן עדן שאגם אוכל חלקו ממה שנבהל ]חילקם לחתניו[.

 לחתניו בכדי לא לזכות בעושר הנ"ל ולהפסיד מחלקו בעולם הבא.

משם הנשמה  ות ממקור נחצבות הנשמה שבגן עדןמכאשר יש מקום של של

  .נהנית המקום הרוחני הגבוה ביותר של ההנאה וריח ההנאה בשמים

פטר האדם מהעולם הזה חי בגן עדן על מה? על נ: כשחי כותברבינו הבן איש 

 הנאת הריח .

. וכעת אומר הבן איש ו ריח חומר זך שהנשמה נהנית ממנוחיות המזון הינ

מנהג למה כאשר אדם נפטר עומדים בבית האבל ומחלקים חי תבין את ה

משום שרוצים לזכות את הרבים  .חודש מי ורדים ובשמים 12ם בכל ה בשמי

לכן ריח טוב  .פש הנפטר מריח ולא אוכל ולא שתיהבהנאת הריח כל תזונת נ

גורמים את חדות ההנאה לנשמת כל מצוה כל מעשה טוב  .מזון לנשמה

 . האדם
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 (פרשת בלק) הקדוש פר בזוהרכן מסו כמו

ן  ּמָ ֲהָוה ּתַ ְכַפר ִסְכִנין, ּדְ אֹוְרָחא, ָמטּו ְלַההּוא ֲאָתר ּדִ י ְיהּוָדה ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ י ִיְצָחק ְוִרּבִ ִרּבִ
ָרא ֲחָדא ְזֵעיָרא, ְוָכל יֹוָמא ֲהָוה  ֲהָוה ָלּה ּבְ יֵליּה, ּדְ ָתא ּדִ ִאּתְ ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא, ִאְתֲאָרחּו ּבְ
יִמין.  ין ַחּכִ י ִסְפָרא, ְוָאָתא ְלֵביָתא, ָחָמא לֹון ְלִאּלֵ ֵבי ִסְפָרא, ַההּוא יֹוָמא ָסִליק ִמּבֵ ּבְ
ְרָכָאן. ָקִריב  ְייהּו ּבִ ִאין ְוִתְרַווח ִמּנַ ין ּגּוְבִרין ִעּלָ י ִאּלֵ יּה, ָקִריב ְלַגּבֵ ָאַמר ֵליּה ִאּמֵ

ְייהּו, ַעד ָלא ָקִריב, ַאֲהָדר ַלֲא  ֵעיָנא ְלָקְרָבא ְלַגּבַ יּה, ָלא ּבָ חֹוָרא. ָאַמר ֵליּה ְלִאּמֵ
ָלא ָקֵרי  ל ַמאן ּדְ ַמע, ְוָהִכי אֹוְלֵפי ִלי, ּכָ ְ א ָלא ָקרּו ְקִריַאת ש  ָהא יֹוָמא ּדָ ְייהּו. ּדְ ְלַגּבַ

ל ַההּוא יֹוָמא ִנּדּוי הּוא ּכָ עֹוָנֵתיּה, ּבְ ַמע ּבְ ְ י יְ .  ְקִריַאת ש  י ִיְצָחק ְוַרּבִ הּוָדה ָהיּו הֹוְלִכים ַרּבִ
ם ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא. ִהְתָאְרחּו  ָ ָהָיה ש  ֶּ ַפר ִסְכִנין, ש  ל ּכְ ֶּ יעּו ְלאֹותֹו ָמקֹום ש  ְך. ִהּגִ רֶּ ּדֶּ ּבַ
ית  ר. אֹותֹו יֹום ָעָלה ִמּבֵ פֶּ ֵבית ַהּסֵ ָחד ָקָטן, ְוָכל ַהּיֹום ָהָיה ּבְ ן אֶּ ָהָיה ָלּה ּבֵ ֶּ ּתֹו, ש  ְ ל ִאש  ֵאצֶּ

ר ּוָב  פֶּ ָבִרים ַהּסֵ ת אֹוָתם ַהֲחָכִמים. ָאְמָרה לֹו ִאּמֹו, ִהְתָקֵרב ַלּגְ ְיָתה, ָרָאה אֶּ א ַהּבַ
ּלֹא ָקַרב, ָחַזר ְלָאחֹור.  ֶּ ם, ְוַעד ש  ָרכֹות. ָקַרב ֲאֵליהֶּ ם ּבְ לּו ְוַתְרִויַח ֵמהֶּ ְליֹוִנים ַהּלָ ָהעֶּ

ה ֲהֵרי יֹום זֶּ ֶּ ם, ש  ה ִלְקַרב ֲאֵליהֶּ ַמע, ְוָכְך  ָאַמר ְלִאּמֹו, ֵאיִני רֹוצֶּ ְ לֹא ָקְראּו ְקִריַאת ש 
ל אֹותֹו ַהּיֹום ִנּדּוי ּכָ עֹוָנָתּה, הּוא ּבְ ַמע ּבְ ְ ּלֹא ָקָרא ְקִריַאת ש  ֶּ ל ִמי ש  דּוִני, ּכָ ְמעּו  ִלּמְ ָ ש 
 ְ א ִאש  אי ָהִכי הּוא. ְויֹוָמא ּדָ והּו, ָאִרימּו ְיַדְייהּו ּוָבִריכּו ֵליּה. ָאְמרּו ַוּדַ ְלָנא ִאיּנּון, ְוַתּוְ ּדַ ּתָ

ר ָנש   וָגא, ְוָלא ֲהָוה ּבַ ּוְ ָלא ֲהָוה לֹון ָצְרַכְייהּו, ַוֲהוּו ִמְתַאֲחָרן ְלִאְזּדַ ה, ּדְ ֲהֵדי ָחָתן ְוַכּלָ ּבַ
עֹוָנֵתיּה, ּוַמאן  ַמע ּבְ ְ הּו, ְוָלא ָקֵריָנן ְקִריַאת ש  ָנא ּבְ ּלְ ּדַ ּתָ ְ ָלא ָעַלְייהּו, ַוֲאָנן ִאש  ּדְ ּתַ ְ ְלִאש 

ִאְתַעּסָ  ֵריָחא ּדְ ָמה ַיְדַעת. ָאַמר ֵליּה, ּבְ ִרי, ּבְ טּור ִמן ַהִמְצָוה. ָאְמרּו ֵליּה, ּבְ ְצָוה, ּפָ ּמִ ק ּבַ
ְווהּו. ָיְתבּו, ַנְטלּו ְיַדְייהּו ְוָכִריכּו ִרְפָתא ְייכּו. ּתַ ד ָקִריְבָנא ְלַגּבַ ְייכּו ְיַדְעָנא, ּכַ ַ ְלבּוש   ּדִ

ְמעּו ֵהם ְוָתְמהּו, ֵהִרימּו ְיֵד  ָ ְלנּו ַיַחד ש  ּדַ ּתַ ְ ה ִהש  ה, ְויֹום זֶּ ְך זֶּ אי ּכָ ם ּוֵבְרכּוהּו. ָאְמרּו, ַוּדַ יהֶּ
ג, ְולֹא ָהָיה ָאָדם  ּוֵ ם ְוָהיּו ִמְתַאֲחִרים ְלִהְזּדַ ם ָצְרֵכיהֶּ ּלֹא ָהיּו ָלהֶּ ֶּ ה ש  ִעם ָחָתן ְוַכּלָ

ם ְולֹא ָקָראנוּ  ְלנּו ָבהֶּ ּדַ ּתַ ְ ם, ְוָאנּו ִהש  ל ֲעֵליהֶּ ּדֵ ּתַ ְ ש  ּיִ ֶּ עֹוֵסק  ש  ֶּ עֹוָנָתּה, ּוִמי ש  ַמע ּבְ ְ ְקִריַאת ש 
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ְצָוה  ּמִ ם  -ּבַ כֶּ ְ ֵריַח ְלבּוש  ם, ּבְ ? ָאַמר ָלהֶּ ִני, ֵאיְך ָיַדְעּתָ ְצָוה. ָאְמרּו לֹו, ּבְ טּור ֵמַהּמִ ּפָ
ם ְוָכְרכּו ַפת בּו, ָנְטלּו ְיֵדיהֶּ ְ ְמהּו. ָיש  ם. ּתָ י ֲאֵליכֶּ ַרְבּתִ ּקָ ֶּ ש  י ּכְ       .ָיַדְעּתִ

ים מסיפור זה בזוהר מה מעלת קריאת שמע בזמנה בתפילה שמקבלים לומד

יכול להריח  5מזה ריח מיוחד מהמצווה הנ"ל שאפילו אותו ינוקא תינוק בן 

                                                                                                  בחכמים ולדעת האם קיימו מצווה קריאת שמע בעונתה .

שמשה למד חכמת הפרצוף וכך יכל  ()דף ע ע"באומר הזוהר בפרשת יתרו 

כותב הרמ"ק נראה כי בין  .שופטים ,ם להיות ראשי העםלזהות את הראויי

ויש להוסיף יראי אלהי"ם  דבהו לבין מילת בדיקנא חסר,רשימו מלות ב

ם הוא קצר אפו א בחוטמא כי מי שיראת אלהי"ם בלבו ניכר בכעסו ואריכת

ע"כ מפה לומדים חכמת הפרצוף אפילו מהחוטם האם  .אף או ארך אפיים

 ניתן ללמוד על תכונות האדם . .כעסן או רגוע ושלו אדם

שנאמר על ידי ( כ"א, )י"חדרשו על הפסוק בספר שמות )זהר חדש ג.( בספר הזהר 

 יתרו חותן משה, בייעוצו למשה לחלק את הנטל של ללמד את התורה ולדון

י , "את בני ישראל בינו ובין זקני ישראל באומרו ם ַאְנשֵּ ע  ל ה  ה ֶתֱחֶזה ִמכ  ְוַאת 

אֹות  י מֵּ רֵּ ִפים ׂש  י ֲאל  רֵּ ֶהם ׂש  ַצע ְוַׂשְמת  ֲעלֵּ י ב  י ֱאֶמת ׂשְֹנאֵּ י ֱאֹלִהים ַאְנשֵּ ַחִיל ִיְראֵּ

ֹרת י ֲעׂש  רֵּ י ֲחִמִשים ְוׂש  רֵּ בשערו שיחזה ברוח קודשו, בשש בחינות שהם ". ׂש 

 ,ובקווים שעל המצח ,שעל הראש שהם מתתקנות על האוזניים, במצח

איך שהוא  -בחוטם ו ,ובצורת הפנים ,בפנים ,ובגבות שעליהם ,נייםיבע

מסודר בדרך ישר על הפה בגוף בקומתו ובשיעור שלו לכל צד ולמעלה 

 .כי זה הוא תיקון האדם)ובשרטוטי הידיים( ולמטה 

לנו טפח ולכסות טפחיים מהסוד הגדול הזה של והאריך בספר הזהר לגלות 

חכמת הפרצוף כמבואר שם, ותראה שכשרבי שמעון בר יוחאי בא לגלות את 

הסודות האלו פתח בתפילה ואמר ריבון העולמים ברשותך אני אבא לגלות 

סודות הנסתרים שלך גל עיני והביטה נפלאות מתורתך לשבח את הכלה 

תיקונים שהיא השער להיכנס אליך לראות את באלו ה)שהיא הנוקבא דז"א( שלך 

פניך בסוד התפארת. ותראה כי רבים מבני האדם יחשבו כי חכמת הפרצוף 
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היא ניחוש בעלמא ואינו כך כי היא חכמה נפלאה שהיא תלויה בספירות 

כי בריאת הנשמה באברים עליונים נפלאים ורוחניים  ,ובמידות העליונות

קדושות ומשם ידיעת סיבת שינויים שלה הם באים משורשי הספירות ה

שהדברים האלו הם ממש סתרי  ולכן בא ללמד ולהגיד ,בפרצופים ובגופים

ולכן מפרצופם וגופם תחזה לראות מי ראוי  ,תורה ולא ניחוש בעלמא

להיבחר כדי להנהיג את בני ישראל כי אותם שיש חיסרון בפרצופם הוא 

בגוף מראה תליית הנפש מצד איזה פגם שנדבק בנפשם כי הנפש המתלבש 

בספירות העליונות ואם יש פגם בפרצופם או בגופם זה מראה על חוסר 

  .דביקות בספירות ובמידות העליונות מאיזה פגם שהוא

קצת ממה שמובא בספר הזהר והמקובלים נשמתם בגן עדן כדי  נוולכן הבא

לטעום ולו במעט מהעץ החיים, אבל מחובתי להודיע שבכל זאת ליקטתי 

גם למי שלא דרך  ,הזהר ומספרי הקבלה רק את הדברים אשר קל להבינםמ

בדרך הקבלה בחייו, אבל ברור הדבר שבספר הזהר ובמפרשיו, הדברים 

מבוארים באריכות עם כל פרטיהם ושורשם שלא הבאתי רק אחד מאלף 

ממה שמוסבר שם, ועוד יותר שבאמת גם אם האדם ילמד את מאמרי הזהר 

בבירור שאין זאת הכוונה האמיתי של הדברים ולא יחשוב שידע  ,ישר והפוך

שדברי הזהר הם כפשוטם, כי הדברים מבוארים על ידי האריז"ל ותלמידיו 

באופן אחר לחלוטין, ועל זה רמז הרמב"ן שאין מוסרים רזי תורה אלא למי 

)שכבר נמסרו על ידי ועל כן לא נכנסתי לבאר את הדברים בפנימיותם כלל  ,שראוי

  ז"ל וממשיכי דרכו(הארי

ויהי רצון שנהיה ראוים לשרת לפני האדון ברוך הוא יתברך שמו בכל לבבינו 

משיח צדקנו   ובכל נפשנו ובכל מאודינו בבית מקדשינו אחרי ביאתו של

 .במהרה בימינו אמן סלה
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של הרב כדורי  "תפילה ליצחק"מן הספר   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 מסכת כתובות  גמרא :

 א -דף סא  - כתובות -תלמוד בבלי 

ברתיה דשבור מלכא אכלה בה אמה  .ניריחדאכלה אתרוגא הוו לה בני  בריי

ני אמר רב הונא בדק לן רב ריחאתרוגא והוו מסקי לה לקמיה אבוה בריש 

וא אומר שלא להניק שומעין לה צערא הונא בר חיננא היא אומרת להניק וה

 דידה הוא הוא אומר להניק והיא אומרת שלא להניק מהו כל היכא דלא ...

ה ילד ריחני כפשוטו אך ג בהריון יצא לומי שאוכלת אתר אומרת הגמרא

 .תלמיד חכם

 ב -דף סו -תוספות -כתובות  -תלמוד בבלי 

דידיה דאתרוייהו קאי וכשחתן פוסק: לא נאמרו דברים הללו אלא 

שלא היתה כלה צריכה )יומא דף לט:( בירושלים. והא דאמרינן בפ' טרף בקלפי 

לא היו צריכות להתבשם  ריחהקטרת ודאי ל ריחלהתבשם בירושלים מפני 

ר ולהשיר השער ולפשט אבל צריכות היו לקופה של בשמים לעדן הבש

 הקמטים. ר''ת: ואם תמצא לומר במנה המתקבל. וה''ה דמצי למימר אם ...
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כלה שהיתה בסביבות ירושלים היתה מקבלת ריח מהקטורת של בית 

 .המקדש שהיה ריחו למרחוק

 על הינוקא ובר כוכבא סיפור נפלא

דת דופן ונערצת בנוף ע-יוצאת, הינוקא", ילד קטן, הוא דמות מופלאה"

 .הקדוש המקובלים, תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, חבורת הזוהר

 אביו, רב המנונא סבא, היה חסיד קדוש, גדול ונכבד, המהלך בשבילי רקיעי

רבי יצחק ורבי יהודה  -מקובלים השמים, ואחר פטירתו, עלו שנים מבכירי 

האלמנה, היא מבקשת מבנה היתום העולל שיתברך מפי שני  לבקר בבית -

לא סירובו בטענה: "אינני מתברך ממי ש כמים, והיא מופתעת לשמועהח

עיסוקם במצווה דחופה  הדבר נבע בשלשמע בזמנה הבוקר"! -קרא קריאת

 ".אחרת, ו"העוסק במצווה פטור מן המצווה

אני מריח ויודע איזה מצוות מנין לך הדבר, ענה לתדהמתם:  במענה לשאלה

 .עשיתם עשיתם ואיזה לא

 ה זו זעזעה את שני הצדיקים, הם נשקוהו ברוב חיבהתשובה מדהימ

והתפעלות, ואכן למרות שהינוקא לא צורף רשמית לחבורת המקובלים של 

ואמרותיו מופיעות בזוהר, ועליו אמרו שהוא "מלאך ה'"  הזוהר, תורותיו

ושדברי תורתו נעלים ונשגבים, שלא נשמעו , "הקב"ה חוסה עליו בכנפיו

 .ולםכמותם מיום שנברא הע

ח מיוחד, הוא הכיר בו את המצב יחוש ר לו האריז"ל מסופר שהיה גם על

מלך המשיח נאמר שעיקר מעלתו תהיה בחוש  הרוחני של בני האדם, גם על

, ולא למראה עיניו ישפוט ה' ביראת)מלשון ריח( הריח המיוחד שלו "והריחו 

על ידי החייב  "מריח באדם ושופט ויודע מיולא למשמע אוזניו יוכיח", 

, עד כדי כך חוש הריח מהווה גורם מכריע במשיחיות, שחכמי הרחה"

כוכבא הוא משיח שקר והרגו אותו, מזה שלא היה יכול -הסיקו שבר ישראל

 .הריח לשפוט בחוש
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 החושים חוש הריח בהשוואה לשאר

אדם  בהשקפה ראשונה ניתן לחשוב ש"חוש ריח" נחות משאר החושים, שכן

ם נו נחשב בעל מום, הוא יכול לחיות ולקיים חיים רגילישאין לו חוש ריח אי

ונורמלים ככל האדם; אבל מי שאין לו חוש ראיה או חוש שמיעה, הוא בעל 

חוש לכאורה קשיים רבים בתיפקוד וניהול אורח חייו. נמצא ש מום ויש לו

 ונחוץ. ריח פחות חשובה

יות ולהתקיים אכילה ושתיה נחוצים לקיום החיים, אי אפשר לח -ועוד  זאת

ריח אין לו חשיבות קיומית, אפשר להתקיים בלעדיו.  בלעדיהם, אבל חוש

לא  -ומבושמים ולא יאכל וישתה מאומה  אדם שרק יריח ריחות נעימים

מזון מספק אנרגיה וקיום  יוכל לחיות, כי ריח אינו מספק חיים לגוף, רק

ית, שכן נשמה האלוק יכולת המזון להחיות את הגוף נובעת מעוצמתו. לגוף

וכדי , נעלית מהגוף: נשמה היא הוויה רוחנית, והגוף הוא הוויה גשמית

שבו  -לשמור על החיבור ביניהם, צריך כוח אלוקי עליון. זו פעולת המזון 

ובכוחו לשמור על חיבור  -אלוקי גבוה "מוצא פי ה' המלובש בלחם"  ניצוץ

שאינו מספק אנרגיה  בריאים וטובים; לעומת זאת ריח הנפש והגוף, לחיים

לכאורה,  -אפשר להתקיים ולחיות -אי שהרי מריח בשמים בלבד -וחיים 

 חסר גם בעוצמה האלוקית

 בריח מעלות

 נפלאות אנו מוצאים חשיבות עצומה ומעלות אולם, במקומות רבים

 .ריח טוב מרגיע, כדברי המהרש"א: בשמים מבטלים דאגה וצער ":ריח"ב

 יוצא אפוא ,ואילו אכילה אינה מעוררת מעילפוןלפון יריח חריף מעורר מע

שמזון אמנם מספק אנרגיה וחיים ושומר על חיבור הנשמה בגוף, אבל הוא 

לגוף את חלק הנשמה שפרח ממנה בעילפון, ואילו ריח יכול  לא יכול להשיב

 .למשוך ולהשיב את הנשמה לגוף

ילה מרובה ואילו אכילה אינה מעוררת, להיפך אכ ,ריח חריף מעורר משינה

 -הנשמה והגוף  -כן, פעולת הריח בחיבור ההופכים -עייפות. אם גורמת
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)שהנשמה יכול רק לשמר את המצב הקיים  חזקה מהמזון: בעוד שמזון

חיבור מחודש במקום שיש נתק  , הרי ריח יכול ליצורתמשיך להחיות את הגוף(

בר בין שני לח . וברור שהיכולת)שהנשמה שפרחה תחזור לגוף(ופירוד מסוים 

 דברים מנותקים, דורשת עוצמה וכוח חזקים יותר מהנדרש לשמר על המצב

הקיים, כי רק כוח גבוה ונעלה מהנפש, יכול "לשלוט" עליה ולמשוך אותה 

. משמע שהעוצמה האלוקית שבריח חזקה מזו שבמזון חזרה לגוף. מכאן

שהנשמה  נהנית הנשמה, כדברי הגמרא "איזה דבר ומריח ,ממזון נהנה הגוף

 הריח".  - נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו

זאת ועוד: כניסת הנשמה לגוף היא מהחוטם, ככתוב "ויפח באפיו נשמת 

באפיו", "נשמה  -ובחוטם שורה הנשמה, ככתוב: "נשמת רוח חיים  "חיים

חיות האדם באפיו". גם יציאת הנשמה היא  באפו", ואמרו חז"ל "עיקר

לשם היא נכנסת ומשם  ,חיי: "החוטם כלי לנשמהמהחוטם, כדברי רבינו ב

 .יוצאת

חטא עץ הדעת, נעשה רק  - והמקור לכל הרוע בעולםהחטא הראשון והנורא 

             , מפריו"( )"ותקח מישוש )ככתוב "ותרא האשה"(, ראיהעם ארבעה החושים: 

              ,, ואילו חוש הריח לא שותף במעשה החטא)"וישמעו"( וקול)"ותאכל"(  טעם

ארבעת החושים נפגמו וספגו טומאה ואינם יכולים להתחבר לנשמה,  לכן

וטהור והוא יכול להתחבר עם הנשמה הקדושה.  ורק חוש הריח נשאר זך

רוחני, כי חוש הריח קשור  לכן שמו "ריח" מלשון "רוח", ביטוי של דבר

 .טהרתו ללנשמה הרוחנית, כאמור שרק הנשמה נהנית מהריח ולא הגוף, בש

 מכל זה למדים שבריח חשיבות עצומה ומיוחדת, והגמרא קובעת זאת בשתי

 .מילים: "ריחא מילתא", שריח הוא דבר חשוב ומשמעותי

 הריח  נשמת

שהנשמה  בקבלה מוסבר שריח מתחבר לכוחות הנשמה העליונים: היות

ערוך מהגוף הגשמי כאמור, לכן רק חלק -הרוחנית גבוהה ונעלית באין

וחותיה העליונים נשארים מעל שורים בגוף, אבל שאר כ ת הנשמהמכוחו

 .מתלבשים בתוכו ואינם )מקיפים וסובבים אותו( הגוף
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עם הגוף,  מזון פועל על כוחות הנשמה השורים בגוף, שהם יתמידו בחיבורם

 ויספקו לו חיים טובים, לאורך ימים ושנים טובות; אבל ריח מגיע לכוחות

 "ות הנפש ממש", הקרוי "יחידה"עצמהעליונים שבנשמה 

גופני, מקשרים ומחברים לגוף את כוחות -הגשמי כשמריחים בחוטם

מרומם את האדם מעלה לכוחות  הנשמה העליונים, ובלשון החסידות: ריח

וכוחות חדשים  הנפש העליונים, שם הם מתחדשים ושואבים תעצומות נפש

 .ואדירים, ואז הם שבים ומתגלים בגוף

 .הגוף, לא מצד נחיתותו אלא להפך מתוך עליונותו מזין את לכן ריח אינו

העליונים שאינם מתלבשים ומחיים את  בגלל שריח קשור בכוחות הנשמה

ובגלל שמזון משפיע על .הגוף, לכן הוא אינו יכול לספק חיים ואנרגיה לגוף

 כוחות הנשמה התחתונים המלובשים ומחיים את הגוף, לכן הוא מספק

 .וף, והוא שומר על חיבור כוחות הנפש הללו עם הגוףאנרגיה וכוח לג

תזונתי דל, אך תרופות רבות מיוצרות מבשמים, ואכן במידה  לבשמים ערך

מחלה נגרמת כתוצאה מליקוי בהשפעת הנשמה : מסוימת יש דמיון ביניהם

לכן הגוף נחלש ובא  ,מהגוף לגוף, ובמילים אחרות הנשמה "התרחקה" קצת

יותר", כי  "לא יועיל לחולה מאכל, אדרבה יקלקלנו לידי חולי, משום כך

מאכל מתחבר רק בכוחות הנשמה שמלובשים בגוף, אבל תרופה ממשיכה 

עליון יותר" מכוחות הנשמה רחוקים, לכן היא מבריאה, כי , "אור וחיות

אותם כוחות נשמתיים שהתרחקו ממנו,  היא מקרבת ומשיבה לגוף את

 .תובמובן זה בשמים הם כמו תרופו

מי שאין לו חוש ריח אינו נחשב בעל מום, שכן החסרון שלו קיים  משום כך

 -שמעל גופו, אבל גופו והנשמה אשר בקרבו  רק בקשר עם כוחות נשמתו

החושים, כמו ראיה,  קיימים בשלמות; אבל מי שחסר לו אחד משאר

 .מום לכן הוא נחשב בעל -הרי אצלו פגום חלק מגופו  -שמיעה 
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 חתכונות הרי

מצד אחד חוש ריח פחות  .מנוגדים בחוש ריח יש לכאורה, שני דברים

ראית או שמיעת  משפיע על האדם בהשוואה לחוש ראיה או שמיעה, שהרי

דבר יפה ונעים, מרתקת את האדם ומשלהבת אותו, ומשכיחה ממנו את 

"יוכל להתמיד בענין יום או יומים ולא ירעב ולא יצמא,  -הגשמיים  צרכיו

האדם  -יצר לו"; אבל בהרחת בושם, מופלא ככל שיהיה  לבבו ולא לא יחלש

הגשמיים, ו"ירעב ויצר לו, ויחלש לבבו  אינו שוקע לגמרי, והוא חש בצרכיו

קשור לאדם מחוש  ויתאב לאכול ולשתות", זאת אומרת שחוש ריח פחות

 .ראיה ושמיעה

 .יעהיותר מראיה ושמ אולם מצד שני אנו מוצאים שריח משפיע על האדם

אבל  ."שהרי ריח לא נעים ולא טוב, אדם לא מסוגל לסבול, "לקבל ולהריח

אדם מסוגל לראות ולשמוע "דבר שאינו הגון ואינו ראוי"; אדם יכול לראות 

  .אך הוא לא מסוגל להריח את סירחונו פגר נבילה

שריח קשור לכוחות הנפש  - אך שני הדברים הללו נובעים מיסוד אחד

יכול להשקיט  לכן ריח, נעים ככל שיהיה, אינו. בגוףשאינם מלובשים 

ולהשכיח את צרכי הגוף, שכן הוא מהנה ומרתק את הנשמה ולא את הגוף, 

הגוף אינו נסחף אחר הנאת הריח, והגוף אינו "שוכח" את צרכיו;  ממילא

מהנים את הגוף, וכשהוא שקוע בהם הוא יכול לשכוח  אבל ראיה וקול נעים

 .ריםאת צרכי גופו האח

בגלל שריח מגיע לנשמה, שהיא עדינה יותר מהגוף, לא מסוגלים  ודווקא

ראיה ושמיעה שהם הנאה לגוף החומרי והגס,  אבל, לסבול ריח לא נעים

 .כך טובים-שאינם כל מסוגלים לסבול ולהסתדר עם מראות וקולות
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                                           פעולות הריח

 :הענינים שבריח פרטי לפי זה יובנו

וממשיכים  ידו מתעלים לכוחות הנפש העליונים-כי על -מרגיע  ריח טוב

, ידי ריח שמריחה הנפש-בגוף כוחות רעננים ומרגיעים, בלשון החסידות: על

 .העליונים באים מהעלם לגילוי ומתחדשים כוחות האדם, ונעשה רגוע ושליו

ת כוחות הנשמה בהתעלפות מקצ -מעיר אדם מעילפון  חזק ריח

הנשמה העליונים המקיפים את הגוף,  "מסתלקים" מהגוף וחוברים לכוחות

צריך "להשיב" את  לכן האדם מאבד כוחותיו ועשתונותיו; וכדי לעוררו

 אותם כוחות לגוף, ואכן בריח מתחברים לאותם כוחות נשמה עליונים

 ו.שיבים" אותם לגוף והאדם שב לאיתנהמקיפים את הגוף ו"מ

כי  -האדם מהשינה ואילו האכילה גורמת לעייפות  מעורר את חריףריח 

מתעלים למעלה, והריח משיב  בעת השינה מקצת מכוחות הנפש שבגוף

 -הריח החזק  ידי-"המוחין שבראש יסתלקו מפני השינה, ועל -אותם חזרה 

יעלה עד מקור השכל ויחזירנו למוח"; ואילו המזון דורש מהאדם תוספת 

                                         .יכול, לכן הוא גורם לעייפותומאמץ לע כוח

שורה ומשם היא יוצאת, שכן  הנשמה באה לגוף דרך החוטם, ושם היא

יחסית  בהיותה גבוהה ונעלית באין ערוך מהגוף, הרי המקום הקרוב

 .לשורשה העליון ומקומה האמיתי הוא בחוטם, ששם חוש הריח

, כי קורבנות קשורים )המזון של ה'(ה' חשובה מקורבנות  הריח של לכן קטורת

וריח קשור )כמו שמזון קשור לכוחות הנפש שבגוף( השורים בעולם  לכוחות אלוקיים

, עד כדי )כמו שריח קשור לכוחות הנפש שמעל הגוף(העולם  לכוחות האלוקיים שמעל

עצמו. בעל החוטם", שכן ריח קשור בה' ב" כך שאמרו בזוהר שהקב"ה נקרא

ישלטו בעולם", כי היא  ידי "קטורת מועברת המיתה והרוגז שלא-לכן על

 ".ממשיכה כוח "מחיי החיים מרב חסד
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ידו יבחין ויכיר במהות האמיתית של כל אדם, -ריח שעל משיח ישפוט בחוש

משיח צדקנו יהיה בגילוי עצם הנפש דכל  כי "ריח מגיע בעצם הנשמה ואצל

באופן שיוכל לראות את  יח יהיה המשפט שלוידי הר-ישראל ולכן על-בני

 .העצם דכל אחד ואחת

 (ב דף פח עמוד)מסכת שבת 

כל  ",כערוגת הבושם לחייו" (יג-שיר השירים ה)וא''ר יהושע בן לוי מאי דכתיב 

וכיון  .דיבור ודיבור שיצא מפי הקב''ה נתמלא כל העולם כולו בשמים

הוציא הקב''ה הרוח  ,דיבור שני להיכן הלך ףשמדיבור ראשון נתמלא

שפתותיו  (יג-שיר השירים ה)מאוצרותיו והיה מעביר ראשון ראשון שנאמר 

 .שושנים נוטפות מור עובר אל תקרי שושנים אלא ששונים

אשון העולם נתמלא שאומרת שבדיבור הר הזובכדי להבין את הגמרא 

רבי יהושוע בן לוי אם כל דיבור יצא ריח חדש אך בדיבור  בבשמים אז שואל

לם היה רווי בבשמים אז איך היתה השפעה של ריח חדש הראשון העו

אלא מתרץ הבן איש חי וחז"ל שריח העולם נשטף וחזר בריח  ?בדיבור השני

 . אחרחדש מגן עדן או שהיה מתרוקן הריח ומתחדש עם ריח חדש 
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       במעמד הר סיני נתמלא כל העולם בשמים מכל דיבור ודיבור שיצא 

 י הקב"ה בזמן מעמד עשרת הדיברות.מפ

 דרוש הרב דוד כוכב.

יםמעמד קבלת התורה   נתמלא כל העולם כולו ְבָשמִּ

 ע"ב 'פח שבת

ו ַכֲערּוַגת ַהֹבֶׂשם שיר השירים ה, יג( )ואמר רבי יהושע בן לוי: מאי דכתיב " י   -ְלח 

ִמים. כל דבור ודבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא כל העולם כולו בְ  ׂש 

הוציא הקדוש  -דיבור שני להיכן הלך?  -וכיון שמדיבור ראשון נתמלא, 

)בהמשך הפסוק( ברוך הוא הרוח מאוצרותיו, והיה מעביר ראשון ראשון, שנאמר 

ר  יו שֹוַשִנים ֹנְטפֹות מֹור ֹעבֵּ , אל תקרי שושנים אלא )רש"י: על שהעבירן(ִׂשְפתֹות 

 "ששונים

לוי שהעולם נתמלא, ושוב נתמלא בבושם בכל דבור  מנין למד רבי יהושע בן

 .ודבור? והלא הלשון ֹבֶׂשם שבפסוק הוא בלשון יחיד דוקא

הרי כבר  ?עוד קשה, מה הצורך בהעברת הריח הראשון לצורך הריח השני

 .ולמה לא די באותו ריח הראשון ?מלא העולם בבושם

מנין לערוגה, שהיא " (דף פד ע"ב)הדברים חוזרים כדברי המשנה לעיל אלא ש

ששה על ששה טפחים, שזורעין בתוכה חמשה זרעונין", "ערוגת הבושם" 

פירושה ערוגה שזרועים בה מיני בשמים שונים, ומכאן שיצאו מפיו של 

 .הקב"ה מספר מיני בשמים. חמשה חמישה בכל לוח מהלוחות

חוד וכל דיבר ודיבר יש לו מעלה מיוחדת משלו. לכן כל בושם ובושם יש לו י

משלו והוא מעניק עונג שונה ממשנהו. וכדי לחוש ולהנות מכל בושם 

 .מהבשמים נצרך הרוח שיעבירם ראשון ראשון

 רבי יהושע בן לוי ממשיך במימרותיו ומדגיש את העוצמה והחשיבות 

ואמר רבי יהושע בן לוי: כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש "שבדיברות 

ואמר רבי יהושע בן לוי: כל דיבור ..  .ברוך הוא יצתה נשמתן של ישראל
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ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא חזרו ישראל לאחוריהן שנים עשר 

 (ו משנה ב)פרק רבי יהושע בן לוי לשיטתו גם במסכת אבות ..." מיל

ֶהם ַלְבִריֹות  ב ּוַמְכֶרֶזת ְואֹוֶמֶרת אֹוי ל  ַהר חֹורֵּ את מֵּ יֹום ַבת קֹול יֹוצֵּ ל יֹום ו  ְבכ 

א נ זּוףמֵּ  ה ִנְקר  ק ַבתֹור  ינֹו עֹוסֵּ ל ִמי ֶשאֵּ ה ֶשכ  אותו בושם .  ֶעְלבֹונ ּה ֶשל תֹור 

מילא את העולם כולו. וכל מי שאינו חש בניחוח, אינו שומע את בת הקול, 

אינו מכיר בגדולת התורה וחשיבותה, ואינו עט עליה ללומדה בכל כוחו, 

 ערכה. מנודה מהבנתאינו אלא מהעולבין בה, והוא נזוף ו

 זהר:

אמר ר' אבא שב בני שב, ישבו, הריח ר' אבא באותו ורד, אמר, ודאי אין 

, )שה"ס המוחין דהארת חכמה המריחים ממטה העולם מתקיים אלא על הריח

, כי אני רואה שאין הנפש מתקיימת אלא על הריח, ועל כן למעלה כדרך הריח(

. מוחין דהארת חכמה שה"ס ריח כנ"ל()כדי להמשיך המריחים בהדס במוצאי שבת, 

 )שמות שסג(

פתח ואמר וירח את ריח בגדיו וגו', ריח בני כריח שדה וגו' וירח את ריח 

בגדיו, משמע שהלבושים היו מעלים ריח טוב שלא נעדר מהם לעולם ריח 

ההוא, עתה יש להסתכל, כתוב ריח בגדיו, וכתוב ריח בני, ולא אמר ריח 

ומשיב אלא למדנו, כיון שנכנס יעקב נכנס עמו גן עדן,  הבגדים אלא ריח בני,

ה' לאדם ולאשתו  ולמדנו אותם הבגדים היו של אדם הראשון, שכתוב ויעש

 )בא קמח(כתנות עור וילבישם והוציאם מגן עדן. 

)מן האדם וצריך להריח בבשמים כשיוצא השבת, משום שנסתלק רוח ההוא 

אדם נשארת ערומה, מכח הסתלקות , והנפש של השהוא תוספת נשמה של שבת(

 ההיא שנסתלק הרוח ממנה, וכבר העמידוהו.

כתוב, וירח את ריח בגדיו ויברכהו וגו', מקרא זה העמידוהו ולמדנו, אבל תא 

חזי, הריח הוא קיום של הנפש, משום שהוא דבר הנכנס אל הנפש ולא לגוף, 

ושים של אדם תא חזי, כתוב, וירח את ריח בגדיו, הרי העמידוהו שהם הלב

 )ויקהל רעא(הראשון היו, שנתן לו הקב"ה ללבוש אותם... 
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בעוד שהיו הולכים פגשו איש אחד שהיה בא, וג' ענפי הדס בידו, קרבו אליו, 

)דהיינו הנשמה יתרה אמרו לו, למה לך זה, אמר, כדי לתת הרוחה אל האובדת, 

בל שלשה למה לך, , אמר ר' אלעזר יפה אמרת, אהנאבדת מנפש האדם במוצאי שבת(

, )שהם ג' קוין, חסד גבורה ת"ת(אמר לו, אחד לאברהם אחד ליצחק ואחד ליעקב, 

וקשרתי אותם יחד והרחתי בהם משום שכתוב, לריח שמניך טובים שמן תורק 

שמך. כי בריח הזה מתקיימת חולשת הנפש, ומתקיימת באמונה זו, שהיא 

וש כי ריח, רומז על הארת פירהמלכות(, ונמשכות ברכות מלמעלה ומלמטה. )

החכמה המתגלה במלכות, שהיא נמשכת מג' קוין דז"א, שה"ס ג' הדסים, ועל כן 

. אמר כשמריחים את ההדסים צריכים לכוון להמשיך הארת החכמה מהם אל המלכות(

 ר' אלעזר אשרי חלקם של ישראל בעולם הזה ובעולם הבא.

נודע )שמריחים למטה( הזה תא חזי אין העולם מתקיים אלא על הריח, ומריח 

, כי בשעה שיוצא השבת, והנפש יתרה )למעלה, שה"ס הארת חכמה(ריח אחר 

מסתלקת, ונשארים נפש ורוח של האדם מפורדים ועצובים, )שאדם קונה בשבת( 

מתקרבים על )שממשיכים אותו על ידי ריח ההדסים, והנפש והרוח( בא הריח הזה, 

 ידו זה אל זה ושמחים.

, לקבל את הריח, )שלמעלה, שהוא ז"א(אחר הרוח )של האדם( יך הרוח ועל כן צר

)רוח ונפש שלמעלה, שהן , כיון שמתקבל הריח מתקרבים )שה"ס הארת החכמה(

זה אל זה ושמחים. כעין זה הוא, ריח של הקרבן, זו"ן, וכן רוח ונפש של האדם( 

תלהטים מהם , ומ)דהיינו כל הספירות של ז"א(שבריח הזה מתקרבים הכל יחד, 

 , ושמחים...)שהם הספירות של המלכות(הנרות, 

ועל כן ריח הקרבן הוא קיום הכל וקיום העולם, והקרבן הוא על ידי הכהן 

)שהם כנגד ז"ס חג"ת המקריב הכל, ומשום זה, שבעת ימי מילואים נשלמים בו, 

, כדי שכולם יתברכו בעבודתו, ושמחות וברכות תמצאנה למעלה ולמטה. נהי"מ(

 )צו קפז, ועיין שם עוד(

לריח שמניך טובים, אמר רבי שמעון, המקרא הזה הסתכלתי בו, והוא 

סתום בסוד עליון. יש ריח ויש ריח, והרבה ריחות יש, יש ריח העולה ממטה 

למעלה, כמו ריח הקרבנות, שזה הוא ריח, העולה וקושר קשרים זה בזה 
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, עד שנעשה הכל קשר ירידה( )דהיינו שמשתלבים זה בזה בדרךומשתלשל זה בזה, 

 אחד ואור אחד.

יש ריח אחר, וזה הוא מלך המשיח שנקרא ריח, שכתוב, והריחו ביראת ה', 

וזה נקרא ריח, ומתקשר בסוד ריח קרבן. וזה סוד אשה ריח ניחוח לה', 

אשה הוא לחוץ מן הקשר, שהמזונות והאור של צבאות ומחנות האש 

מנו, וזהו שמתקשר בפנים, ומאיר נצטמצמו בצהרים, ריח הוא לפנים מ

בסוד ברית הקדש, וזהו שהמלך המשיח נקרא שהוא ריח מאלו הבשמים 

 )זהר חדש שיר השירים קפז, ועיין שם עוד(העליונים, שכתוב כריח בשמים... 

פתח ר' שמעון ואמר, כתוב, וירח את ריח בגדיו ויברכהו, מה ראה יצחק, 

ל והמשתה, לא ברכו, עד הזמן שאף על פי שיעקב הביא לו אותו המאכ

 שהריח בלבושים האלו.

כאן יש להסתכל, הרי הלבושים האלו לא היו שלו, של יעקב, כי התורה 

מעידה, שכתוב, את בגדי עשו בנה הגדול, וכאן כתוב את ריח בגדיו, וכי 

בגדיו היו, ריח הבגדים היה צריך לומר, מהו בגדיו. אלא בגדיו ממש היו 

, ולא של עשו, ואף על פי שכתוב, בגדי עשו, לתועבה היו ודאי אלו הלבושים

, שיעקב ישב עליה, ומשה ישב )שה"ס המלכות(אצלו, כעין זה אותה הבאר 

עליה, לתועבה היתה אצל אחרים, כיון שבא יעקב, התודעה הבאר לבעליה, 

 ועלו אליו המים...

ב, התודעו כעין זה לבושים אלו, לתועבה היו אצל עשו, כיון שלבש אותם יעק

הלבושים לבעלם, מיום שעשה אותם הקב"ה לא העלו ריחם עד אותו זמן 

, כי הלבושים חזרו לצורתם, יעקב )שה"ס הקו האמצעי(שלבש אותם יעקב, 

, ובשעה שראו הלבושים )דהיינו הקו האמצעי(היה ודאי צורתו של אדם ויפיו, 

 צורת אדם, העלו ריח.

ב', ריח בני, ג', ריח שדה אשר ברכו ה'. וכל ג' ריחות עלו כאן, א' ריח בגדיו, 

הג' עלו ליצחק בשעה שבא אליו יעקב. וכל ג' הריחות כתובים במקרא הזה, 

ריח בגדיו, היינו על כן עלמות אהבוך, ריח בני, היינו שמניך טובים, ריח 



 152 ריח  ניחוח  בהיכלו

שדה, היינו שמן תורק שמך, ודאי שהכל הוא קשר אחד. ובו סוד ריח הקרבן 

 )שם ריא, ועיין שם עוד(... )בכתוב אשה ריח ניחוח לה'(אמר שהערנו, כמו שנ

אמר רבי חלפתא, כשושנה בין החוחים, נותנת ריח טוב, כך רות מזרע 

האומות נתנה ריח טוב לפני הקב"ה, כשושנה, שהעלתה ריח טוב, כך רות 

 )שם רות קעט(ממעשיה הטובים נכנסה תחת כנפי השכינה. 

 )שם נז ב(לו הן קול ומראה וריח. שלשה משיבין דעתו של אדם, א

 לנקביו הנצרך רע, ריח תחילת וזהו מרקבת, אכילתו אמות ד' הלך ולא אכל

 א( מא )שבת זוהמא. ריח תחילת וזהו אפרו, גבי על שהסיקוהו לתנור דומה ואכל

אמר רחבה אמר רבי יהודה עצי ירושלים של קינמון היו, ובשעה שהיו 

רץ ישראל, ומשחרבה ירושלים נגנזו ולא מסיקין מהן ריחן נודף בכל א

 )שם סג א(נשתייר אלא כשעורה ומשתכח בגזאי דצימצמאי מלכתא )כך שמה(. 

א"ל קיסר לר' יהושע בן חנניא מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף, אמר לו 

תבלין אחד יש לנו ושבת שמו, שאנו מטילין לתוכו וריחו נודף, אמר לו תן 

המשמר את השבת מועיל לו, ושאינו משמר את השבת  לנו הימנו, אמר לו כל

 )שם קיט א(אינו מועיל לו. 

דרש רבא מאי דכתיב הדודאים נתנו ריח, אלו בחורי ישראל שלא טעמו 

 )עירובין כא ב(טעם חטא. 

אמר רב פפא קול ומראה וריח אין בהן משום מעילה לפי שאין בהן ממש, 

ילה הואיל ונעשית מצותו... וריח לאחר שתעלה תמרותו אין בו משום מע

 )פסחים כו א(

ולוי אמר אפילו בשר שחוטה כחוש שצלאו עם בשר נבילה שמן מותר, מאי 

טעמא, ריחא בעלמא הוא וריחא לאו מילתא היא... אמר לך רב דכולי עלמא 

ריחא מילתא היא, לאו איתמר עלה דההיא אמר רבה בר בר חנה אמר ריש 

רי הכל אסור... לא נחלקו אלא בפת חמה לקיש בפת חמה וחבית פתוחה דב

דאיטווא בהדי  )דג(וחבית חתומה, פת צוננת וחבית פתוחה... ההיא ביניתא 
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, מר רב )מאכל חלב(, אסרה רבא מפרזקיא למיכליה בכותחא )בתנור אחד(בישרא 

רב אשי אמר אפילו במילחא נמי אסורה משום דקשיא לריחא ולדבר אחר. 

 )שם עו ב(

ה נסים שנעשו במקדש, דתנן, עשרה נסים נעשו בבית וזה אחד מעשר

 )יומא כא א(המקדש, לא הפילה אשה מריח בשר הקדש... 

עזים שביריחו היו מתעטשות מריח הקטורת, נשים שביריחו אינן צריכות 

להתבשם מריח קטורת, כלה שבירושלים אינה צריכה להתקשט מריח 

א בהרי מכמר והיו קטורת. אמר רבי יוסי בן דולנאי עזים היו לאב

מתעטשות מריח הקטורת. אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה 

סח לי זקן אחד פעם אחת הלכתי לשילה והרחתי ריח קטורת מבין כותליה. 

 )שם לט ב(

 )שם עו ב(. )פקחוני, עשאוני פקח(והיינו דאמר רבא חמרא וריחני פקחין 

נפשה... תנו רבנן עוברה שהריחה עוברה שהריחה מאכילין אותה עד שתשיב 

בשר קודש או בשר חזיר תוחבין לה כוש ברוטב ומניחין לה על פיה, אם 

נתיישבה דעתה מוטב, ואם לאו מאכילין אותה רוטב עצמה, ואם נתיישבה 

דעתה מוטב ואם לאו מאכילין אותה שומן עצמו, שאין לך דבר שעומד בפני 

 )שם פב א(יכות דמים... פקוח נפש, חוץ מע"ז וגילוי עריות ושפ

ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה', אמר רב יהודה בריה דרב 

 )תענית כט ב(שמואל בר שילת משמיה דרב כריח שדה של תפוחים. 

 )יבמות צד א(...והיינו ריח הגט הפוסל בכהונה. 

 )כתובות ס א(, אמר רב אשי בריחא ובטעמא. )תינוק שזו אמו(סומא מנא ידע 

..דאכלה אתרוגא הוו לה בני ריחני, ברתיה דשבור מלכא אכלה בה אמה .

אתרוגא והוו מסקי לה לקמיה אבוה בריש ריחני... כללא דמילתא כל דאית 

 )שם סא א(. )מזיק את מי שאוכלין לפניו ואינו אוכל(ליה ריחא ואית ליה קיוהא 
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תא תנא מאי בעל פוליפוס, אמר רב יהודה אמר שמואל ריח החוטם, במתני

 )שם עז א, וראה שם עוד( ריח הפה...

ותחמרה בחמר ובזפת, תנא חמר מבפנים וזפת מבחוץ כדי שלא יריח אותו 

 )סוטה יב א(צדיק ריח רע. 

תניא ר"ש בן אלעזר אומר טהרה בטלה טעם וריח... רב הונא אשכח 

תומרתא דחינוניתא, שקלה כרכה בסודריה, אתא רבה בריה א"ל מורחינא 

 )שם מט א(ינוניתא, א"ל בני טהרה יש בך, יהבה ניהליה. ריחא דח

וישכיבוהו במשכב אשר מלא בשמים וזנים, מאי בשמים וזנים, רבי אלעזר 

אמר זיני זיני, ר' שמואל בר נחמני אמר בשמים שכל המריח בהן בא לידי 

 )בבא קמא טז ב(זימה. 

שוט גלימך ספי ...דבריה )לקח אליהו את רבה בר אבוה( לגן עדן, אמר ליה פ

, ספא שקל, כי הוה נפיק שמע דקאמר מאן קא אכיל )עלים(שקול מהני טרפי 

, אפילו הכי אתייה לגלימיה סחט )זרקם(לעלמיה כרבה בר אבוה, נפץ שדינהו 

 )בבא מציעא קיד ב(גלימא ריחא, זבניה בתריסר אלפי דינרי, פלגינהו לחתנוותיה. 

בורסקי מן העיר חמשים אמה, מרחיקין את הנבלות ואת הקברות ואת ה

ואין עושין בורסקי אלא למזרח העיר, רבי עקיבא אומר לכל רוח הוא עושה 

חוץ ממערבה ומרחיק חמשים אמה... תא שמע דתניא ר"ע אומר לכל רוח 

הוא עושה ומרחיק חמשים אמה חוץ ממערבה דאינו עושה כל עיקר מפני 

 )בבא בתרא כה א(תדירא.  )הרוח(שהיא 

יצחק שרו של ים רהב שמו, ואלמלא מים מכסין אותו אין כל בריה אמר ר' 

יכולה לעמוד בריחו, שנאמר לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי וגו', כמים 

 )שם עד ב(לים מכסים, אל תיקרי לים מכסים אלא לשרה של ים מכסים. 

ראשו לגן עדן אין כל בריה יכולה לעמוד בריחו,  )לויתן(...ואלמלא מכניס 

 )שם עה א(נאמר ים ישים כמרקחה. ש
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כי הא דיתיב רבי וקא דריש והריח ריח שום, אמר מי שאכל שום יצא, עמד 

רבי חייא ויצא, עמדו כולן ויצאו, בשחר מצאו רבי שמעון בר' לרבי חייא 

)סנהדרין אמר ליה אתה הוא שציערת לאבא, אמר לו לא תהא כזאת בישראל. 

 יא א(

 )שם צג ב(דמורח ודאין, נחזי אנן אי מורח ודאין... ...אמרו ליה במשיח כתיב 

 מונחת שהיתה יין של לחבית דומה, הדבר למה יוחנן דרבי משל חנינא א"ר

 א"ר נודף. ריחה אין במקומה שלא נודף, ריחה במקומה חומץ, של במרתף

 שהיתה פלייטון של לצלוחית דומה, הדבר למה לקיש דריש משל אושעיא

 א( קח )שם הבוסם. במקום שכן וכל נודף ריחה במקומה ,הטנופת במקום מונחת

וטעמא חמרא, חלא... רבא אמר ריחיה חלא וטעמא חמרא  )חומץ(ריחיה חלא 

חמרא... אביי אמר אסור, ריחא מילתא היא, רבא אמר מותר, ריחא לאו 

 )ע"ז סו ב, וראה שם עוד(מילתא היא... 

 

 )הוריות יג ב(... רע של נבילה עשרה דברים קשין ללימוד... והעובר מתחת ריח

... ור' שמואל בר )מקומו(בשלמא בית מינכרא צורתו, אלא מזבח מנא ידעי 

נחמני אמר מכל הבית כולו הריחו ריח קטרת, משם הריחו ריח אברים. 

 )זבחים סב א(

והאמר ר"ש בן פזי א"ר יהושע בן לוי משום בר קפרא קול ומראה וריח אין 

אחר שתעלה תמרתו אין בו משום מעילה, שהרי אין בהן משום מעילה, ריח 

לך דבר אחר שנעשה מצותו ומועלין בו... מסייע ליה לר' יוחנן דאמר ר"י 

כשם שהדיבור רע ליין כן הדיבור יפה לבשמים... מה הפרט מפורש דבר 

 )כריתות ו א וב(שקיטר ועולה וריחו נודף, אף כל דבר שקיטר ועולה וריחו נודף 

בזנא א"ר שמעון חסידא כל תענית שאין בה מפושעי ישראל א"ר חנא בר 

 )שם(אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב עם סממני קטרת... 



 156 ריח  ניחוח  בהיכלו

 תלמוד ירושלמי:

שכל המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים, הוסיפו עליהן באשה ריח הפה 

 )קידושין כז א(וריח הזיעה... 

ואת הבורסקי מן העיר חמשים אמה... מרחיקין את הנבילות ואת הקברות 

 )בבא בתרא ו ב(דבית ר' ינאי אמרי עד מקום שעומד ומריח. 

 מדרש רבה:

וירח ה' את ריח הניחח, הריח ריחו של אברהם אבינו עולה מכבשן האש, 

וירח ריח של חנניה מישאל ועזריה עולה מכבשן האש... וירח ה' הריח ריח 

חמא בר זעירא אמר משל למלך שהיה דורו של שמד. רב שלום בשם ר' מנ

מבקש לבנות לו פלטין על הים ולא היה יודע היכן לבנותה, ומצא צלוחית 

 )בראשית לד י(של אפולסמון והלך והריחה ובנה אותה עליה. 

לריח שמניך טובים שמן תורק שמך, אמר רבי  )שיר השירים א'(רבי ברכיה פתח 

ית של אפופילסימון מוקפת ברכיה למה היה אברהם אבינו דומה, לצלוח

צמיד פתיל ומונחת בזוית ולא היה ריחה נודף, כיון שהיתה מטלטלת היה 

ריחה נודף, כך אמר הקב"ה לאברהם אבינו, טלטל עצמך ממקום למקום 

 )שם לט ב(ושמך מתגדל בעולם. 

...ברח )ר' אליעזר בן הורקנוס( אצל רבן יוחנן בן זכאי והיה אוכל קוזזות 

ה פיו ריח רע, הלכו ואמרו לריב"ז ריח פיו של ר"א קשה לו, אדמה עד שעש

א"ל כשם שהבאשת ריח פיך על התורה כך יהיה ריח תלמודך הולך מסוף 

 )שם מב א(העולם ועד סופו. 

ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו, א"ר יוחנן אין לך דבר שריחו קשה מן 

רכהו, א"ל בשעה השטף הזה של עזים, ואת אמרת וירח את ריח בגדיו ויב

שנכנס יעקב אבינו אצל אביו נכנסה עמו גן עדן, הדא הוא דאמר לו ריח ריח 

 )שם סה יח(בני כריח שדה... 
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דבר אחר מלמד שהראה לו הקב"ה בית המקדש בנוי וחרב ובנוי, ראה ריח 

ציון שדה תחרש, אשר  )מיכה ג'(בני הרי בנוי, כריח שדה הרי חרב, המד"א 

 )שם שם יט(וכלל לעתיד לבא... ברכו ה' בנוי ומש

א"ר אבא בר כהנא והלא אין דרכן של ישמעאלים להיות טעונים אלא עורות 

ועיטרן, אלא ראה מה זימן הקב"ה לאותו צדיק באותה שעה שקים מלאים 

 )שם פד טז(בשמים כדי שתהא הרוח מנשבת בהם מפני ריחן של ערביים. 

ומעשים טובים לפיו ולא  א"ר שמואל בר יצחק כל מה שסיגל אדם מצות

לריח רע, לפי שהנפש הזו יודעת כל שיגיעה לעצמה יגיעה, לפיכך אינה 

 )ויקרא ד ב(שביעה למצות ומעשים טובים. 

כי על אפי ועל חמתי היתה לי העיר הזאת, א"ר הילל בר הילני כזה שהוא 

 )שם יב ד(עובר במקום המטונף ועקם חוטמו. 

פני אכילה ושתיה אמרתי לכם, אלא בשביל אמר הקב"ה בני לא מפני שיש ל

 )במדבר כא יז(הריח שתהיו ערבים ונוחין לפני כריח ניחוחי. 

...אף בגדיהם שהיו מעשה שמים היה הענן שף בהן ואינו מזיקן... א"ל ולא 

היה ריחן רע, מכח הזיעה, א"ל היו מתענגים בנאות דשאים של באר והיה 

וריח שלמותיך כריח לבנון, וכל  )שיר ד'( ריחן מפעפע בכל העולם, מנין שנאמר

 )דברים ז יא(השבח הזה מהיכן, ממעין גנים באר מים חיים. 

לריח שמניך טובים, ר' ינאי בריה דר' שמעון כל השירים שאמרו לפניך 

האבות ריחות היו, אבל אנו שמן תורק שמך, כאדם שמריק מכלי לכלי 

יו אבל אנו שמן תורק שמך, חבירו, כל המצות שעשו לפניך האבות ריחות ה

 )שיר השירים א כ(רמ"ח מצות עשה ושס"ה מצות לא תעשה. 

עד שהמלך במסיבו, ר"מ אומר עד שהמלך מלכי המלכים הקב"ה במסבו 

אלה אלהיך ישראל. א"ל ר'  )שמות ל"ב(ברקיע נתנו ישראל ריח רע ואמרו לעגל 

בח, שלא נתן שיר יהודה דייך מאיר, אין דורשין שיר השירים לגנאי אלא לש

השירים אלא לשבחן של ישראל, ומהו עד שהמלך במסיבו, עד שהמלך מלכי 
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המלכים הקב"ה במסיבו ברקיע נתנו ישראל ריח טוב לפני הר סיני ואמרו 

 )שם שם נה(כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע. 

מה השושנה הזו אינה בטלה לעולם אלא גב ריחה, כך ישראל אינן בטלין 

מעשים טובים, מה שושנה זו אינה אלא לריח, כך לא נבראו אלא גב מצות ו

 )שם ב ט(הצדיקים אלא לגאולתן של ישראל. 

עד שיפוח היום, ר' אבהו ור' לוי, חד אמר בשעה שמל אברהם אבינו את 

עצמו ובניו ובני ביתו עשה ערלותיהן גבעה וזרחה עליהן החמה והתליעו, 

וכריח קומץ הלבונה שעל גבי  ועלה ריחן לפני הקב"ה כריח קטורת הסמים

האישים, ואמר הקב"ה לכשיבאו בניו של זה לידי עבירות ומעשים רעים אני 

נזכר להם זה הריח ואתמלא רחמים עליהן הופך להם מדת הדין למדת 

רחמים, מה טעם אלך לי אל הר המור. ר' לוי אמר בשעה שמל יהושע את 

יהם חמה והתליעו, ועלה בני ישראל העמיד להם ערלותיהם גבעה וזרחה על

ריחן לפני הקב"ה כריח קטרת סמים וכריח קומץ של לבונה שעל גבי 

אישים, באותה שעה אמר הקב"ה לכשיבאו בניהם של אלו לידי עבירות 

מעשים רעים אני נזכר להם ריח זה ומתמלא עליהם רחמים והפך להם מדת 

 )שם ד יד(ה. הדין לרחמים, מה טעם אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונ

 מדרש תנחומא:

..א"ל מי אתה, לפי שבשעה שנכנס יעקב נכנסה עמו ריח גן עדן ריח ניחוח 

ונתישבה דעתו של אותו צדיק, שנאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו 

 )תולדות יא(ה', התחיל לברכו, אבל כשנכנס עשו נפתח לו גיהנם. 

טם... החוטם עבר בדרך ...הללו שאינן ברשותו, העינים, והאזנים והחו

והריח תבשילין טמאין או ריח של קטורת עבודת כו"ם, לא היה רצונו 

להריח מה יעשה, הריח בהם שלא בטובתו, וכשהקב"ה חפץ אף אלו שהן 

 )שם יב(ברשותו אינן ברשותו... 

ילמדנו רבינו מהו שיברך אדם על ריח בשמים של עבודת כו"ם, כך שנו 

הנר ולא על הבשמים ולא על הריח של עבודת כו"ם, רבותינו אין מברכין על 
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אבל אם עבר בשוק על חניות של בשמים חייב לברך, אבל על ריח של עבודת 

 . )ויצא ד(כו"ם אסור

...ריח היה ביד המצרים שאנו נגאלין, ועכשיו באתם והעכרתם אותו הריח, 

 )וארא ו(שנאמר אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה וגו'. 

לריח שמניך טובים, אמר ר' ינאי  )שיר א'(רו, זה שאמר הכתוב וישמע ית

ברשב"י הראשונים ריח שירים אמרו לפניך, אבל אנו כשבאנו לים לא הנחנו 

לשון של שבח שלא קלסנו לך, לכך נאמר לריח שמניך. דבר אחר הראשונים 

ריח מצות נתת להם, לאדם נתת מצוה אחת, לנח ולבניו שש מצות, אבל אנו 

נו לסיני כאדם שהוא מערה מפי חבית כך אתה מערה עלינו את כשבא

 )יתרו ג(המצות. 

מפני מה מי החוטם סורחין, שבזמן שאדם מריח ריח רע, אלמלא מי החוטם 

 )חקת א(סרוחין שמעבירין אותו מיד מת. 

 פרקי דר' אליעזר:

הולך את חכמים יחכם, למה הוא דומה למי שנכנס  )משלי י"ג(וכן הוא אומר 

בית המרקחים אף על פי שלא לקח ולא נתן כלום מכל מקום לקח ריח טוב ל

והוציא עמו, כך כל מי שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם 

, למה הוא דומה לאדם שהוא נכנס לבית )שם(הטובים. ורועה כסילים ירוע 

הבורסקי אף על פי שלא נתן ולא לקח כלום מכל מקום ריח רע קלט והוציא 

, כך מי שהוא הולך עם הרשעים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הרעים עמו

 )פרק כה(שנאמר ורועה כסילים ירוע. 

 שוחר טוב:

מריח הזיעה שלא היו מחליפים את  )בגדי דור המדבר(...ולא היו מסריחין 

בגדיהם, אמר לו הבאר היה מעלה להן מיני דשאים והיו מנענעין בהן, 

י מנוחות ינהלני, והיה ריחם נודף מסוף שנאמר בנאות דשא ירביצני על מ

וריח שלמותיך כריח לבנון, ואומר  )שיר ד'(העולם ועד סופו, בא שלמה ואמר 
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מעין גנים באר מים  )שם(נרד וכרכם קנה וקנמון, וכל אלו מהיכן היו,  )שם(עוד 

 )מזמור כג(חיים. 

אמר הקב"ה לא יקלסו אותי הרשעים בגרונם, למה שריחם רע, שנאמר 

 )מזמור קמט(קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון.  תהלים ה'()

 ילקוט שמעוני:

תני אין מביאין את המוגמר אלא לאחר הסעודה, ואין לך דבר שכל האורחין 

נהנין ממנו אלא הריח, כך אמר הקב"ה לישראל בני מכל קרבנות שאתם 

מקריבים כלום אני נהנה מהם אלא הריח, שנאמר ריח ניחוחי תשמרו 

 )במדבר פרק כח, תשעו(יב לי במועדו. להקר

 אמונות ודעות:

ועל דרך זו יהיה מצב הריח הנפרד, לכל בעל ריח מהן כח מיוחד וכאשר 

מתמזגים זה בזה יורכב מצב כפי רוב המזוג ומיעוטו. מהן המור חם ויבש, 

והכאפור קר ועדין, והכרכום חם ויבש, והצנדל קר ולח, והענבר חם ממוצע, 

קר ועדין, וכאשר מתערב יסוד כל אחד מהם ביסוד השני ומי הורדים 

 )מאמר י פרק יח(מתמזגות סגולותיהן ונכשרים לתועליות בני אדם. 

 משנה תורה:

...ריח רע שיש לו עיקר מרחיק ד' אמות וקורא, אם פסק הריח, ואם לא "

פסק הריח מרחיק עד מקום שפסק הריח, ושאין לו עיקר כגון מי שיצא 

)קריאת שמע ג יב,  "מטה מרחיק עד מקום שתכלה הריח וקורא...ממנו רוח מל

 וראה שם עוד(

כשם שאסור לאדם ליהנות במאכל או במשקה קודם ברכה, כך אסור לו 

ליהנות בריח טוב קודם ברכה, וכיצד מברך על ריח טוב, אם היה זה שיש 

להריח עץ או מין עץ מברך בורא עצי בשמים, ואם היה עשב או מין עשב 

ברך בורא עשבי בשמים, ואם לא היה מן העץ ולא מן האדמה, כגון המור מ

שהוא מן החיה מברך בורא מיני בשמים, ואם היה פרי הראוי לאכילה כגון 
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אתרוג או תפוח מברך שנתן ריח טוב בפירות, ועל הכל אם אמר בורא מיני 

 בשמים יצא.

יו, אם היה זה אין מברכין על המוגמר עד שתעלה תמרתו, וכיצד מברכין על

הנשרף שנתן ריח מעץ מברכין בורא עצי בשמים, ואם היה עשב עשבי 

 בשמים, ואם היה ממין חיה וכיוצא בה מברך עליו בורא מיני בשמים...

שלשה מיני ריח טוב אין מברכין עליהן, ואלו הן ריח טוב שאסור להריח בו, 

ח בעצמו של וריח טוב שעשוי להעביר ריח רע, וריח טוב שלא נעשה להרי

 א והלאה, וראה שם עוד(, )ברכות פרק טריח זה... 

המזוהם וכהן שהוא מזוהם בזיעתו רוחץ ושף כל גופו בבושם ועובד. היה 

ריח פיו רע נותן בפיו פלפל או זנגביל וכיוצא בהן ועובד, ואם עבד בזיהום 

את )ביזיעתו או בזיהום פיו הרי חילל עבודתו כשאר אלו הבעלי מומין כולם. 

 המקדש ז יג(

קול ומראה וריח של הקדש לא נהנין ולא מועלין, במה דברים אמורים 

כשהריח בקטרת אחר שעלתה התימורת, אבל אם הריח בקטרת כשתעלה 

 )מעילה ה טז(תמרתה מעל. 

 מורה נבוכים:

...וכאשר היו שוחטים במקום המקודש בהמות רבות בכל יום ומחתכין בו 

הקרב והכרעים, אין ספק שאילו היו מניחים  הבשר ושורפין ורוחצין בו

אותו על זה הענין היה ריחו כריח מקומות הבשר, מפני זה צוה להקטיר בו 

הקטורת שתי פעמים בכל יום, בבקר ובין הערבים, להטיב ריחו וריח בגדי 

 )חלק ג מה(כל העובד בו. 

 ספר החינוך:

מצות בוראו,  ...אבל בכל מה שלא יהנה בו האדם כלל אלא שעושה ממנו

וכלה לגמרי במצוה, בזה נוכל לומר עליו כי כלו לה', כלומר שנכנס כלו 

במצותו, לא אכל ממנו האדם ולא נהנה בו הנאה גופנית כלל, ועל שהריח 
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אינו מן ההנאות של הגוף רק מהנאת הנפש, כי הגוף לא יקבל רק הנאת 

א ב"ה וברוך המשוש, יכנו לעולם ענין הריח אל השם ב"ה, אף על פי שהו

שמו איננו לרב מעלתו וגדלו בגדר ענינים אלה כלל... וכבר פרשו ז"ל בכל 

 )תרומה מצוה צז(מקום שנאמר ריח ניחוח לה', שאמרתי ונעשה רצוני... 

 רבינו בחיי:

דע כי החוטם כלי לנשמה, שלשם היא נכנסת  -ויפח באפיו נשמת חיים 

מצא אות שי"ן רשומה בכלי כי ת ,ומשם יוצאת... ומנפלאות היצירה באדם

"ונשמת )איוב ל'( די החקוק בצורת הגוף לכל נמול, וזהו שכתוב -זה משם של ש

די תבינם", ידוע כי הוא כלי הריח, כי הנשמה נהנית מן הריח, ועל כן -ש

אסרו רז"ל ריח ע"ז, כי אין ראוי שתהנה הנשמה מזכרון ע"ז, כי ריח כל דבר 

"ריח ניחוח אזכרתה לה'", )ויקרא ו'( רבנות, הוא הזכרון, וכענין שכתוב בק

 )בראשית ב ז(והבן זה. 

 מהר"ל:

לפיכך אמרו שהיו יולדות תחת התפוח, שיש לו ריח נכבד מאד, כדכתיב 

"כריח שדה אשר ברכו ה'", ואמרו רז"ל זהו שדה של תפוחים, והריח 

מתייחס אל מדת הדין, כדכתיב "ישימו קטורה באפך", וכלל הדבר רמזו 

 )גבורות ה' פרק מג(זה שהיתה לידה שלהם במדת הדין. ב

...ולכך אמר משל לבת מלך שהריחה ציקי קדרה וכו', מדמה הנשמה 

הנבדלת לבת מלך... ומפני כי הנשמה היא קדושה וטהורה היא משתוקקת 

אל השבח הזה, כי מצד קדושתה ראוי לה השבח הזה, וכך אמר שהריח 

ביותר, כמו שאמרו איזה דבר שהנשמה ציקי קדירה שהריח שייך לנשמה 

 )נצח ישראל פרק מד(נהנה ממנו הוי אומר זה הריח... 

ומה שאמר אותב אותה בכרעה... ומאן דאמר דמצאה גרוגרת דרבי צדוק 

שהגרוגרת יש בו ריח ומזיק הנפש והנשמה, שידוע שכל ריח הוא לנפש 
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ה זו הריח, -כל הנשמה תהלל י)ברכות מ"ג ב'( ולנשמה, כאשר אמרו ז"ל 

 )חידושי גיטין נו א(שהנשמה נהנה ממנה ולא הגוף... 

דמורח ודאין, יש לך לדעת כי הריח והמשפט הוא דבר אחד, ושניהם הם 

מדת הדין כאשר ידוע לחכמים, ולפיכך אמר דמורח ודאין. ותדע כי הראיה 

והשמיעה האדם רואה ושומע אף שהדבר אינו הגון ואינו ראוי הוא נראה 

, ואין חלוק בין אם רואה דבר הגון או שרואה דבר שאינו הגון, וכן ונשמע

בשמיעה, אבל הריח כאשר מריח דבר רע אין מקבל אותו, ולכך אומר 

דמורח ודאין, כמו שאין מקבל חוש הריח דבר שהוא רע, וכך כאשר ישפוט 

 )שם סנהדרין צג א(מלך המשיח לא יקבל דבר רע... 

אמר רב הונא אשכח תמרי דחינוניתא... אמר  ופירוש המאמר... אמרינן שם

ליה בני טהרה יש בך. שמזה נלמד כי הטהרה היא לנפש, כמו שתקנו ז"ל 

נשמה שנתת בי טהורה, וכאשר היה לו כח הריח ביותר, אשר הריח )ברכות ס'( 

איזה דבר שהנשמה נהנה ממנו, הוי )שם מ"ג( הוא מצד הנפש, כמו שאמרו 

 "ז כ ב()שם עאומר זה הריח... 

 רמח"ל:

...אך יש מין הארה אחרת ההולכת אל הנשמה ומחזיקה, ואז תחזיק היא 

את הגוף, ובאמת זהו סוד הריח, כי אפילו באדם כן הוא הדרך, המזון 

מחזיק את האברים ואז הרוח מתפשט בתוכם, והריח מחזיק את הרוח 

עושה והוא בכחו מתפשט באברים ומחזיקם, ולכן ריחנא פקחין, וגם היין 

כן, וזה נמשך מרוחניות גדול שיש בו כוח חזק. אך עם כל זה אין פעולתו 

כפעולת הריח, כי הריח משיב את הנשמה שאינה מתיישבת בגוף, ועל כן 

אמרו רז"ל איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו זהו הריח. והנה פעולת המזון 

יד, כי מחזיק הנשמה גם כן, אך מידי הגיעה אליה מן הגוף, וזה צריך תמ

בריח לבד לא יתקיים האדם והריח אינו עושה אלא תוספת כח לנשמה 

להתפשט בפקחות, וזה יחזיק הרבה כח החושים שהנשמה פועלת בלא מסגר 

 כנ"ל...
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 בסוד צד מכל העולין הריחות יש עדן בגן כי הריח. סוד מהו היטב לך ואפרש

 מקבלין ומשם לגן יורד השפע כי והוא ה', ברכו אשר שדה כריח בני ריח ראה

 ריח הוא וסודו הריח הארת מקבלים בתחלה אך מדרגתו, לפי איש הצדיקים

 התרגזות אבל כועס, כבד שאמרו פי על אף כי והוא דרוחא. ניחא ניחוח,

 שנפרש כמו הרבה גבורות יש בחוטם כי הענין, וסוד בחוטם, נעשה הכעס

 בתחלה צריך כן ועל למוח... הדין חימום גורמות ובהתחזקם בס"ד, לקמן

 האלה, הגבורות חימום הרבה ומשקיט הממתק האור והוא הריח שיתעורר

 הראוי האור נמשך השלוה אותה ובתוך הזה במיתוק מתחזקת השלוה ואז

 עוד( שם ועיין עו, דף במרום )אדיר רז"ל... שאמרו רוח הקורת ענין וזהו להמשך,

 רש"ר הירש:

"ריחים", טחנה, והרי מכאן  ריח משורש רוח, נזכור את הוראת המלה

הוכחה, שריח מציין בעיקר לא את פעולת חוש הריח, אלא את תכונת העצם 

שריחו נודף, הריחים טוחנות הדק היטב, ומכאן הפועל הריח, חלקיקיו 

הדקים של עצם נקלטים בגוף עם הריח, ריחו של דבר נודף, אם חלקיקיו 

על פי מגע ישיר, חוש  חוש הטעם והמישוש חש בעצמים הדקים מתנדפים,

הראיה והשמיעה קולט רשמים מעצמים רחוקים, ואילו חוש הריח ממוצע 

ביניהם, העצמים רחוקים אך חלקיקיהם נוגעים באבר הריח כמו בחוש 

משום כך אומרים ריח גם על הרגשה קלושה ביותר  המישוש והטעם.

 קלוש ביותר.. נמצאת הוראת ריח הרגשת ביטוי )איוב י"ד("מריח מים יפריח" 

הקרבנות הם "ריח ניחוח", הם ביטוי קלוש ורומז בלבד להיענות לרצון 

לה'... אך הוא ריח ניחוח, הוא רומז לנחת הרוח, שה' ימצא בחיינו, הוא 

 )בראשית ח כא(רומז שרצוננו לעשות רצונו... 

 העמק דבר:

בפשט אישר חילו על שהיה מהנה אותו מהריח, שמתחלה חשב  -ויברכהו 

הנות רק ממאכלו, והנאת הרוח משיבה נפש יותר מהנאת המאכל... לי

 )בראשית כז כז(
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 שפת אמת:

והנה כתיב והריחו ביראת ה' דרשו חז"ל על מלך המשיח, דמורח ודאין, 

ויצחק שהוא שורש היראה ראה מהריח מי שראוי לברכו, והריח שהוא 

ולא הגוף, זה מבחינת הנשמה, כמו שאמרו רז"ל איזהו דבר שהנפש נהנה בו 

הריח... ואיתא בגמרא על פסוק שפתותיו שושנים כל דיבור שיצא מפי 

הקב"ה נתמלא כל העולם בשמים, ומעין זה הנשמה יש בה מזה הריח, ועל 

זה חלה הברכה, וכמו כן בששת יומא דנשמתין והנשמה יתירה הבאה בשבת 

ים מוצאי מגן עדן ממנה בא הריח, ולכן שורה בו ברכה ולכן מריחין בבשמ

 )תולדות תרס"ב(שבת לפי שנחסר זה הריח אחר השבת. 

בענין קביעות הימים למשתה... ונראה שהם ב' מיני חכמות, חכמה שבראש 

בחינת הנשמה והוא בחינת הריח, כדאיתא איזהו דבר שהנשמה נהנית ולא 

הגוף זה הריח, והוא בבחינת הקול והדיבור בתורה ותפלה שהוא המשכת 

יש חכמה הבאה על ידי תיקון הגוף, והיין מפקח הגוף, והוא כח הנשמה, ו

 )לפורים תרמ"ח(בכח השתיקה... 

 שם משמואל:

בספר יצירה המליך אות נ' בריח וקשר לו כתב וצרפן זה בזה וצר בהם עקרב 

בעולם וחשון בשנה ודקין בנפש. ונראה לפרש דהנה כבר אמרנו במקום אחר 

שאיננו נראה לחוש הראות, אלא שחוש  כי ענין ריח הוא פנימיות של דבר

הריח מריח מה דהוא תחות כנפא דלבושא. ועל כן המשכיל על העתיד נקרא 

גם כן מריח, שהרי העתיד הוא מכוסה תחות כנפא דלבוש ההוה ואין נופל בו 

חוש הראות אלא חוש הריח, ומכל מקום יש עתיד שנופל בו נמי לשון ראיה, 

 )נח תרע"ד(פשר להשתנות כאילו כבר בא... באשר הוא כל כך ברור שאי א

והנה ענין זה שהקב"ה צופה ומביט אל העתיד ועושה חסד בשביל העתיד 

וירח ה' את )ב"ר ל"ד( מצינו בו גם כן לשון ריח, כמאן דארח מרחוק. ובמדרש 

ריח הניחוח, הריח ריחו של אברהם אבינו עולה מכבשן האש וכו', ריח דורו 

שבכל אלה צפה והביט ה' מראשית אחרית בימי נח,  של שמד וכו', היינו
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ובעבורם כרת ה' עמו ברית לבל ישוב למבול עוד. ויש לומר דהא דהלבנה 

נקראת ירח הוא אותיות ריח, והיינו על שם העתיד שתתמלא פגימת הלבנה 

ולא יהיה בה שום מיעוט, והוא דוגמה לכנסת ישראל שהם עתידים 

חס ושלום במצב לא טוב, מכל מקום להתחדש כמותה, ואף שכעת הם 

מעלין ריח העתיד שהקב"ה צופה ומביט סוף כל סוף, ועל כן מהשתא מעלין 

 )שם תרע"ו(ריח ונעשים נרצים להשי"ת... 

ואמר ר' יהושע בן לוי מאי דכתיב לחייו כערוגת הבושם, כל )פ"ח( בש"ס שבת 

וכו'. הענין  דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה נתמלא כל העולם כולו בשמים

יובן על פי מה שכתוב בספר בני יששכר דכל החושים שבאדם נשתתפו בחטא 

אדם הראשון, חוש הראיה שנאמר ותרא האשה, חוש השמיעה ששמעה 

לדברי הנחש, חוש המישוש ותקח, חוש הטעם שחיך אוכל יטעם, חוץ מחוש 

 הריח שלא נשתתף בחטא ולא נפגם. ובזה יש לומר דבקבלת התורה שהיא

עץ החיים היפוך עץ הדעת טוב ורע, שהיה תיקון על חטא עץ הדעת... היה 

צריך להיות בחוש שלא נתפגם, שהוא חוש הריח, וממנו מתפשט התיקון 

 )שבועות תרע"א(ליתר החושים שלא נתפגמו... 

 ר' צדוק:

בספר יצירה, המליך אות נ' בריח וכו', וחשון בשנה ודקין בנפש וכו', 

ז"ל כשחשב י"ב כוחות כנגד י"ב שבטים חשב ריח כנגד ובפירוש הראב"ד 

יוסף שבשעה שעמד בנסיון יצא ריחו מסוף העולם ועד סופו, עיין שם, ולא 

ביאר השורש. ונראה על פי מה שנאמר "והריחו ביראת ה'", וביוסף כתיב 

הדודאין נתנו ריח אלו )עירובין כ"א( "את האלקים אני ירא", וזה שאמר בגמרא 

שראל שלא טעמו טעם חטא, ומלשון בחורי ישראל נראה דקאי על בחורי י

מורחינא ריחא )סוטה מ"ט( פגם זה, שהילדות והבחרות גורם, וכן איתא בגמרא 

דחינוניתא, א"ל בני טהרה יש בך, והוא גם כן על פי מה שנאמר והריחו 

ביראת ה', וכתיב "יראת ה' טהורה עומדת לעד", וכשיש לו חוש הריח 

מורה שיש בו יראה והטהרה, ועל כן נאמר על הטהורים מפגם זה  בשלימות

 ראה עוד קרבן צדקת הצדיק עמוד קנא.ו         )פר צדיק לר"ח מרחשון(הדודאים נתנו ריח... 
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 ?עדן גן ריח להריח / רוצים יוסיפון נתנאל הרב

 השיר". תניא" – הערגה ושיר הכיסופים ניגון את אוהבים מאיתנו רבים

 - תניא" – אלישע בן ישמעאל רבי של סיפורו את מספר.( ז ברכות ממסכת הלקוח)

 לפני קטורת להקטיר נכנסתי, אחת פעם: אלישע בן ישמעאל רבי אמר

: לי ואמר. ונשא רם כסא על יושב שהוא, צבקות' ה.. וראיתי, ולפנים

 ! ברכני, בני ישמעאל

 על רחמיך יגולוו, כעסך את רחמיך שיכבשו, מלפניך רצון יהי: לו אמרתי

. הדין משורת לפנים להם ותכנס, הרחמים במדת בניך עם ותתנהג, מדותיך

 ".בראשו לי ונענע (- איתו הסכים' ה, וכביכול)

 . נפלאים עומקים נגלה, המדרש משמעות על לרגע ונחשוב רגע נעצור אם

 בקודש – ולפנים לפני קטורת להקטיר נכנס אלישע בן ישמעאל רבי

 שבה היחידה העת, הכיפורים ביום מתרחש המעשה, מרכלו. הקודשים

 כעין מראה רואה הוא, זה מיוחד ברגע. הקודשים לקודש נכנס הגדול הכהן

 למראה זוכה הוא זאת ובכל, נביא ואינו תנא הוא ישמעאל רבי. נבואי

 . לנבואה הקרוב

 ידי על נפדה, אלישע בן ישמעאל רבי. המעשה של ההיסטורי בעיתוי שמתקשים מהמפרשים יש)

 נכנס וכיצד, החורבן לאחר ופעל חי, כן אם. החורבן לאחר כילד, הרומאי מהכלא יהושע רבי

 ? קטורת להקטיר

 שהיה ,מלכות הרוגי מעשרת ,גדול כהן ישמעאל ברבי מדובר .א – כתשובה נאמרו אפשרויות שתי

 ,החורבן לאחר םג .ב .אלישע של בנו היה הוא שאף וכנראה ,אלישע בן ישמעאל רבי של סבו

 מקריבים" שהרי ,החרב במקדש מסויימות עבודות לעבוד המשיכו הם ,לכוהנים התאפשר כאשר

 (.החרב הקודשים בקודש קטורת אלישע בן ישמעאל רבי הקטיר וכך ".בית שאין פי על אף

. הקטורת הקטרת בעת נאמרת ישמעאל רבי ותפילת הנבואית ההתגלות

 את מתפלל היה הגדול שהכהן, מצוין דההעבו ובסדר יומא במסכת, ואכן

 . הקטורת הקטרת לאחר מיד, הקודשים בקודש תפילתו

 ביום הגדול הכהן עבודת רוב הרי – עצומה תמיהה מעלה זו נקודה

 מטיל רק הכהן, הקטורת לפני. הקטורת הקטרת לאחר היא הכיפורים
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, יםהדמ הזאת ואילו. הכוהנים חטאי על ומתוודה הפר את שוחט, גורלות

 מתרחשים ישראל כלל חטאי על והווידוי, הקודשים לקודש הכניסות רוב

 שהטהרה בעת, העבודה בתום יתפלל שהכהן מצפים היינו. ההקטרה לאחר

 !הקטורת הקטרת של ההתחלתי בשלב ולא, נשלמת

 הקטורת .היום בעבודת הקטורת הקטרת מרכזיות על מלמדנו זה עניין ,אכן

 אחת כל .לחג מיוחדת מצווה לנו יש ,החגים ברוב .יום של מהותו את מבטאת

 חנוכה נרות ,השמיעה בחוש שופר – האדם של אחר בחוש נוגעת אלו ממצוות

  ".באפך קטורה ישימו" ,הריח בחוש נוגעת הקטורת .ועוד הראיה בחוש

 ולא, בטהרתו שנשאר היחידי החוש הוא הריח שחוש, בספרים כתוב

 כל מוזכרים, וחווה אדם חטא בפרשת ,ואכן. הראשון אדם בחטא השתתף

 משיח על שהרי, הגאולה של החוש גם זהו, לפיכך. הריח מחוש חוץ החושים

 '".ה ביראת והריחו" – נאמר

 הנחש .הריח חוש ...הוא הנחש אצל המפותח היחידי שהחוש ,לגלות מדהים

 נפגם ,החטא גורם ,הנחש .קדימה אותה שולח הוא ולכן ,לשונו בעזרת מריח

 גם ולפיכך פגם לא בריח אך ",כעפר לו נטעמים המעדנים וכל" ,חושיו לבכ

 .נפגם לא

 גן ריח' – על פעמים מספר מסופר ובמדרשים שבגמרא, לגלות גם מעניין

 גן ימי את לנו מזכיר הריח, מובן והעניין'. עדן גן טעם' מצאנו לא אך', עדן

 ביום. כיפור יום לש עניינו בדיוק וזהו. החטא שטרם האדם טהרת ימי, עדן

 הם החטאים. יהודי כל של הטהורה לפנימיות, עדן לגן שבים אנו זה

 נשארה שנשמתנו מחדש ומגלים, אותם מקלפים אנו זה וביום, לנו חיצוניים

 .מעולם חטאה ולא בטהרתה

 היא, הקטורת והקטרת הקודש אל( ישראל כלל שליח) הגדול הכהן כניסת

 שטרם עדן גן ריח של מחודשת והרחה, נשמתו לתוככי יהודי כל כניסת

. אליו ומתפלל עימו נפגש, בבוראו האדם/ הכהן נדבק זה ברגע לכן. החטא
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 מהקודש הזורמים, הטהרה גלי את מבטאת, הכיפורים יום עבודת כל ושאר

 .החיצוניים המעשים כל את ומטהרים, פנימה

 שנעתיר שומבק הגדול הכהן אל, כביכול, הבורא אף פונה זה פנימי ברגע

 לשוב, השנה עוד שנזכה, רצון ויהי". הדין משורת לפנים עימנו יכנס"ש לפניו

 לזכות ומשם, עדן גן ריח, הקטורת ריח את ולהריח הטהורה לפנימיותינו

 ! אמן בימינו במהרה, המשיח מלך של לריחו
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 ( )חסד לאברהם נהר כ"ב ביאור סוד אכילה שתיה וריח

, הנאות בדברים העליונים אל הנהנים הם ג'. האחד הוא האורהנה דרך ה

  ., והשלישי אכילה ושתיההשני ריח

בגן עדן של  .באכילה ושתיה -בעה"ז  .מותודע שההנאות על בני אדם בג' עול

 .בזיו השכינה - בעולם הנשמות .בריח בבוסמין דגנתא -מטה 

הנאתם כעין הבינה והטעם כי עולם הנשמות כסא הכבוד יונקים מבינה לכך 

העה"ב אין בו לא אכילה ולא שתיה וגו' ובגן עדן )ברכות יז,א( שנאמר בה 

ובעה"ז שהם  התחתון שהם שואבין מהת"ת נהנין בריחין דגנתא דעדן.

ניזונים מן המלכות הוא באכילה ושתיה .והנה ג' אלו הנהנים כל אחד דרך 

והריח  .חכמה ובינה רך העינים ימין ושמאלהאור יכנס ד פתח בפני עצמו.

  .אה והאכילה והשתיה דרך הפה מלכותדרך החוטם שהוא בסוד וא"ו תת

)עצי ובימים קדמונים שכל כוונתם לשם שמים היו מביאים את המוגמר 

ומברכין עליו לקשר עולם זה  בשמים ועשבים שהיו מכינים מהם מפיץ ריח על גבי גחלים(

והאור דהיינו  ,"ת דרך החוטםות גם מהריח בסוד התעם עולם הנפשות להנ

ובהיותם  .ובשתיה בפה דהיינו במלכות כנזכר ובאכילה ,מנורה בסוד העינים

ולכן נר שבת  ,בת היו קושרים כל העולמותמתייחדים יחדיו בכוונה בעונג ש

אלא אמנם היות קיום העולם בריח או באור אינו עתה )שבת כג,ב( מצוה כל כך 

לאותם שהקב"ה הטעימן מעין אם לא  ,רבעולם הנפשות או בעה"ב כנזכ

דהיינו שנהנו מזיו השכינה ,או  ,א כגון ויחזו אלהים ויאכלו וישתועולם הב

ובעובדא  ()זוהר ח"ג דף קסב ע"אאותם שנכנסו לגן עדן כדאיתא בעובדא דינוקא 

 .זכו אל מעין אותם העולמות בחייהםוהיינו ש ,דר' אלעאי

התחתונים שהוא אכילה לכל הנמצאות אמנם בעה"ז אינו אלא שפע הנשפע 

ומה שהוא גשמי לבני אדם הא משל למדות עליונות כי  ,ושתיה כנזכר

 התחתונים תלויים בעליונים.



 171 ריח  ניחוח  בהיכלו

מתוק ומיוחד מראה את אהבת הבורא לעם ישראל  )בחוקותי קטו(זוהר 

במצבים קשים ושל גלות ועבירות קשות עדיין הבורא אוהב את עם 

 :ישראל

י"  ים ְולֹא  ָאַמר ִרּבִ ְלָעָזר לֹא ְמַאְסּתִ י אֶּ ָאַמר ִרּבִ א, ּדְ ה ַחְדּתָ ַמְעָנא ִמּלָ ְ יא, ֲאָנא ש  ִחּיָ
ים  א ָלא ְמַאְסּתִ ּלָ ֵעי ֵליּה. אֶּ ים ְלַכּלֹוָתם ִמּבָ יִתים ְוָלא ֲהַרְגּתִ ים ְלַכּלָֹתם, ָלא ִהּכִ ְגַעְלּתִ

ָסאֵני ְלָאֳחָרא ָמִאיס הּוא  ים, ַמאן ּדְ יּה. ְוָלא ְגַעְלּתִ ִגיעּוָלא ַקּמֵ ָלֳקְבֵליּה, ְוַגֲעָלא הּוא ּבְ
יַנְייהּו.  אי ּבֵ ָ ַנְפש  ֲחִביבּוָתא ּדְ ִגין ּדַ ים. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ ים ְוָלא ְגַעְלּתִ ֲאָבל ָהָכא, ָלא ְמַאְסּתִ

ִתיב, אי, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְלַכּלָֹתם. ְלַכּלָֹתם ּכְ ּבָ הּו ֲחִביִבין ּגַ ּלְ ָחֵסר ָוי''ו,  ּוְבִגיָנּה ּכֻּ
יִלי  אי, ְרִחימּוָתא ּדִ ָ ַנְפש  ִאיִהי ְרִחיָמָתא ּדְ ִגין ּדְ ים, ּבְ ים ְוָלא ְגַעְלּתִ ִגיָנּה ָלא ְמַאְסּתִ ּבְ

ָהא ּבָ  ".ּגַ

ר, ֹלא ְמַאְסִתים ְוֹלא  ז  ש, ֶשָאַמר ַרִבי ֶאְלע  ד  ר ח  ב  ַמְעִתי ד  ָאַמר ַרִבי ִחי יא, ֲאִני ש 

ִריְך ִלְהיֹות! ֶאל א ֹלא ְגַעְלִתים ְלַכֹּל י ה צ  ם ה  ם, ֹלא ִהִכיִתים ְוֹלא ֲהַרְגִתים ְלַכֹּלת  ת 

אּוס ְכֶנְגדֹו, ּוַמְגִעיל  -ְמַאְסִתים ְוֹלא ְגַעְלִתים  ר, הּוא מ  ִמי ֶששֹונֵּא ִמיֶשהּו ַאחֵּ

אן, ֹלא ְמַאְסִתים ְוֹלא ְגַעְלִתים. מ   ל כ  נ יו. ֲאב  ה ַהַטַעם? ִמשּום ְבֹגַעל ְלפ 

ם.  תּוב ְלַכֹּלת  ּה ֻכל ם ֲחִביִבים ֲעבּוִרי. ֶזהּו ֶשכ  ל  ינֵּיֶהם, ּוִבְגל  ֶשֲחִביבּות ַנְפִשי בֵּ

ל ּה ֹלא ְמַאְסִתים ְוֹלא ְגַעְלִתים, ִמשּום ֶשִהיא  י''ו, ִבְגל  ר ו  סֵּ תּוב, ח  ם כ  ְלַכֹּלת 

ִתי ֶאְצל    .ּהַאֲהַבת ַנְפִשי, ַאֲהב 

ן, ָלא " ּמָ בּוְרָסֵקי, ִאי ָלא ֲהַוות ִהיא ּתַ ּוָקא ּדְ ש  ְייָרא ּבְ ָתא, ַוֲהַוות ּדַ ָרִחים ִאּתְ ר ָנש  ּדְ ְלּבַ

רֹוְכֵלי,  ּוָקא ּדְ ש  ֵעינֹוי ּכְ ֵמי ּבְ ן, ּדָ ּמָ ִהיא ּתַ יָון ּדְ ּה ְלָעְלִמין. ּכֵ ָכל ֵריִחין ָעֵייל ּבָ ּדְ
ָכחּו  ּתְ ְ ָעְלִמין ָטִבין ִאש  ןּדְ ּמָ  ."ּתַ

ם,  ה ש  ְית  ה ְבשּוק ֶשל בּוְרְסִקים, ִאם ִהיא ֹלא ה  ר  ה ג  ְית  ה, ְוה  ב ִאש  ם ֶשאֹוהֵּ ְלָאד 

ינ יו ְכמֹו שּוק ֶשל  ם, דֹוֶמה ְבעֵּ ן ֶשִהיא ש  יו  ִמים. כֵּ ם ְלעֹול  י ה ִנְכַנס ְלש  ֹלא ה 

יחֹות ֶשל עֹול מֹות טֹוִבים רֵּ ל ה  ם רֹוְכִלים, ֶשכ  ִאים ש   .ִנְמצ 
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בּוְרָסֵקי, לֹא " ּוָקא ּדְ ִאיהּו ש  ם, ּדְ ץ אֹוְיֵביהֶּ רֶּ אֶּ ְהיֹוָתם ּבְ ם זֹּאת ּבִ אּוף ָהָכא, ְוַאף ּגַ
ָתם ּלָ ִגין ּכַ ים. ַוֲאַמאי. ְלַכּלָֹתם. ּבְ ים ְולֹא ְגַעְלּתִ ִאיִהי , ְמַאְסּתִ ֲאָנא ְרִחיְמָנא ָלּה, ּדְ ּדַ

 ַ ש  אי, ּדְ ָ ַנְפש  ן, ְרִחיָמָתא ּדְ ּמָ ָעְלָמא, ְרָיא ּתַ ָכל ֵריִחין ָטָבאן ּדְ ִגין ְוָדִמי ָעַלי ּכְ ּבְ

א  ה ּדָ ַמע ִמּלָ ְ א ְלִמש  ּלָ י יֹוֵסי, ִאּלּו ָלא ָאֵתיָנא ָהָכא, אֶּ ְבַגַווְייהּו. ָאַמר ִרּבִ ה ּדִ ּלָ ַהִהיא ּכָ
יי  ."ּדַ

יֶהם, שֶ  ם ְבֶאֶרץ אֹוְיבֵּ אן, ְוַאף ַגם ֹזאת ִבְהיֹות  הּוא שּוק ֶשל בּוְרְסִקים, ֹלא ַאף כ 

ּה,  ב אֹות  ם, ֶשֲאִני אֹוהֵּ ם. ִבְשִביל ַכל ת  ה? ְלַכֹּלת  ְמַאְסִתים ְוֹלא ְגַעְלִתים, ְול מ 

ם,  ה ש  ים ֶשל ֶשִהיא ֲאהּוַבת ַנְפִשי, ֶששֹור  ְודוֶֹמה ָעַלי ְכמוֹ ָכל ָהֵריחוֹת ַהטוֹבִּ

שּום אוֹתָ  לּו ֹלא ָבאנּו ְלָכאן ֶאָלא ָהעוָֹלם מִּ י יוֵֹסי, אִּ ּה ַהַכָלה ֶשְבתוָֹכם. ָאַמר ַרבִּ

ְשֹמַע ֶאת ֶזה  י -לִּ  .ַּדי לִּ
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שער הלכה למעשה 
 ברכות הריח

  סימן רטז הבשמים ברכת הלכות - ילקוט יוסף -ולחן ערוך קיצור ש

                                             דיני ברכת הריח

חז''ל הצריכו לברך על הנאת הריח, ואסרו ליהנות מריח טוב עד שיברך.  .א

אבל לאחריו אין צריך לברך כלום. וסמכו זה על הפסוק ''כל הנשמה תהלל 

. וכשהוא מברך ]ברכות מג:[יה'' איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו, זה הריח 

ויש נוהגים לומר אחר שהתחיל להריח: ריח ניחוח  יטול הבשמים ביד ימינו.

]ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''ז לה'. ויזהר שלא לומר פסוק זה בין הברכה להרחה. 

 וברכות עמוד תקמט[. 

אם יש לו ספק בדבר אם יש ריח טוב באותו צמח, יריח ממנו תחלה, ורק  .ב

ממנו. וכן אם הוא  אחר שידע בבירור שיש בו ריח טוב, יברך ויחזור ויריח

מצונן, ומחמת כן הוא מסופק אם יכול להרגיש בחוש הריח שלו, יריח תחלה 

מן הבשמים, ואם נוכח לדעת שיכול להריח ריח טוב, יברך ויחזור ויריח. 

  ]ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''ז וברכות עמוד תקנ[.ואין בזה כל חשש. 

ורא עצי בשמים, ואם הם אם הבשמים שמריח בהם הם מין עץ, מברך ב .ג

מין עשב מברך בורא עשבי בשמים. ואם אינו לא מין עשב ולא מין עץ, מברך 

בורא מיני בשמים. ועל כולם אם אמר בורא מיני בשמים יצא. הילכך על כל 

]ילקוט יוסף דבר שמסופק בו ואינו יכול לברר הדבר, מברך בורא מיני בשמים. 

 על הלכות ברכות עמוד תקנא[. 
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המברך בורא עשבי בשמים על מין עץ, לא יצא ידי חובה אפילו בדיעבד,  .ד

שאין העץ במקום העשב, שעשה הארץ לחוד ועץ השדה לחוד. ובעץ רך מאד 

]ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''ז כעשב המתקיים שנים רבות, אם בירך עשבי יצא. 

 וברכות עמוד תקנא. הליכות עולם חלק ב' עמוד קסט[. 

דסים, פרח ההדרים, ורד, יסמין, שיבה, צפורן, וקנמון, מברכים על הה .ה

]ילקו''י שם. בורא עצי בשמים. ועל רודה, ונרקיס, מברכים בורא עשבי בשמים. 

 וכן המנהג לברך על צפורן בורא עצי בשמים[. 

עשב הנקרא ''ריחאן'' התימני, מברכים עליו בורא עצי בשמים, מפני שמין  .ו

ו כל תלמידי החכמים של עדת תימן, שכן המנהג פשוט עץ הוא. וכן העיד

]הליכות עולם ח''ב עמוד קסז, ואף שבילקוט יוסף דיני ברהמ''ז וברכות עמוד תקנב נתבאר לא אצלם. 

 כך, מ''מ אחר שנדפס הליכו''ע כן עיקר לדינא[. 

 מברך בורא עשבי בשמים. ואפילו ]הנקראים בלשון ערבית נענע[על ריח עלי מנטה  .ז

אם ראוי הוא לאכילה, ובפרט שהובא על מנת להריח בו. ואין לחוש להמנע 

מלהריח בו כדי שלא יתחייב לברך עליו ברכת הריח, שמכיון שיש בו ריח 

]הליכות טוב ונהנים ממנו, אין כאן חשש איסור ברכה לבטלה כלל, וכן המנהג. 

 . עולם ח''ב עמוד קסח[

כדי להשלים מאה ברכות. והמטייל  טוב לברך על הריח בשבת ויום טוב, .ח

בגינתו בשבת ויום טוב, ומתכוין להריח מהשושנים והפרחים שבגינה, מברך 

]ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברכת הריח, ולא חיישינן שמא יתלשם בשבת ויום טוב. 

 ברהמ''ז וברכות עמוד תקנד[. 

 אם היה פרי ראוי לאכילה ונטלו להריח בו, מברך הנותן ריח טוב .ט

בפירות. אפילו אם אחר כך אוכל את הפרי. ואף על פי שיש נוסחאות אחרות 

בברכה זו, אשר נתן ריח טוב, אין להימנע משום כך מלהריח בפירות שיש 

בהם ריח טוב, ואדרבה, ראוי לו לאדם שיריח מהם ויברך עליהם. אבל אם 

תשרי תשס''ד ]ירחון קול תורה נוטל הפרי לשם אכילה בלבד, אינו מברך על הריח. 

 עמוד פא[. 

]ילקוט יוסף על אם טעה ובירך על ריח טוב של הפרי בורא מיני בשמים, יצא.  .י

 הל' ברכות עמ' תקנה[. 
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מנהגינו לברך על לימון חמוץ ברכת ''הנותן ריח טוב בפירות'' אף אם  .יא

הוא חמוץ הרבה ואינו ראוי לאכילה בפני עצמו, דסוף סוף שם פרי עליו. 

אם קנו את הלימון לשם אכילה ולא לשם ריח, מברכים עליו ברכת ואפילו 

]ילקו''י על הל' ברכות עמוד תקנח. ירחון קול תורה אלול תשס''ג עמוד נ'. ושם הערנו על מ''ש הריח. 

בברכת ה' שאם קונה לשם אכילה לא יברך, שאין ההלכה כן, וגם ראינו מעשה רב אצל מרן אאמו''ר 

  על לימון ברכת הריח, אף שקונים הלימון לאכילה[. שמברך בכל שבת זצוק"ל

מי שטעה ובירך ''שהכל נהיה בדברו'' על הרחת בשמים, יצא ידי חובה,  .יב

]ילקוט שאף לענין הריח, אם בירך שהכל יצא, ולא רק לענין מאכל ומשקה. 

 יוסף, דיני ברהמ''ז וברכות עמוד תקנט[. 

רשאי לברך על הבשמים בורא עצי  אבל המבדיל לבני ביתו במוצאי שבת, .יג

 ]ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''ז וברכות עמוד תקנט[. בשמים או בורא עשבי בשמים. 

בשמים של ערלה, יש בהם דין ערלה ואסור להריח בהם. וכל שכן  .יד

שאסור לברך עליהם ברכת הריח. ואם אין ידוע אם הם של ערלה או לא, 

ים אחר הרוב, ורוב הבשמים אינם של אין לחוש מלברך עליהם, שהולכ

ערלה. אולם בהדס אין נוהג דין ערלה, ומותר להריח ולברך על הדס אפילו 

]ואף על פי שיש שכתבו להמנע מלהריח ולברך על הדס של ערלה, וכן הבינו החכמת בתוך ג' שנים. 

סי' קח סעיף ז'(, בשמים  אדם, הרב נתיבי עם, והרב שבט הלוי, ודייקו מלשון מרן בשלחן ערוך )יורה דעה

של ערלה ושל כלאי הכרם אסור להריח בהם, וכתב הש''ך שם בשם הרשב''א והארחות חיים, ומובא גם 

בב''י שם, דהיינו כגון ורד והדס. ומשמע שיש דין ערלה בהדס, מכל מקום לדינא אין דין ערלה אלא באילן 

י הדס אין נוהג דין ערלה, אף וגם בענב של מאכל, ולכן מותר להריח בהדסים של ערלה[.

בארץ ישראל. ועלי הורד של ערלה, יש אומרים שנוהג בו דין ערלה בארץ 

ישראל, ואסור להריחו ולברך עליו ברכת הריח, וכל שכן שאסור באכילה. 

ויש חולקים ואומרים שאין נוהג בו דין ערלה, ומותר להריח בו ולברך עליו 

בארץ ישראל לענין אכילה, אך מותר ברכת הריח. ולדינא, יש להחמיר בו 

]ילקו''י על הלכות ערלה, פ''ה ס''ל, מהדורא להריח בו, ואף לברך עליו ברכת הריח. 

 רמב. וילקו''י הלכות ברכות תשס''ד עמ' תשנז[. -אחרונה עמו' רכג

המריח באתרוג של מצוה, בימי החג, אף שנוטלו רק כדי להריח בו,  .טו

ליו ברכת הריח או לא, ולכן נכון שלא להריח נחלקו הפוסקים אם מברך ע

 ]ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברכות עמוד תקסא[. בו. 
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אין מברכים לא ברכת הריח ולא ברכת הנהנין על עישון סיגריות.  .טז

ואמנם כבר נתבאר לעיל, שראוי ונכון מאד להמנע שלא לעשן כלל. ולא 

הרי אינם נכנסים לגוף. תיקנו חכמים ברכה על שמיעת קול נעים, ורחיצה, ש

 ]ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''ז וברכות עמוד תקסב[. 

מי שבירך על בשמים באמצע סעודתו, ]והריח בהם[ ונשארו הבשמים  .יז

לפניו, ורוצה לחזור ולהריח בהם אחר ברכת המזון, אינו חוזר לברך ברכת 

עניני אכילה הריח, כיון שהיו לפניו, ואין ברכת המזון חשובה הפסק אלא ב

  . ]ילקוט יוסף, ברהמ''ז וברכות עמוד תקסג[.ושתיה

  סימן ריז

הנכנס לחנות של בושם שיש בו מיני בשמים, ונהנה מהריח, מברך ''בורא  .א

מיני בשמים''. אבל אם אין בחנות בשמים ממש, אלא מי בושם וכדומה, 

אחת, נכנס אינו מברך. ואפילו ישב שם כל היום כולו, אינו מברך אלא פעם 

ויצא נכנס ויצא, אם היה דעתו לחזור אינו חוזר לברך, אבל אם לא היה 

 ]שם, עמוד תקסג, ותשנז[. דעתו לחזור לחנות, חוזר ומברך שוב על הריח. 

אין מברכין על בשמים של מתים הנתונים למעלה מהמטה, שאינם אלא  .ב

כסא, ועל שמן להעביר סרחונו של מת. וכן אין מברכים על בשמים של בית ה

העשוי להעביר את הזוהמא. ועל ''ספריי'' אין לברך ברכת הריח, שבלאו הכי 

 ]ילקוט יוסף, ברכות עמוד תקסד[. אין בריח ממש. 

אפשר לברך ברכת הריח על מי בושם, או על טבק העשוי מבושם עם מי  .ג

ורדים, וכן פשט המנהג אף שאין לו עיקר, ורובו מים. אבל אין לברך על 

לוחית ריקנית שהיה בה ריח טוב, ועדיין נודף ממנה ריח טוב. וכן כלי צ

]ילקוט יוסף, ח''ג שדכו בו בשמים, ויש בכלי ריח, אין לברך על זה ברכת הריח. 

 דיני ברהמ''ז וברכות עמוד תקסד[. 

אסור להריח ולברך על בשמים התלויים בצוארה של אשה, ]ונכון להזהר  .ד

]ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''ז וברכות שם שסכה אשתו נדה[. מלהריח בכוונה מריח בו

 עמוד תקסו[. 
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בשמים של עבודת כוכבים אין מברכים עליהם, לפי שאסור להריח בהם.  .ה
 ]ילקו''י שם עמ' תקסו[.

 תיקון פגם הריח 

לעולם אדם לא יריח במקום טומאה כגון ריח אשה נשואה כשעולה 

תום את אפו בכדי מא יהרהר בה לחטא ויסבמדרגות ביתו ואפילו רווקה ש

  .לא להזיק לנשמתו

אסור להריח בחג הסוכות בהדס שיוחד לנטילת ארבעת המינים, אך מותר 

 להריח באתרוג שיוחד לנטילה.

מותר להריח בשבת בהדס המחובר לעץ, אך אסור להריח באתרוג המחובר 

לו או להריח כל דבר שמברך עליו, לאוכ לעץ, מחשש שיתלשנו כדי לאוכלו

בו, צריך לאוחזו בימינו כשהוא מברך. ונכון להחמיר לאוחזו בידו ממש, ולא 

  על ידי כפפות. ובימי הקור יש להקל בזה.

צריך אדם לדקדק הרבה בענין הדירה, שהרי אמרו חז"ל 'לעולם ידור אדם 

במקום רבו', ואם יוכל לדור אצל תלמיד חכם גם כן ימצא טוב, ולפחות 

אצל איש צדיק תם וישר, שהרי זה דומה ליושב בצד אפרסמון  יבחר לדור

שקולט ריח טוב, ואל ידור אצל איש רע שדומה ליושב בצד נפט, שקולט ריח 

רע. וכבר אמרו חז"ל 'הרחק משכן רע', ואמרו 'אוי לרשע ואוי לשכנו, טוב 

 .(אור החיים פרשת בא מג)  לצדיק וטוב לשכנו'.
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 "ל.וקהרב מרדכי אליהו זצ הראשל"צ מרןמ -לכות הריח ה

 ביום האזכרה של הרב כ"ה בסיוון תשע"ט כשהגעתי למתחם הציון חשבתי

וכמה שחיפשתי לא  ,למה לא מצאתי תשובות של הרב בנושא הריח לעצמי,

 מצאתי.

והגעתי עם הרב ממש קרוב  ,והנה באותו היום נפתחו כל השערים לציון

אילו הרב מזמין אותי בתור אורח כבוד הרב עבר את כל המחסומים כ ,לציון

 !מדהים ,וזו כבר הפעם השלישית שזו קורה לי כאשר אני עולה לציון ,ממש

ומיד נגלה לעיני תשובות הרב שהתחבטנו בלימוד  ,אני פותח את הספר

 )פרק י"ג דף רכב(שו"ת קול אליהו  !! . מדהיםוהריני מביא אותם לפניכם ,בכולל

 ורן? מהי ברכת הריח על הציפ .1

תשובה : ברכתו "בורא עצי בשמים " ומסופר על מרן בעל הבן איש חי 

שהיה הולך לקבר יחזקאל הנביא פעם בשנה ושם לא היה הדס ,והיו 

 בורא עצי בשמים .( )ציפורןבהבדלה על ה"קרנפל" מברכי 

 ?בהבדלה על פירותהאם לברך את ברכת הריח  .1

הבשמים ואם יש לו יברך על  –: אם יש לאדם בשמים ופירות תשובה

 יברך עליהם "הנותן ריח  טוב בפירות". –פירות 

רך בהבדלה "הנותן ריח טוב בפירות" על תפוח עץ או האם אפשר לב .2

 ? על גויאבה

יכול לברך עליו "הנותן ריח טוב  –: אם יש בתפוח ריח טוב תשובה

כיוון שישנם אנשים שמתענגים  ,תלוי לפי האדם –בפירות" ובגויאבה 

ומי  הגויאבה וישנם אנשים שריח הגויאבה קשה להם מאוד.בריח 

 ."יכול לברך עליה "הנותן ריח טוב בפירות –שנהנה מריח הגויאבה 
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 ?מותר לברך "הנותן ריח טוב בפירות" על פרי שמתכוון לאכולהאם  .3

לא  -: אם מביאים לאדם פרי עם ריח וכוונתו לאכול את הפרי תשובה

שיברך  ,דהיינו ," אלא אם כן יעשה הפסקטוב בפירותיברך "הנותן ריח 

 , ויחזור ויברך על הפרי .()ידבר או ילך למקום אחרעל הריח ויפסיק 

 ? אפשר לברך "הנותן ריח טוב בפירות" על קפההאם  .4

" על קפה אלא "בורא מיני אין לברך "הנותן ריח טוב בפירות :תשובה

ייה ע"י קלבשמים" מכיוון שדרך ברייתו של קפה הוא חסר ריח ורק 

" יכול ברכת "בורא מיני בשמים . וגם אתהנעשית בידי אדם ניתן בו ריח

מפעל של  אבל אם עובר ליד ,רך על קפה רק כאשר הוא נמצא בידולב

 אינו מברך .קפה ומריח את ריח הקפה 

 ?על בשמים שעשויים מחומרים כימייםהאם מברכים  .5

שלא להריח הרבה  ויש להיזהר "בורא מיני בשמים": מברכים תשובה   

שאדם שיריח הרבה מהם עלול  משום ,יםמבשמים העשויים מחומרים כימי

ולמרות שאמר שלמה המלך "אכול דבש הרבות לא טוב" ודרשו  .לחלות

 ,ולהריח אפשר אפילו הרבהשבדבש דווקא אין להרבות אבל לשאוף אוויר 

 זה היה נכון בזמנם אבל כיום יש להיזהר .
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 לוח ברכות הריח

  בשמים עשביבורא  - (עתר טהור ללא תוספות)זאזוב 

 ריח טוב בפירותהנותן  -אפרסקים 

 עצי בשמיםבורא  - אקליפטוס

 מיני בשמיםבורא  -)יקר(  בלבד  בושם ממרכיבים טבעיים

 אין מברכים מספק -בושם ממרכיבים סינטטיים 

 אין מברכים -   ייםבלוקים ריחנ

 )אם אוהב את הריח( ריח טוב בפירותהנותן  -גויאבה 

 עצי בשמיםבורא  - גרניום לימוני

 בשמים ציעבורא  -הדס 

 עצי בשמיםבורא  -  ורד

 םהמנהג שאין מברכי -טבק הרחה 

 עצי בשמיםבורא  -לואיזה 

 עשבי בשמיםבורא  - מנטה

 עשבי בשמיםבורא  - נענע )מנטה(

 

 זה בידך! נקוט כלל

 עצי בשמים בורא  - כל קלח שהוא עץ קשה

 עשבי בשמים  בורא - כגון נענע מנטה וזעתר - עשבים שאין להם שדרה

 - כלומר ציפורן שהוא עץ מעורבב עם עשבים ,אם המינים מעורבבים

 בורא מיני בשמים.מברכים 
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   ויאמר ה' וגו' זאת חקת הפסח

 כסדר האמור בכל מצוה ומצוה.  'לדבר אל בני ישרא'למה לא אמר  ,קשה

כי היא סמוכה עם דברו אל כל עדת  'דבר'לא הוצרך לומר  ולפי מה שכתבנו

ישראל שאמר שם. ויש לתת טעם למה לא נכתבה במקומה. כי לצד שמצוה 

ה אחר יציאת מצרים לומר כי כל זה זו בשלימות ישנה בפסח דורות נאמר

שהוציא ה' ( שמות רבה פי"ט) ותינומדרש רב. וראיתי בשלימות מעכב לדורות

מגן עדן ובשם פסחו של משה ונתקבצו כל ישראל ואמרו לו משה רבינו  רוח

בבקשה האכילנו מפסח שלך אמר להם אם אין אתם נימולים אין אתם 

אוכלים דכתיב זאת חקת הפסח וגו' מיד נתנו עצמן ומלו וכו' עד כאן. הנה 

כי פרשה זו למשה  ,וגו' או לאמרלפי מדרש זה לא קשה למה לא אמר דבר 

ולאהרן נאמרה וצוה אותם כל בן נכר וגו' ואחר שבאו ישראל לצד אכילת 

 .פסחו של משה המבושם מלו עצמם

 היום מצוך אנכי אשר המשפטים ואת החוקים ואת המצוה את ושמרת"

  "לעשותם

שאין להם  'חוקים'נ"ל בס"ד דידוע תרי"ג מצות הם ג' מינים יש נקראים 

בסתם שיש להם טעם,  'מצות'עם ואין השכל מחייב אותם, ויש נקראים ט

אך אין השכל מחייב אותם שאם לא ציונו השי"ת לא היינו עושים אותם 

מדעתינו, ויש נקראים משפטים שיש להם טעם והשכל מחייב אותם שגם 

  .אם לא היינו מצווים מאת השי"ת היינו מחויבים לקיימם מדעתנו

ם אחד לקיים כל התרי"ג מצות בפועל אך ע"י המחשבה וידוע דא"א לאד

או הלואי שהייתי  ,שהוא יושב ומצפה אימתי תבא לידי מצוה זו ואקיימנה

 .שייך במצוה זו ואקיימנה נחשב לו בזה כאלו קיים כולם

ולפ"ז אפשר שביום אחד יקיים האדם כל תרי"ג מצות אם יהיה מחשב על 

ת מלשון ואביו שמר את הדבר כל מצוה בפ"ע וז"ש ושמרת את המצו

שתהיה מצפה למין הנקרא בשם מצוה בסתם ולמין הנקרא בשם חוקים 
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ולמין הנקרא בשם משפטים דאלו הם כללות כל תרי"ג מצות הנה בזה 

תרויח אפילו היום הזה כלומר ביום אחד בלבד נחשב לך כאלו עשיתם 

 .בפועל

 'חוקים'ו 'מצות'הנקראים  ,נמצא דתרי"ג מצות הם שלשה מינין

כאשר פרט אותם הכתוב כאן וכנגד ג' מיני מצות אלו נתן  '.משפטים'ו

השי"ת לאדם ג' מיני הנאה האחד הנאת הטעם שהוא בפה והב' הנאת הריח 

ושלשתם , הטוב שהוא בחוטם, והג' הנאת מראה הטוב שהוא בעינים

דברים בעוה"ז  אך עיקר הנאה שיחיה בה האדם ,מצויים בגשמיות בעוה"ז

וא הנאת אכילה ושתיה שהיא בפה שעומד תחתון וכשיפטר האדם מעוה"ז ה

כי שם בג"ע  ,התחתון תתבטל ממנו הנאה זו שבפה ויחיה בג"ע בהנאת הריח

אך הוא חומר זך שאינו צריך לאכילה  ,התחתון תתלבש הנפש בגוף ממש

ושתיה אלא יחיה ויתקיים על הנאת הריח הטוב שמריח בג"ע התחתון 

 כנודע 

דזהו הטעם דנוהגין פה עירנו בגדאד יע"א  "רב פעלים"בתי בסה"ק וכת

שבתוך י"ב חודש מביאים יורשי הנפטר מי ורדים או שושנים או מיני 

עשבים שיש להם ריח טוב ואוחזים אותם ועומדים בפתח בית הכנסת כדי 

שיברכו הנכנסין והיוצאים גם דרכם להחזיר אותם על כל הקהל שיברכו 

לים לזכות את הרבים תמיד בבוקר ובערב בברכה זו של ומשתד ,עליהם

מפני דהנפטר נפשו בג"ע התחתון דשם נהנה וניזון מן  ,הריח בתוך י"ב חודש

  .הריח הטוב לכך תועיל לו ברכת הריח במנוחת נפשו יותר משאר ברכות

מפני כי גם בהיותו בחיים  ,גם יש טעם בברכת הריח למנוחת נפש הנפטר

כל הנשמה תהלל "כמ"ש רז"ל ע"פ , ש הנאה לנשמה מן הריחחיותו בעוה"ז י

והא בהא תליא דהנשמה  .זה הריח ,איזהו דבר שהנשמה נהנית בו -" יה

נהנית מן הריח בעוה"ז מפני שזהו מזון שלה אח"כ בג"ע, ושם בסה"ק הנז' 

העלתי בתשובה לאותם הנוהגים להעמיד בבית האבל אדם עומד בסמוך 

ורדים כדי שיברכו הבאים שם ביציאתם אין בזה משום לפתח ובידו כלי מי 

, דהתם איירי להביא לפני (יו"ד סי' שע"ח ס"ח)חשש משום הא דכתב בש"ע 
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היושבים אצל האבל בשמים או מוגמר שהוא תענוג של שמחה דלא שייך זה 

באבל משא"כ זה שתופס כלי של מי ורדים בידו הרחוק אצל בית האבל שכל 

מו זה ניכר שעושין בשביל הברכות למנוחת נפש הנפטר א' מברך ומריח לעצ

 '. ואין כאן חשש הנז

ואחר עליה של ג"ע התחתון יש עליה גדולה ממנה שהיא בג"ע העליון ושם 

הנשמה נזונת בראיה שמסתכלת בזיו השכינה ועל זה ארז"ל עוה"ב אין בו 

אכילה ושתיה אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנין מזיו 

 ,פה :השכינה והוא הנאה בעינים שלהם ולכן עשה השי"ת ג' איברים אלו

זה למעלה מזה כפי סדר מדרגות ההנאות שיש לאדם בזא"ז  .עין ,חוטם

  .כאמור

כי הצדיק  "בן פרת יוסף בן פרת עלי עין"ובזה פירשתי בס"ד רמז הכתוב 

ואחר נקרא יוסף ע"ד שארז"ל ת"ח כל זמן שמזקינין דעתן מתוספת עליהם 

עוה"ז הוא בן פרת בג"ע שיש לו חן מחודש בהנאתו להיות ניזון מן הריח 

ואחר חן זה עוד יש לו חן נוסף וזהו בן פרת עלי עין שיהיה נזון ונהנה 

 .בראיית העין וזהו תכליתת הנאתו

ולכן צריך האדם להזהר בעוה"ז בפגם המגיע לעיניו יותר מכל האיברים יען 

ו הנה הוא פוגם כנגדו באבר של נשמתו ומאחר כי כל אבר שחוטא הגוף ב

שתכלית המעלה של הנאת נשמת האדם הוא בעינים לכך צריך לקדש ולטהר 

 .העינים שלו בהיותו בעוה"ז יותר מכל איברים שלו

ובזה מובן ענין המעשה דרבי מתיא בן חרש שהביא בעל סדר הדורות בשם 

ית המדרש ועוסק רבי מתיא בן חרש היה יושב בב :מדרש אבכיר וז"ל

בתורה וזיו פניו דומות לחמה וקלסתר פניו למלאכי השרת מפני שמימיו לא 

פעם אחת עבר שטן ונתקנא בו אמר אפשר אדם כזה לא  .נשא עיניו באשה

א"ל צדיק  ,חטא אמר לפני הקב"ה רבש"ע רבי מתיא ב"ח מה הוא לפניך

 ,ל לו ואעפ"כ לךא"ל אין אתה יכו ,אמר לו תן לי רשות ואסיתנו, גמור הוא

הלך ונדמה לו כאשה יפה שלא היה כדמותה לעולם מימות נעמה אחות 

הפך פניו  ,כיון שראהו .ועמד לפניו ,תובל קין שטעו בה המלאכים הנפילים
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אמר רבי  ,לאחוריו ועמד לצד שמאל והפך פניו לימין והיה מתהפך לכל צד

לתלמיד שהיה קרא  ,מתיא מתיירא אני שמא יתגבר עלי יצרי ויחטיאני

והביא לו וביער המסמר באש  ,משרת לפניו ואמר לו לך והביא לי אש ומסמר

באותה שעה  .וכשראה השטן כך נזדעזע ונפל לאחוריו .ונתנו בעיניו ונסתמא

 ,בא ועמד לפניו .קרא הקב"ה למלאך רפאל וא"ל לך ורפא את מתיא בן חרש

א"ל הניחני מה  ,א"ל רפאל ששלחני הקב"ה לרפאות עיניך ,א"ל מי אתה

א"ל הקב"ה לך ואמור לו  ,חזר לפני הקב"ה א"ל כך וכך אמר לי ,שהיה היה

 .מיד ריפא אותו ע"כ ,אני ערב שלא ישלוט בו יצה"ר

וכתב הרב ז"ל שם מדברי הקובלים ז"ל וז"ל רבי מתיא בן חרש היה פלטי 

ו ועכ"ז לא היה ל ,בן ליש שלקח את מיכל בת שאול ונעץ חרב בינו לבינו

לעכבה דהול"ל לשאול הע"ה אין אני רוצה ליקח אותה ובמקום שיש חלול 

השם אין חולקין כבוד לרב וע"ז נאמר נשי עמי תגרשו מבית תענוגיה ואע"פ 

שלא נגע בה מ"מ בעל כרחו נהנה ממראית עין שזנו עיניו במה שאינו שלו כי 

ענין זה  ולכן רצה עתה לתקן דבר זה ונתגלגל .אצלו היתה יושבת ושוכבת

לידו כדי שיצער עצמו ויעויר עיניו ובעור זה נמסר בתחילה ביד השטן 

ושניהם פלטי ומתיא  ,להסיתו והוא נתאזר נגד יצרו ולא רצה להביט בפניה

 היו ניצוץ יוסף הע"ה עכ"ל יע"ש: 

והנה בזה הדבר שככתב הרב ז"ל בשם המקובלים ז"ל יש לתרץ בס"ד 

מר השטן אפשר אדם כזה לא חטא דנראה דקדוק גדול שיש במאמר הנז' דא

ובאמת הדבר להפך דאדם  ,מדבריו אדם כזה ראוי שיחטא ולהכי קא מתמה

כזה שהוא צ"ג ראוי שלא יחטא, אך יובן בס"ד הענין ע"פ מ"ש רבינו האר"י 

ז"ל במאמר אבוך במאי זהיר טפי שהיו שואלים חכמי התלמוד זל"ז 

לתקן דבר אחד יהיה נזהר באותו  דהכונה הוא כל צדיק שיבוא בגלגול כדי

מה ורוכמו ענין בריה דרב ספרא בזוהר ת ,הדבר בתכלית ומוסר עצמו עליו

והיינו בשביל שבא בגלגול בעבור  ,שהשליך עצמו מן הגג כדי לענות קדיש

כדי שבזה  ,ולכן היו החכמים שואלין זמ"ז אבוך במאי זהיר טפי ,אותו ענין

 .ול וכנז' כל זה בשער הגלגולים יע"שיכירו בשביל איזה דבר בא בגלג
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והנה השטן ראה דר"מ ע"ה היה נזהר בענין ההסתכלות בתכלית כי 

וראה  ,מקטנותו היה נשמר שלא לראות פני אשה אפילו בהעברה בעלמא

שהיה לו בזה הדבר חסידות נפלאה שלא נמצאת בשאר צדיקים לכך אמר 

שנזהר מאד יותר  אדם כזה שהוא מתחסד בראיית הנשים חסידות נפלאה

מחבריו אפשר היה זה אצלו על מגן שלא חטא בדבר זה של הסתכלות 

כי השטן יודע דשמירה ואזהרה בדבר אחד יותר מן ראוי  ,בגלגול הקודם

וכמ"ש בשם רבינו האר"י ז"ל  ,היא מוכחת שבגלגול הקודם חטא בדבר זה

ות לעיל ולכן אחר שהכריח מצד שקול הדעת דודאי חטא בדבר ההסתכל

ולכך  ,בגלגול הקודם או חשב שודאי עתה בגלגול זה יוכל להחטיאו בדבר זה

  .ועכ"ז לא יכול לו .נדמה לו כאשה יפה מאד

נמצא לפי האמור דפלטי הוצרך להתגלגל ולסבול צער הגדול הזה של עוורון 

עינים שעוור אותם בידים בגחלת של ברזל שהוא צער דא"א לאדם לסבלו, 

שאינה שלו בעל כרחו ת עינים שלו שזנו מן ראיית אשה וכל זה בעבור הזנ

 .ושלא ברצונו

והדבר יפלא על מה היתה כל החרדה הזאת שהוצרך להתגלגל כדי לסבול 

מפני שתכלית הנאת הצדיקים  ,צער הגדול הזה, אך כפי האמור מובן שפיר

והזנתם הוא בעינים שלהם בג"ע העליון לכך צריך לדקדק בדבר הנוגע 

ילו בעבור דבר קל כחוט השערה לסבול עליו צער קשה ומר מאד לעינם אפ

 .כדי לנקותם ולזככם היטב היטב לגמרי

כבר אמרנו דאע"ג דעיקר חיות האדם בעוה"ז תלויה בהנאה שבפה  ,והנה

הנאה בריח החוטם, שהוא אכילה ושתיה, עכ"ז נתן הקב"ה לאדם בעוה"ז 

ות אלו תקנו חז"ל ברכות, והנאה בראיה בעינים, ולכך בכל שלשה מיני הנא

מפני כי היצה"ר מתגרה יותר באבר שיש בו הנאה לאדם, וע"י הברכות 

אשר נתקנו בהנאות שלשה איברים אלו אז נשמרים איברים אלו מנזק 

, ולכך כמו שנתקנו ברכות על אכילה ושתיה שבפה, היצה"ר המתגרה בהם

על ראיה שבעינים  , וכן נתקנו ג"כ ברכותכך נתקנו ברכות על הריח שבחוטם

  :וכאשר נבאר הלכותיהם
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 תהלל הנשמה כל" בפסוק אקרא זה וסמכו לברך צריך הריח הנאת על א.

 נהנה נמי .שהגוף דאע"פ הריח, זה ממנו נהנית שהנשמה דבר איזהו ,"יה

 הנאת כי הגוף מהנאת מרובה יותר היא הריח מן הנשמה הנאת עכ"ז ממנו

 מתמדת הריח מן הנפש הנאת אבל הריח כשיעבור ומיד תיכף מסתלקת הגוף

 כי מפני אחרונה ברכה הריח על מברכין אין זה ומטעם בה, כוחה ונשארת

 מברכין שאין לאכילה ודמי תיכף ממנו שעוברת היא מועטת הנאה הגוף אצל

 מברכין אין ג"כ זה ומטעם שנתעכלה, העיכול אחר אחרונה ברכה עליה

 מפני לשנה, משנה יתחדשו אשר בשמים שהוא אע"פ הריח על שהחיינו

 הנאה היא הנפש שאצל ואע"פ מועטת, הנאה היא הגוף אצל הריח שהנאת

 תמות ולא נצחית הנפש כי הנפש הנאת בעבור שהחיינו לברך שייך לא מרובה

 .ז"ל בפוסקים וכנז' שהחיינו של ברכה דידה לגבי שייך ולא

הוא מסופק אם  ואם, אסור ליהנות מריח טוב עד שיברך קודם שיריח .ב

בדבר זה יש ריח טוב או לאו, או אם הוא מסופק בעצמו אם ירגיש בריח כי 

לפעמים יהיה לאדם חולי נשל"ה ולא ירגיש חוש הריח שלו, הרי זה מריח 

קודם כדי לידע ואח"כ יברך ויריח כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה וכנז' 

 .בחס"ל

ל גבי ברכה של אכילה יטול הבשמים בידו הימנית ויברך, וכמ"ש לעי .ג

ושתיה שצריך ליטול בימין דבר שהוא מברך עליו, ובספר כ"מ כ"י כתוב טוב 

שהאדם ירגיל עצמו בכל פעם שיריח לומר בעת שמריח פסוק זה והוא ריח 

נחוח אשה לה', מפני שבפסוק זה נרמזו כל כוונות של הריח, וירגיל בכך בין 

 .בחול בין בשבת

דמת לברכת הריח, והיינו דוקא אם שניהם לפניו, ברכת אכילה ושתיה קו .ד

אבל אורחים שבאים בבית בעה"ב ומביאים להם מיני בשמים תחלה, 

ואח"כ מביאים להם משקה או פירות אין צריכין להמתין אלא יברכו תיכף 

 .על הבשמים שלפניהם
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מברך עליו בורא עצי  ,אם זה שהוא מריח בו הוא עץ או יוצא מן העץ .ה

אם הוא עשב מברך עשבי בשמים, ואם אינו לא עץ ולא עשב כמו בשמים, ו

מיס"ך או עמב"ר וכיוצא מברך מיני בשמים, וכן אם הוא מסופק בו בין עץ 

לעשב או שיש בו מחלוקת יברך בורא מיני בשמים, כי ברכה זו של מיני 

 בשמים הוא כנגד ברכה של שהכל שאמרנו גבי אכילה: 

כל שהקלח שלו  :זה הכלל ,ין עץ לבין מין עשבוהסימן לידע ולהבחין בין מ

ואין עליו יוצאין משרשיו אלא מגזעו וכ"ש  ,ונשאר הקלח משנה לשנה ,קשה

ה"ז מין עץ לכ"ע ומברך עליו עצי בשמים, וכל שהקלח שלו רך כירק  ,מעציו

ה"ז מין עשב ומברך  ,אינו נשאר הקלח משנה לשנהו ,או אפילו שהוא קשה

ומרים דאפילו אם הקלח רך אם הוא נשאר משנה לשנה , ויש אבשמים עשבי

 .ה"ז מין עץ, וכל כהא דיש מחלוקת יברך מיני בשמים

על הקלאביאינה שקורין בערבי ורד אל קנפי"ל מברכין עצי בשמים,  .ו

ואע"ג דבספר זכ"ל הביא בשם מעם לועז לברך מיני משום שהוא ספק, הנה 

ספק יען הקלח שלו קשה ואין העלין זה הגדל פה עירנו בגדא"ד יע"א אין בו 

יוצאין מן השרשין וגם הוא נשאר משנה לשנה, וכן על קרנפ"ל הבא ממדינת 

הים יברכו עצי בשמים דכן המנהג פשוט פה עירנו יע"א מזמן עט"ר הרב 

מו"ר זקני רבינו משה חיים ז"ל כשהיו הולכין קהל רב להשתטח בכל שנה 

דס ומברכין בהבדלה במוצאי שבת על מצבת יחזקאל הע"ה ששם לא יש ה

על קרנפ"ל עצ"ב, וכן עשו כשהלכו לברוח בזמן הדבר ותקפ"ץ וזה המנהג 

 .ברור ופשוט פה עירנו

על הזא"ר שקורין בערבי קדא"ח הן של אתרוג הן של לימוני"ם הן של  .ז

נארינ"ג יברך עצי כמ"ש בזכ"ל, ועל הורד שקורין בערבי ראסק"י יברך עצי 

 .שוט פה עירנווכן המנהג פ

על מינקש"י שקורין בערבי בנפש"ה יברך מיני משום דיש בזה פלוגתא  .ח

וכן אנחנו נוהגים פה עירנו לברך על בנפש"ה מיני בפני הספק, אבל על עשב 

שקורין בערבי ריחא"ן יברך עשבי לכ"ע, ועל הרוד"א שקורין בערבי סדא"ב 

מברכין עליו כלום, ואם  נמצא פה עירנו בגדא"ד אין בו ריח טוב כלל ואין
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ים של עצי ועשבי מחברים יחד באגודה אחת והריח שלהם יוצא ניהיו מ

מעורבב משניהם יברך מיני, אבל אם מובדלים באגודה שיוכל לצמצם 

 .בחוטמו כל מין בפ"ע יברך על כל מין ברכתו

אם במקום עצי או עשבי או מיני בירך שהכל נהיה בדברו יצא, ואם בירך  .ט

י ברכת עשבי או במקום עשבי בירך עצי לא יצא, בד"א במין שהוא על עצ

עשבי לכ"ע ועצי לכ"ע וטעה בהם בעת ברכה, אבל אם היה זה במין שיש 

דס"ל באותו פרי דברכתו עצי מפני סימן אחד של עצי נמצא, ואנחנו 

מברכים עליו מיני משום סב"ל דאיכא דס"ל שצריך לברך עשבי הנה אם 

היה בזה שבירך עליו עצי או בירך עליו עשבי לא יחזור הטעות של הברכה 

ויברך מיני, משום דלמ"ד זה צריך לברך עצי והוא בירך עצי, או למ"ד זה 

צריך לברך עשבי והוא בירךעשבי יצא י"ח ואיך יחזור ויברך מיני הא הוי 

כיצד יעשה יהרהר ברכה של מיני בלבו ויריח, או יברך מיני , ברכה לבטלה

 .מלכות ויהרהר שם ומלכות בלבו ועיין חיי אדםבלי שם ו

אם יש לפניו מין עץ בודאי ועוד יש מין שהוא ספק עצי ספק עשבי יברך על  .י

ואם יש לפניו מין עץ , הספק תחלה ברכת מיני, ואח"כ יברך עצי על עץ ודאי

אם  ,ודאי ומין עשבי ודאי ויש עוד ג"כ מין אחר שההוא ספק עצי ספק עשבי

יברך על הודאין ויכוין לפטור את מין שהוא ספק, ואם בשבת  הוא בחול

יברך על מין הספק ברכת מיני תחילת הכל ואח"כ יברך עצי על עץ דודאי 

ויברך עשבי על עשב הודאי וכאשר כתבתי לעיל בפרשת פנחס גבי ברכת 

 .האכילה יע"ש

אם שלק הבשמים והוציא השמן מהם כדרך שמוציאן שכר מן התמרים  .יא

יוצא, מברך על היוצא ברכה כיוצא בהם שאם הבשמים הם מין עץ יברך וכ

עצי ואם עשב יברך עשבי, ושמן אפרסמון מפני שגדל בא"י קבעו לו ברכה 

 .בפ"ע לברך בורא שמן ערב

דהיינו בשמים שעושים על הגחלים להריח בהם  ,מברכים על המוגמר .יב

ור עשנו וגם בזה משיעלה קיטור עשנו, אבל לא יברך קודם שיעלה קיט

בד"א המוגמר , הברכה כפי הבשמים אם מין עץ עצי ואם מין עשב עשבי
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כיון דאין  ,שעושין להריח אבל מה שעושין לגמר בו הכלים אין מברכין עליו

עשוי להריח בעצמו אלא כדי ליתן ריח בכלים, וכן ה"ה מה שעושין לרפואה 

בהם לבית הכסא או דאין לברך, וה"ה נמי דאין לברך על בשמים שנכנס 

 .שהובאו להעביר הסרחון או להעביר זוהמת הידים

אפילו כשנכנס שם נכנס להריח אין  ,בשמים שמונחים בחדר לסחורה .יג

מברך, ורק אם נוטלן בידו יברך עליהם, מיהו אם נכנס לחנות של בשמים 

ונתכוון להריח מברך משום דבחנות חשיבי עומדין להריח דניחא ליה לבעל 

 .ת שיריחו בני אדם ויקנו ממנוהחנו

ריח שאין לו עיקר כגון שהיו בשמים מונחים בכלי וקלט הכלי את הריח  .יד

וה"ה אם ך, דאין ממשות של בשמים בכלי לא יברונשה בו ריח טוב כיון 

 .קלטו אצבעותיו ריח טוב דלא יברך

 'כל פרי הראוי לאכילה ויש בו ריח טוב אם נוטלו להריח בו, או אפי .טו

נוטלו להריח בו ולאכלו מברך הנותן ריח טוב בפירות, וי"א אם הפרי עומד 

לאכילה והובא לפניו לאכלו שאם לא היה רוצה לאכלו לא היה מביאו כדי 

ואין  .ויש לחוש לדבריהם משום סב"ל .להריח אין לברך עליו כשהוא מריח

שוט פה לברך אלא דוקא אם מביאו לפניו כדי להריח בו דוקא, וכן המנהג פ

ריחים עירנו כאשר מביאים לפניהם פירות שיש בהם ריח טוב לאכילה אין מ

  .בהם כדי שלא יברכו על הריח

ולפ"ז אדם חולה וכיוצא שמביאים לו פרי שיש בו ריח טוב להריח דוקא 

, וכאשר (דף מ"ג)ולא לאכלו צריך לברך לכ"ע כי זה הוא דינא בגמרא בברכות 

מיהו כתבתי שם שאנשי מעשה נמנעים  "רב פעלים"העליתי בסה"ק 

אפילו אין רוצים לאכלו אלא רק להריח, מפני  ,מלהריח בשום פעם בפרי

שיש פלוגתא בנוסח הברכה כי מר"ן ז"ל בש"ע ודעמיה ס"ל לברך הנותן ריח 

הביא הנוסח מספרי הראשונים ז"ל  (סק"ה) "אליה רבא"טוב בפירות, אך 

סוברים דאיכא קפידא בין תרי לישני  לברך אשר נתן ריח טוב בפירות, ויש

ואין משמעותם עולה בענין אחד, לפיכך מושכין עצמן מלהריח בשום ' הנז

 .פרי בשביל המבוכה שיש בנוסח הברכה
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 שער המוסר

 .עורומבשר ודם גידים  תהוותה אדירה. מערכת האדם הינה מערכת

ר את מערכות מתוחכמות שכל ממציא בכל תחום שהוא ביקום מנסה ולחקו

   להמצאות עתידיות. להסיק מסקנות, ,גוף האדם

"כל המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם מלא"  :וכבר אמרו חז"ל

-את כל תכונות הנמצאות בכדור הארץ. אשאדם משול לעולם כי יש בו 

נשמה המפעילה  -דם ונוזלים, רוח  - , מיםבעירה פנימית, מערכת העיכול

שב לעפר לאחר סיום תפקידו ומגיע  -עפר  ,םהפעיל באד הכוח הרוחני

 .עפר תשוב" לנחלתו "כי מעפר באת ואל

כל החוקרים של גוף האדם  בכל האוניברסיטאות בעולם יום יום שעה שעה 

ובכללם החידה הגדולה וזוהי  ,מנסים לפענח את חידת היקום הגדולה

האדם. אך הנה אנו רואים שאותם חוקרים בעלי תארים דוקטורים 

פרופסורים וחוקרים בעלי שם, לא ראינו אותם מגיעים ושבים על ידי ו

 מחקרם בתשובה לבורא. והשאלה למה? 

שאותם חוקרים ומדענים הם מבינים ויודעים שלולא מציאות האל מסתבר 

 ר לו מה תעשהאין מי יאמולא יפעל כי "יתברך בעולם שום דבר לא יקרה 

גם  ואם תגיד לו,. )קהלת ח,ד( "יוידכי הכל מעשה  לה תפער לו מואין מי יאמ

 ? ח מי יכול להתריס בפני בורא עולםאותך יק

כי  ., טוב לו לאדם שיהיה אפילו קוףיחשוב אותו מדען ,אם נתבונן בבריאה

אינו צריך לעמול על  ,את כל מזונותיו הכל זמין לו בשפעאותו קוף מקבל 

אוטומטית ללא  גודלים בצורה בניו ,שרודצריך קצת להתמודד ול ,כלום

 , איןקופץ ,רץ ,הולך ,מיד כשנולד מסתגל למציאות הבריאה ,השקעה מצידו
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ומיד הוא מבין בתבונתו  ,והקופה מניקה אותו בהתחלה ,צריך לחתל אותו

 ואת זוגתו.  למצוא את מזונו,

, אין יתרון מותר מלשון יתרון)קהלת ט,י"ט(  ""מותר האדם מן הבהמה אין

? ת היתרון לאדם מלבד הנשמה הטהורהמה באמ, אך לאדם על הבהמה

 ,את הלב פועם ,שעה שעה ,ואותם החוקרים והמדענים רואים יום יום

 לידיים, ,יחליש במעט יגרום נזק קשה לכליותואם  ,מזרים דם לאיברים

ועדיין  ,'ולאברים הרחוקים ממנו ויגרום לתגובת שרשת של מחלות כבד וכו

לקבל כתות ודתות של  מוכנים ,את האמת לא רוצים להבין "חלב על כסלם"

   .אך לצור מחצבתם לא מעונינים לשוב ,אחרים בעולם

אני יוצא לכיוון בית  ,זר, שכל פעם שאני צריך לקבל מוסר וזה עיני ראו ולא

 .שם אני מקבל מוסר אמיתי על החיים ,החולים בית לוינשטין ברעננה

, אולי רב לא רב ,רב אניעניתי לו איזה פגשתי אדם אמר לי כבוד הרב! 

  .ק פתוח'? אומר לי אתה כבודו תברך אותי ותקבל צבריח

? אומר לי האדם אני אמור לעבור כריתת רגל שאלתי אותו על מה לברך

אם כבודו יברך אותי ויבטל לי את הצורך  ,, יש לי המון כסףביום ראשון

הסגן של י לו כבודו אני לא ענית ,ניתוח יקבל ממני צ'ק עם המון כסףב

יך אולי אתה צריך לתקן איזה פשפש במעש ,אין יסורים ללא עוון ,הקב"ה

 ענין?

א מוכן אדם ל ,הדיון ממשיך ומגיע ללא מוצא ,הבחור לא משיב לעניין

ישועות  ,סגולות ,יש אנשים שרוצים ברכות ,להודות או לקבל עליו משהו

 ,בריאות, הצלחה ,אדם לישועה, ברכהכאשר אני מציע לברך . ללא מאמץ

כולם רוצים ברכות  ,לעולם אף אחד עד היום לא סירב זרע של קיימא. זיווג,

ת יצר תמיד עצ קבלת מצוות. ללא שינוי של דרך החיים, ללא מאמץ, .בחינם

המחליט העיקרי מה תהיה  אך האדם הוא ,הרע לא תתן לאדם להתקדם

 תכלית חייו.
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. זה לא יכול ,זה לא ניתן יש הרבה אנשים שיגידו לך בחיים זה אי אפשר,

 כמו בחיים האמיתים. ."יש לא רוצה - אין לא יכול"אני תמיד אומר 

ראל קטים בטחונים מסווגים ביותר במדינת ישיזכיתי להיות שותף בפרוי

או בהצגת , אמרו בדיון המפקדים ,ותמיד כאשר המנהלים הבכירים

 .להם אחרת תכלית שהדבר לא אפשרי או לא ניתן, רוב הפעמים הוכחתיה

הם  .ולא יותר מלומד ולא יותר מוכשר, ,וזה לא בגלל שאני חכם יותר

 ,חכמים מאוד ,וניברסיטאות בעולם ותארים גבוהיםמגיעים עם תארים מא

כמו בהתמודדות במצבי חירום  ,והחלטהותר מהירי מחשבה ולפעמים י

ל אך יש עניין ש .עלים מהירי מחשבה והחלטה מבריקיםכשראיתי אותם פו

 .     מחשבה שנקראת "חשיבה מחוץ לקופסא" ,לא רגילה ,חשיבה אחרת

כאשר אדם פועל ועובד במספר מישורים ותחומים ישנם נקודות השקה 

חרים שאנשים א ,דברים חדשים שניתן להשוות בין התחומים ולייצר

ואם אני מקביל את ההקבלה באלפי  .שבתחום לא חשבו עליהם מעולם

אנשים שפגשתי  ,שהיא רחבה מני ים ד התורה,הבדלות לעולם הלימו

שחשבת ומה  ,כיחו לי שמראה חיצוני מטעה ביותרבמהלך מירוץ החיים הו

צוני שצריך הוכיח אחרת. וזה שיפוט חי או דמיינת על אותו אדם הוא

 להיזהר בו מאוד.

אך  ,אחד הדברים המענינים שראיתי בחיי, אנשים שאינם חובשים כיפה

אחרים יש . ואילו ומעלים ריח ניחוח ודוגמא לרבים ,יםמעשיהם יפים טוב

ים משקר .אך ריקים ופוחזים בליבםכנגדם שלבושים כדרך גדולי תורה 

, !!! לכבד כל אדםעצום מזה למדתי דבר .במצח נחושה ומעליבים בני תורה

אלא מי שמעיין בפרקי  ,זו לא המצאה שלי .להיזהר בכבודו של כל אדם

מי שנכנס לעולמה של  .ם כתובים שחור על גבי לבןת הדבריאבות רואה א

חיל לשמור שבת חווה אדם שמת ,רה בהתחלה זה מר מאוד ואפילו קשהתו

מרפה שעות יצר הרע פועל ולא  ,, חבריםלחץ משפחתי ,קשיים עצומים

           ? בורא עולם לא רוצה שאנשים יחזרו בתשובה?והשאלה למה .נוספות

 ? אז למה הקושי
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בכדי לייצר ריח ומיוחד צריך  .: כדי להוציא שמן טוב צריך כתישההתשובה

הצמחים דרך העברתם ושמירתם טחינה ותהליכים רבים מהגידול של 

נוצר מוצר מיוחד  ואז .קוק וטיהור והפקת השמן או התמציתדרך זי ,למפעל

 איכותי.

 ,אמרת שאתה מוכן לשמור שבת ., הקב"ה מנסה אותואותו דבר לגבי האדם

מערים עליו ? מר בוא נבדוק אותו האם הוא אדם רציני? אמיתיר הרע אויצ

אדם רציני שמחליט על  ,אך אם הוא איתן בדעתו ,קשיים מדומים בהתחלה

רה ברורה בדרך התורה לא הולך בצו ,ו את האמת לא מפחדעניין שהוכיחו ל

 .הוא זוכה לכתר תורה אמיתי ,מתרגש מהמלעיזים

, כי לא היו ה שנפלו עקב לחץ חברים ומשפחהועיני ראו חוזרים בתשוב

 ,יתי שעמדו והלכו עם האמת עד הסוףאך לעומתם אלו שרא .חזקים בדעתם

ת תמיד דימיון ו. האדם צריך לעשפשוט מדהים ,אלה זכו לכתר התורה

לסמן את תכלית  ,השאיפות והמטרות שלו אליהם יגיע מודרך ולציין את

  .והוא יגיע ,חייו

אישה  ,ילדים ,, ברכהכולם רוצים פרנסה בשפע ,לממון כמו שאדם נכסף

מי שלא  ,מה שיש לו ולהודות כל רגע לקב"ה אדם צריך להעריך את טובה.

           .וףלא ידע גם לדעת מה לקבל ולמה לשא ,יודע להעריך מה שיש לו

 ,הרכב הזה הציל אותך מלבצע תאונה או ,תגיד תודה ,האוטו נוסע לאט

 .תגיד 'תודה' .וםמלדרוס חס ושל

יה מפעיל אחד המנהלים ה ,שלי הקודמת עבדתי בחברה ציבורית בעבודה

שהוא יותר גרוע כשפניתי אליו אמרתי לו  ,את חברי הצוות שלי בשבת

אך אמרתי לו  ,הוא ממש התפלא כיצד אני פונה אליו בנחישות כזו .מרוצח

הוא  4פר ודיבר מס .ת הדיברות והם מסודרות מהקשה לקלשיש לנו עשר

. דם להאמין במציאות ה' יתברך לבדושבת מיד לאחר הדיברות של ציווי הא

מנייה באותה החברה זכיתי להקים בית כנסת והסברתי לו שאני משאיר 

 והיא זיכוי הרבים. ,בעולם שתמיד מניבה רווחים
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מזרחי שליט"א על חומרת בבוקר לעבודה שמעתי שיחה של הרב יוסף 

ולאחר  ,התווכחנוו ינים שעלו בשיחה שטחתי לפניוניואותם הע .מחללי שבת

אותו מנהל רצה ה' יתברך ו .שלח לי אותו המנהל מכתב פיטורים תקופת מה

וגרם לחילול שבתות של העובדים קיבל  ,חגים ,שעבד למען החברה שבתות

? אדם הלה. כולם חשבו איך יתכן דבר כזהגם הוא מכתב פיטורים מההנ

להם ? תירצתי נו למען החברה וזה מה שמגיע לוזמשהשקיע מיטב מרצו ו

 ואמרתי שהשבת תבעה את עלבונה. 

ארגון שחרט על דגלו להגדיל את  "משה רבינו אני בתור חבר בארגון "שמחת

איך אתן לרמוס  לומדי הלכות השבת בתלמודי התורה ובבתי הספר בארץ.

ללא  א של תוכחת השבת? ולכן לא פחדתי כלל והלכתי עם הנושאת השבת

  .כל חשש ופחד

באותו יום שמעתי הרצאה מאלפת של  ,חזרתי הביתה עם מכתב הפיטורים

ביתה אספתי חזרתי ה .הכל לטובהבנושא הכל מה' והרב יגאל כהן שליט"א 

וד התיק של העבודה על ואמרתי לכולם שע ,את המשפחה למרכז הבית

ות על מה? כל המשפחה היתה בסקרנ ,משפחה יקרה מגיע לי מזל טוב ,כתפי

? אמרתי מגיע לי מזל טוב פיטרו אותי מהעבודה, אשתי ולמה? זכית בלוטו

יך אני מודיע כזאת הודעה מרעישה לפני הילדים? היתה בהלם מוחלט א

? לפני שבועיים? לפני שנה? ? אכלת לפני שבועאמרתי לאשתי מה את דואגת

יעזור ויתן  בר שנים רבות? מי שנתן לנו לאכול ולכל הבריה כמה את דואגת

הזה שלא באתי לפני הבורא בטענות.למה בורא עולם עשית  והדבר ,לנו שפע

 . אלא אמרתי תודה ענקית לבורא עולם? לי כך? ולמה זה מגיע לי

 .לב לימוד תורה יחד עם העבודהבורא עולם נתן לי כזה שפע שזכיתי לש

הזנק  חברת - להיות שותף בחברה ביטחונית ולהקים חברה עצמאית

מונה האיתנה בבורא רק בזכות הא. וכל זה פואית המטפלת באמצעות ריחר

 ושיחות ששמעתי מגדולי הדור באמונה ומוסר.וחיזוק הרבנים, 
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כך אדם רוצה  ,הריח עובר כתישה וטחינה ועוד תהליכים רבים: לסיכום

. היורד על הזקן של זקן אהרון הכהןלהשתבח עובר ואז יזכה לשמן הטוב 

ואם  .ה במצוות לא יפחד מהמלעיגים עליויעסוק בתור שהיה מריח טוב

יחשוב באותו רגע כאילו מלאך המוות הודיע לו כעת  .מבזים אותו לא יענה

כמו ילד שמשחק ובאמצע המשחק  ,שבאים והוא נאסף לעולם שכולו טוב

ורח הילד בוכה וצ .קח את המשחק ואומר לו המשחק נגמרבא אבא שלו לו

לא מוותר אין מה אבא עומד עיקש ו ,לי לשחקאבא עוד כמה דקות תן 

 .המשחק הסתיים ,לעשות הזמן נגמר

ולזו עצה טובה שהשתמשתי בה מספר פעמים בזמן ויכוחים קשים של אנשים 

תי לעצמי שהנה ובמקום לענות דמיינ ,שאינם מהוגנים ואין בהם ריח של תורה

עיגים ומחרפים ואותם המל ,ואכן הויכוח עבר כלא היה ,אני עוזב את העולם

ולכן רק אדם שמחובר  .ינו אותי ולא התייחסתי אליהם כללכלל לא ענ ,ומגדפים

והמחרפים ניחוח כיצד שיתרחק מאותם הסרוחים לעולמה של תורה יפיק ריח 

ישאל בעצת גדולי  ,ישמש תלמידי חכמים, רבנים גדוליםו ,תורה עולמה של

  .ואז ככל אשר יעשה יצליח .ישראל

)משנה סנהדרין  "מציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלאכל ה"כתוב 

בי נתן את עניין בות דרא. וכמו שמביא בכי כל אדם יש בו עולם קטן .ד,ה(

  .צורת העולם באדם

משלו משל  .כל מה שברא הקב"ה בארץ ברא באדם -רבי יוסי הגלילי אומר"

ואין לו  למה הדבר דומה לאחד שנטל את העץ ומבקש לצור צורות הרבה

מקום לצור ויש לו צער. אבל המצייר בארץ והולך ומבדיל הרבה הרבה. אבל 

הקדוש ברוך הוא יהא שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים בחכמתו 

ובתבונתו ברא את כל העולם כולו וברא את השמים ואת הארץ עליונים 

רא ותחתונים ויצר באדם כל מה שברא בעולמו. ברא חורשים בעולם וב

חורשים באדם זה שערו של אדם. ברא חיה רעה בעולם וברא חיה רעה 

באדם זה הכנימה של אדם. ברא קורצין בעולם וברא קורצין באדם זה 

אזניו של אדם. ברא רוח בעולם ברא רוח באדם זה חוטמו של אדם. חמה 



 196 ריח  ניחוח  בהיכלו

בעולם חמה באדם זה פדחתו של אדם. מים סרוחים בעולם מים סרוחים 

י חוטמו של אדם. מים מלוחים בעולם מים מלוחים באדם באדם זהו מימ

. ]של אדם[זהו מימי רגליו של אדם. נחלים בעולם נחלים באדם אלו דמעות 

דלתות בעולם דלתות   חומות בעולם חומות באדם אלו שפתותיו של אדם. 

באדם זה שיניו של אדם. רקיעים בעולם רקיעים באדם זה לשונו של אדם. 

לם ומים מתוקים באדם זהו רוקו של אדם. לסתות בעולם מים מתוקים בעו

צוארו  לסתות באדם זה לחייו של אדם. מגדלים בעולם מגדלים באדם זה

של אדם. סתידראות בעולם סתידראות באדם זה זרועותיו של אדם. יתדות 

בעולם יתדות באדם זה אצבעותיו של אדם. מלך בעולם מלך באדם ראשו 

לם אשכולות באדם זה דדיו של אדם. יועצים בעולם . אשכולות בעו]של אדם[

. ריחים בעולם ריחים באדם זה קרקבנו של ]של אדם[יועצים באדם כליותיו 

אדם. נימסים בעולם נימסים באדם זה טחולו של אדם. בורות בעולם בורות 

באדם זה טיבורו של אדם. מים חיים בעולם מים חיים באדם זה דמו של 

ים באדם זה עצמותיו של אדם. גבעות בעולם גבעות אדם. עצים בעולם עצ

באדם זה עגבותיו של אדם. עלי ומכתשת בעולם עלי ומכתשת באדם זה 

ארכובותיו של אדם. סוסים בעולם סוסים באדם זה שוקיו של אדם. מלאך 

המות בעולם מלאך המות באדם זה עקיביו של אדם. הרים ובקעות בעולם 

להר נופל דומה לבקעה. הא למדת שכל מה  הרים ובקעות באדם עומד דומה

 .ע"כ "םשברא הקב"ה בעולמו ברא באד

 שרבים ככל :ואסביר .יותר מלא עולם הינו באדם וחוש ושח כל ,ונדע נבין מפה

 ,בעולם מחקר מרכזי הוקמו ,האיברים ושאר החושים האדם גוף על המחקרים

 מה להבין קצהו לאפס והגיע לא ועדיין ,ניסויים ,בדיקות מכוני ,אוניברסיטאות

 רוחנית, עמוקה משמעות בעל ,ים מני הרחב הריח חוש כגון ,באדם חוש של משמעות

 שיש רואים כיום האדם בעור גם הריח, לחוש קשור האדם של הביולוגי תפקוד גם

  .ריח קולטני יש בקיבה גם ריח, קולטני

על טיפת  אה,רואים את ההשגחה על כל פרט ופרט בברי המוסר שיקח עמו האדם,

ההשגחה העליונה  .שעלה נופל מהעץ להיכן יפול ואיפהאפילו  ,עלה ,מים רוק,

 . עולם מיוחד בכל פרט ופרט בבריאה תבוננים בבריאה רואיםמכש
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  צרת המחלוקת

 רב בניהו שמואלי שליט"א מקובל המאת ה

מה המרגלים דיברו על עצים  ,ראינו את עוון המרגלים .כמה קשה לשון הרע

גדולי עולם אם נתפסים בעוון רואים את הצרה הגדולה שקרתם  .בניםוא

 .ם מטבורםקיבלו עונש נשתרבבה לשונ ,ולא נכנסו לארץ

תאווה והכבוד מוציאים את האדם והקינאה ה .מחלוקת אותיות חלק מוות

  . תמיד יוותר ויוכל לברוח מהמחלוקתשישמע לגדולי הדור ו מהעולם,

אמר לו  .י לוט לרועי אברהם פרצה מחלוקתועכאשר היתה מריבה בין ר

כמו שאומר התנא דעת קנית  ,לא מעונין במחלוקת ,אברהם היפרד נא מעלי

       ?אם אין לאדם דעת מה קנה בעולם -ה חסרת? דעת חסרת מה קנית? מ

נשאר רק  'מריבה'מאותיות  'מה'תוריד את ה ,מה חסרת ,אך אם יש לו דעת

ואז יוצא  ,מחילה מכבוד תורתו ,אדוני סליחה תגיד ,תתנצל .'ריב'

. תולה ארץ על בלימה .מריבה מלשון נקבה שהיא פרה ורבה ,מהמריבה

ף את המה על הריב אל תוסי .!!!. על מה ולמה מריבהכלומר תוריד את המה

 ואז הקב"ה עוזר.

כשיש מחלוקת לא יביע את דעתו בענין של אחד מהצדדים ולא יכנס 

 פעם לא יצא נקי מאחד הצדדים  ףכי א ,דעת שיהיה חכם עם ,למחלוקת

תוֹ  לאריה מלך החיות שכבר כמה ימים לא  משל .ְוֹלא ִיְהֶיה ְכֹקַרח ְוַכֲעד 

בטנו הצטמקה מרעב, ונהמות שאגותיו הפילו פחד בכל רחבי  ,הזדמן לו טרף

היער. שאג הוא שאגה גדולה, וכל יושבי היער התכנסו בבהלה מסביבו, 

וצא פיו פנה הוא לזאב שהחל לרעוד מרוב פחד, ובקש וחיכו לשמוע את מ

הזאב הרועד  .ממנו להתקרב אל פיו ולהריחו, ולהגיד אם יש שם ריח רע

הריח את פיו של האריה, ואמר לו את האמת שפיו אכן מסריח מאוד. שאג 

האריה ואמר: "איך אתה מעז לומר כך למלך החיות?!" וטרף את הזאב 

 .המסכן
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ור, וציווה אותו שכמו הזאב, גם הוא יתקרב להריח את פנה האריה אל החמ

פיו. החמור ניגש והריח את פי האריה שהיה מסריח מאוד. אך ידע שאם 

יאמר כמו הזאב, שפיו של המלך מסריח, האריה ישר יטרוף אותו. לכן שינה 

. שאג האריה על החמור .מן האמת. ואמר לאריה שאין לו ריח בפה כלל.

לא אכלתי כבר כמה ימים ואין ריח בפי? הרי שאתה "איך יתכן ש ואמר:

  .שקרן!" וכך טרף האריה גם את החמור המופתע

חשב  ,לאחר מכן ניגש אל השועל, וגם אותו ציווה שייגש ויריח את פיו

  כמו  יאמר  אם  השועל לעצמו שאם יאמר כמו הזאב שיש ריח, ייטרף!

"אדוני האריה, צר  ואמר: ייטרף! לכן פנה אל האריה גם שאין ריח,   החמור

לי שלא אוכל לחוות דעה על מצב הריח בפה שלך. אני מנוזל ואפי סתום כבר 

עכשיו כבר האריה נשאר מופתע. ולא ידע בשל  .כמה ימים, בשל צינון קשה

  .איזו סיבה יכול הוא לטרוף את השועל הערמומי

  .לוקתעדיף להיות כאותו שועל מנוזל שאפו סתום. ולא להריח באש המח

אספר סיפור אישי שקרה לי בבית הכנסת שסייעתי לגבאי להקים  ,לסיכום

היה קורא את הקריאה ץ החמה. היה קורא בתורה שכל הזמן מנין בנ

שאסמוך אותו ואעיר לו על הגבאי הראשי ביקש  .בתורה עם שגיאות

השגיאות לצערי אותו אדם סירב לתקן את  .בכדי שיתקן אותם ,השגיאות

אך הגבאי  ,אני כמובן סרבתי לסמוך אותו .התורה עם שגיאותוקרא את 

 ה. לחץ עלי שאני חייב לסמוך אותו לקריא

איך כבוד התורה  ,חמתי בערה בי ,לאחר מספר חודשים שהדבר מתרחש

מושלך ואותו תלמיד חכם מתייחס בזלזול לתיקונים ולא מתקן וממשיך 

לם: שאותו הקורא לא הקהל והכרזתי לכו בעקשנותו לא לקבל. קמתי לפני

אני  הקורא נעלב ולא רצה להשתתף במנין. ,הוציא את הקהל ידי חובה

מכבוד לתומי חשבתי שעשיתי מלחמתה של תורה למען ייראו ויראו 

לקרוא בשגיאות וגם לא התורה.למי עשיתי כך? לכבוד התורה האם ראוי 

ניו של ? הלא מה תפקידו אם לא להעיר ולהאיר את עילתקן ולקבל מהסומך

 הקורא ולתקנו. 
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אותו  .בלחץ הגבאי ביקש שאערב דעת תורה אך ,כמובן שסרבתי להתנצל

באדם וזה לא פשוט הרב ששטחתי בפניו את הענין הבהיר לי שיש פה פגיעה 

מהלך השבוע ידי חובת קריאה וגם אם לא יצאו הקהל ב .עוון חמור מאוד

ומי התיר לי לשפוך  בשבת יש קורא אחר והם יוצאים ידי חובה. ,התורה

 ? דמו בציבור

וחשבתי שדעת התורה שאני מגן עליה איתי  של הרב, נדהמתי מהתשובה

בהתחבטחות קשה מאוד  וכעת האני הפנימי שלי סרב להאמין שאני טועה.

אך הרב ענה לי  .ירה לאמת אמרתי שאני מוכן להתנצלועניין קשה של חת

אלא בפני כל מי ושלו, להיסגר לא בצורה פרטנית שלי שהעניין חייב 

 ביישתי אותו, כלומר לפני כל המנין!!! ש

שאם זו דעת התורה חייבים  הייתי בסערה רגשית עמוקה והחלטתי

ע למנין ושאני מעונין לשוחח . התחננתי לאותו קורא בתורה שיגילקיימה

הוציאו את הוא נעתר לבקשתי והגיע, אותו בוקר יאמר לזכותו ש .עימו

אך לאחר הקריאה בקשתי להמתין כמובן סרב לקרוא, , הוא הספר תורה

מדתי ליד הספר והתחלתי נע .להחזיר את הספר תורה להיכל עדיין ולא

אותו בעל קורא, ומבטיח שלא אתקן אותו להתנצל על המקרה שקרה עם 

כאשר אני  .שלא אשא בעוון פגיעה ביהודישיקרא כמו שהוא רוצה ו ,יותר

בקש את סליחתו התחלתי ל .פגיעה באדםומבין את החומרה של ה מתרגש

אותו  ,ם לא נשאר אדיש והתחיל גם להתרגשהקהל ג ,ודמעות זלגו מעיני

וכה על הצער אני ב בעל קורא ניגש אלי חיבק אותי והתחיל לבכות יחד עימי,

 .על הקריאה והשגיאות שלא רצה לתקן,והוא בוכה של היהודי שפגעתי בו

לה שהייתה שם וגם הם הזילו המחיו ,וכך כל הקהל התרגש מהעוצמה

 .דמעות

יאה לאחר מכן אותו בעל קורא ביקש להכנס לשיעורי חזרה בלימוד הקר

ותי התרגש והעניין כל פעם שפגש א ים,לימ .וקיבל על עצמו לתקן את טעותו

 . עמד על תיקונו

 ., "החזק במוסר אל תרף"מאוד חשוב ללמוד מוסר מדי יום :לסיכום
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ידי חכמים ולשמש תלמ ,כבוד התורה ,בכבוד האדםצריך מאוד להזהר 

ויבין שהכל  בלנות,אדם שיאמץ את מידת הס .ללמוד הנהגות עם אנשים

יים בורדים ושושנים בעלי וחייו יהיו ח ולא יקפיד. מאת ה' יתברך לא יכעס,

  .ריח טוב

אני  ,ואם יש מישהו שמנסה להעליב אותי סיגלתי לי עצה טובה במידה

 :!!! אומר לימולי מלאך המוות ה' ישמור ויציל כשיו עומדמדמיין לי שע

 :. אני שואלקות התראגנות אחורה המשחק הסתייםד 10יש  ,עמוס היקר

וראה קיבלתי ה ,הוא עונה לי חביבי .סתייםמה זאת אומרת המשחק ה

תעשה  ,לאסוף אותך לעולם שכולו טוב!! תפרד מהקרובים, משפחה

 ,אך לא הספקתי עדיין כמעט כלום :י עונה לואנסידורים אחרונים וזהו!!.  

. בדמיון המודרך הזה : חביבי זהו זו ההקצבה שלךהוא עונה לי ,למה עכשיו

 .כשיו אותו אחד שמעליב מחרף ומגדףכמובן שלא יעניין אותי ע

ק מילה? הוא עומד לעזוב עכשיו אם מישהו זרלו אכפת  ,מי שמוסר את נפשו

עכשיו מעניין  .חרון שיעניין אותו בחייםהדבר הא פשוט שזה .את העולם

ב או לענות לאדם בשעת הכעס להגי ,אותו עוד דקה לחיות,וכך המחשבה

 ולהנות ולשמוח בכל רגע.האדם יכול להרוויח את חייו ברגע,  .חולפת

הצלחת  העולם מלא ניסיונות ואם ,ך להבין ולדעת שיש יד מכוונת בכלצרי

  .והרווח כולו שלךלעבור ניסיון ועוד ניסיון זכית 

כאשר שמעי בן גרא נשיא בישראל מקלל את דוד מלך ישראל שעדיין לא 

מיד קם יואב בן צרויה ואמר לדוד תן לי פקודה  התפרסם במלכותו בתוקף,

דוד המלך פוחד להישאר בירושלים ובורח. לא קשה , ואערוף את ראשו

ים לעיר לתאר את ההרגשה של אנשי דוד באותו הזמן. והנה הם מתקרב

בשם "בחורים", ושם מצפה להם "קבלת פנים" סוערת, אדם ושמו שמעי בן 

גרא עומד בפתח העיר ומשליך עליהם אבנים וקללות נמרצות, ובצווחות 

, וכן הוא רמות הוא צועק לדוד המלך "צא, צא, איש הדמים והבליעל"

 כהנה וכהנה. ממשיך בעוד מילות גנאי
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לך ומיד רוצה לסלק את המפריע ובכך אבישי בן צרויה נוטל רשות מהמ

להציל במעט את כבוד המלך, אולם דוד רוח אחרת הייתה בקרבו וכך אומר 

הניחו לו ויקלל כי  -להם "ה' אמר לו קלל את דוד, ומי יאמר מדוע עשית כן 

 .אמר לו ה'"

             ל נבואה מאת ה' לקלל את דוד ולסוקלו באבנים? ביהאם אכן שמעי ק

לא ייתכן, ולא שמענו ששמעי בן גרא נביא. אלא כוח אמונתו של דוד  הרי זה

היה כ"כ חזק, שהוא לא ראה כאן אדם בכלל, אלא שליח ממרום שבא 

  לייסר אותו.

זהו מבט האמת, וזאת למדנו מדוד, סיכם הרב את דברו. ואכן אין זה עניין 

 לצדיקי הדור לבדם, אלא כל אדם ואדם יש לו שייכות לזה. 
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 שער המדע
לחקר הריח במכון המחקר העולמי  בסייעתא דשמייא זיכני ה' יתברך להגיע

 .עם פרופסור נועם סובל ,לחקר הריח במכון ויצמן למדע

כחלק משיתוף הפעולה שאני מגיע מפתרונות מיוחדים בנושא התקשורת 

והאלקטרוניקה בניתי יחידה שמסוגלת לשחרר מספר רב של ריחות 

שהמטרה שלה היתה להביא את עולם  SCENT2Uהקמתי חברה בשם ו

 ,וכן לשמש זרוע יישומית למחקרים ,הריח לעולם המשחקים והצעצועים

וכן כיום לעמוד כמייסד וחברת לפיתוח ציוד רפואי המטפלת בדום נשימה 

הנני חוקר את הנושא מאז שריפת   APPSCENTבשינה ע"י ריח חברת

תי להוציא את ריח העשן מהמחשב בו היה לי חומר הבית שלי ברעננה שניסי

ומפה  ,וחשבתי לעצמי למה המחשב לא יכול להוציא ריח ,רגיש של נתונים

 בנושא הפצת ריח דיגיטלית.  C.S.D נולדו מספר פטנטים

רציתי לשתף אתכם במספר מחקרים בנושא. ממעט הידע הנצבר והניסוים 

מיתי ויבש טבעי לחלוטין שביצעתי כחלק מתהליך המו"פ לייצר ריח א

 ולהעצים את חווית הריח לרמה גבוהה וטובה.

חלק חשוב מסתבר שההרחה היא  דוע מייחסים לריח חשיבות כה רבה?מ

אנו נוהגים להריח הכל, מזון, בגד, ניר, חדר, וגם את בני האדם  בחיינו.

 בסביבתנו. 

בה, אנו חשים בריח דשא מכוסח, בריח אדמה טחו ובחוץ בשטח הפתוח,

 ריח השדה. -בריח קיץ לוהט, בריח גשם מתקרב, וכמובן בריח עלים ופרחים

למרות שחוש הריח משמש אותנו הרבה, וגורם לנו עונג והתרגשות, הוא 

אינו ניתן להגדרה מדוייקת. לרוב אנו מסתפקים בתיאורים: ריח משכר, 
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ה. אין ריח נפלא, ריח מבחיל, ריח חמוץ, ריח מתקתק, ריח של עשן ועוד כהנ

 הגדרות כמו בחוש הטעם:  מלוח, מתוק. או כמו בחוש המישוש: גס, עדין.

והמכיל מולקולות - מהו בכלל הריח? כשאנו נושמים, האויר שאנו שואפים,

עובר על פני רקמה רירית בחלל האף. באף האדם  -, של חומר נושא ריח

מהם  מליון תאים שעברו התמחות. על כל אחד 10מכיל קרום הרירית  כ 

 שערות זעירות.

נקודות שונות על פני השערות מגיבות למרכיבים כימיים ספציפיים. הריח 

 שאנו חווים תלוי בצרוף הנקודות שאותו מפעילים המרכיבים הללו. 

גודל הקרום שלנו כארבעה ס"מ רבועים. קטן לעומת יונקים אחרים. קרום 

את סימפונית ס"מ רבועים. אפשר לשער  150הריח של הכלבים מגיע ל 

  הריחות שלה זוכה הכלב. 

תרכובות ארומטיות המגיעות לאפינו מפרחים, עלים,  750 -בצמחים זוהו  כ

קליפה ושורש. הן מופרשות ממבנים בלוטיים מיוחדים שעוד נזכירם.  

לעיתים יש צורך באנזים מיוחד כדי לשחרר את התרכובות הללו מהקשר 

מי היין חשים בריחו רק לאחר שלהם לתרכובות סוכריות שבצמח. טוע

שגלגלו אותו בפה, והאנזים המצוי ברוק פרק את הקשר בין החומר הנדיף 

 לסוכר שביין. ובכלל יש קשר הדוק מאד בין הריח והטעם. 

מספר הטעמים שאדם יכול לחוש הוא ארבעה: חמוץ, מתוק, מלוח ומר.  

אחרים חריף אינו טעם, אלא רק צריבת בלוטיות טעם. כל הטעמים ה

הטובים והנפלאים, או הפחות טובים, הם שילוב של הטעם עם הריחות. 

תתרן אינו יכול ליהנות מהשילובים האינסופיים של טעמים וריחות. אדם 

מצונן נוהג להתלונן שאין הוא מרגיש בטעמו של האוכל. אך האמת היא 

 הריח משתמר בזכרוננו לטווח שהוא בעיקר אינו יכול להריח את המזון. 

ארוך מאד. ובזה כוחו. מי מאתנו אינו נושא איתו זכרונות של ריח ילדות?  

את ריח בית אמא ואבא, את המאכלים בבית ואת ריח החצר. אפשר לעורר 

כי הריח ישיר זכרונות וגעגועים ואפילו לשבור את הלב באמצעות ריחות. 
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מיהה הזכרון והכ מאד, שתלטן וחודרני, המציף אותנו ונכנס לתוך תוכנו.

התימני אוהב להריח  לריח או סלידה ממנו, קשור מאד בחינוך ובהרגל.

נו מריח לא עלי נהנההמרוקני כמון וזעתר, והאשכנזי  חילבה וריחן,

 של השניים הראשונים.             הגפילטע פיש, למגינת אפם

תקופה ארוכה מאד נחשב ריח גוף כריח טוב ומושך. רק בשלהי המאה 

ל ריח הגוף להחשב תופעה דוחה. בעיסוקנו הכפייתי התשע עשרה, הח

בהיגיינה אישית אנו מנסים לסלק מעלינו כל שריד וזכר לריח אנושי, ואח"כ 

 אנו מזלפים על עצמנו בשמים העשויים מריחות של בעלי חיים אחרים. 

, שהוא צבי  עולם מכיל תמצית של הפרשות המושקאחד הבשמים היקרים ב

 הימלאי.    

הנפוץ ביותר של הריחות אצל בעלי חיים הוא מציאת מזון, אך הם  השימוש

 מסייעים לבעלי חיים ולצמחים שונים גם להמלט מאכילה ע"י אחרים. 

ובעיקר ריח הפרחים נועדו למשוך  חלק מריחות השדה שאנו מריחים

חות . ואילו חלק אחר, בעיקר ריחרקים להאבקה, ונתינת פרס של צוף

 נועדו להרחיק חרקים מזיקים. ,פים מעליםושמנים אתריים הנוד

יש לאחרונה עבודות מחקר המנסות לבודד אנזימי ריח של פרחים, כדי 

להחזיר ריח באמצעות הנדסה גנטית לפרחים אחרים. העניין המחקרי בריח 

הוא תוצאה של התעניינות השוק בפרחים ריחניים. שנים של סלקציה 

ובת תכונות אחרות, כמו למשל חיי תרבותית בפרחים, העלימו  את הריח לט

 אגרטל ארוכים.

כאמור לא מן הפרחים לבדם נודף הריח, אלא גם מעלוות הצמחים. צמחי 

אלא שלחלקם יש לסייע . הבר שלנו משופעים בצמחים שעלוותם ריחנית

במלילת העלה או בשבירתו כדי לעזור להם להדיף ריח. יש בעלים בלוטות 

יכה כדי לגרום להם לשחרר את השמנים גדולות המצריכות שפשוף ומע

קטנות  הם. ויש כאלה שיש בהם בלוטות ריחהאתריים הריחניים שב

 עצמן. המדיפות ריח מ
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אלה הזקוקים ממש לשבירת העלה כמו הער או הדפנה, כולאים את ריחם 

בתוך ביבים מיוחדים שבתוך העלה, ורק שבירתו תגרום לשחרור הריח 

 הכלוא.

         ח גבוהה, משוייכת לצמחים שריחם נודף למרחוק. הכינוי: יעילות רי

זאת בגלל כמות השמנים האתריים הגבוהה שהם מפיצים, או בגלל כמות 

 הפרחים הגדולה שעל הצמח. 

             איכות הריח היא סוגיה מסובכת יותר. זה ענין סובייקטיבי בעיקרו. 

כדי חרקים שריחם סרוח, ניחוח לפלוני הוא ריח רע לאלמוני. יש פרחים לו

ה. יש אדם האוהב להריח צמחי אולם החרקים נמשכים דווקא לריח כז

 , והאחר נרתע מהם. מנטה

מן הראוי לשים לב שיעילות גבוהה של ריח, איננה מבטיחה גם איכות 

גבוהה. אך יש שהריח גם יעיל וגם איכותי, כמו למשל: ריח פרחי ההדר. 

לכות חשובות על תכנון מיקומם של הצמחים לאיכות וליעילות יש כמובן הש

פלרגוניום, בגן. צמחים המפיצים ריח יעיל ואיכותי הם צמחי הריחן וה

בתום תפילת מוסף, המתפללים בבתי הכנסת  שמתכבדים בהם בכל שבת

הספרדים. הברכה שהם מברכים על הבשמים, והריח שהם נושאים, מלווים 

 אותם לביתם. 

שבת י בשמים" היא גם הברכה שמברכים במוצאי מינ \ עשבי \ "בורא עצי

 .בהבדלה. ברכה על ריח

ולבסוף, ישנם צמחים המפיצים את ריחם דווקא עם רדת הערב. זה קשור 

למנגנון הצמחים המבטיח ביקור חרקים מאביקים בשעות שבהן קטנה 

 התחרות מצד פרחים אחרים, בעלי מופע וצבע מרהיבים. 
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 מערכת חוש הריח באדם :/ מערכת הריח בגוף האדם 

 

  (Olfactory bulb) פקעת הריח .1

  (mitral cell) תא מיטראלי .2

 עצם  .3

  (Nasal epithelium) אפיים אפיתל אי .4

 גלומרולוס .5

  s)(Olfactory receptor cell תאים קולטי ריח .6

וש הריח הוא היכולת להבחין בכימיקלים נדיפים באוויר. החוש קיים ח

בקרב בעלי חיים שחיים מעל המים, ובמים בקרב בעלי חיים החיים בתוך 

המים. בעלי חוליות חשים בריח באפיתל הרחה המצוי באף, ומעבדים אותו 

 .במערכת ההרחה

ושים תלויים חוש הריח וחוש הטעם בנויים על כימורצפטורים. שני הח

בריכוזים של חומרים שמומסים בדרך כלל בנוזל. שניהם פועלים בדרך כלל 

בשילוב האחד עם השני, ומסייעים לזהות את טיב המזון, ולהימנע, לדוגמה, 

מטעמו של האוכל נקבע על ידי חוש  80%מאכילת מזון רעיל או מקולקל. כ־

 .הריח

https://www.hamichlol.org.il/%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%9C


 207 ריח  ניחוח  בהיכלו

שחשים  (Olfactory cells) ,ברקמת האף קיימים תאים קולטי ריח

בשינויים בריכוזי חומרים שונים, ומעבירים מידע זה בצורת דחף עצבי. 

 Olfactory) ,הדחף עובר דרך מעברים מיוחדים בגולגולת אל הפקעת הריח

Bulb)  שמעבירה את המידע דרך עצב הריח אל מרכז ההרחה במוח. 

יותם מבחינה אנטומית, שונים חוש הריח וחוש הטעם משאר החושים בה

כלומר, הם מעובדים בהמיספרת המוח שבאותו צד שממנו  -איפסילטרליים 

הגיע הגירוי; כך, גירוי שנקלט בנחיר השמאלי באף יעובד בהמיספרת המוח 

ריצ'רד אקסל ולינדה באק זכו בפרס נובל לפיזיולוגיה או לרפואה בגין מחקרם )השמאלית, ולהפך. 

 .(על הדרך בה עובד חוש הריח במוח

סוגי  400-מיליון קולטנים, המתחלקים לכ 6-האנושי קיימים כ באף

חוש הריח אחראי  .יום 60-טיפוסים שונים. משך החיים של רצפטור הוא כ

ללא מעט החלטות שמקבלים בני אדם כמו בחירת מאכלים, ואף בחירת בני 

זוג. על פי מחקר של ד"ר לביא סקונדו וד"ר קובי סניץ מהמחלקה 

במכון ויצמן לכל אדם יש תפיסת ריח ייחודית, שניתן לנוירוביולוגיה 

 .להבדילו מאחר

ריחות נעימים ומוכרים הוכחו מחקרית כמסייעים להרגיע ולשפר את 

הערנות ומצב הרוח של התינוק, והריח של אמא אף יכול לסייע להפחית את 

 הבכי שלו.

תם כשאתם יוצרים שגרה לתינוק באמצעות מוצרים בעלי ריחות מוכרים, א

 מסייעים לו להתרגל אליה ולהתחבר אליכם בקלות במהירות.

 ריח: המפתח ליצירת זיכרונות ארוכי טווח

חוש הריח מעורר זיכרונות רגשיים ונעימים הרבה יותר משאר החושים. 

היכולת להריח ולקשור את הריח לאירועים מתחילה להתפתח בשלב 

תמשים בחוש הריח מוקדם מאוד בחיים. מרגע הלידה, תינוקות רכים מש
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כדי להכיר את העולם שסביבם יותר מבכל חוש אחר. למעשה, זהו בדיוק 

הרגע שבו הקשר ביניכם ובין התינוק שלכם מתחיל: תינוקות מסוגלים 

 לזהות את אמם רק באמצעות חוש הריח.

כבר בשבועות הראשונים לחייו, כשהתינוק שלכם חווה דבר מה, המוח שלו 

בין מה שהוא מרגיש לבין הריח שהוא מריח. ריחות  מתחיל ליצור קישורים

נעימים המשולבים עם מגע אוהב, יכולים ליצור זיכרונות ארוכי טווח 

 שהתינוק שלכם ינצור לעד.

מדוע הבישום הוא לא ? רר זיכרונות יותר מכל שאר החושיםמדוע ריח מעו

 רק בגדר ניחוח נעים? התשובה לכך היא שהמוח עושה השלמות.

ו רואים או שומעים דבר מה, נשלחים אותות לתלמוס, אזור במוח כשאנחנ

שמתפקד כשומר סף, לפני שהם מעובדים במוח. אבל כשאנחנו מריחים דבר 

מה, האותות מועברים ישירות לאזור במוח האחראי על עיבוד ריחות, אזור 

 (.olfactory bulb) הנקרא "פקעת הריח"

( olfactory pathwayח )אזור עיבוד הריח מקושר דרך מסילת הרי

לאמיגדלה, אזור במוח האחראי על עיבוד התגובות הרגשיות שלנו. בנוסף, 

( ולהיפוקמפוס, entorhinal cortexהוא מקושר גם לאנטורינל קורטקס )

 האחראיים על עיבוד זיכרונות.

כתוצאה מכך, חוש הריח מפעיל את האזורים האלה במוח מהר יותר, 

 .ים חדים הרבה יותר משאר החושיםשיומעורר זיכרונות רג
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 מספר מחקרים שבוצעו במכון לחקר הריח במכון ויצמן .

מחקר חדש מגלה כי לאנשים בעלי חוש ריח טוב יותר יש גם חוש כיוון טוב 

 יותר, ורומז על קשר בין שתי המערכות

 למה משמש חוש הריח שלנו?

ון רקוב וריח טוב של כיום יש לו שימושים רבים: ריח רע מזהיר אותנו ממז

לפחות את  אוכל מעורר את התיאבון, ריח הפירות מכוון אותנו )או

שלנו  יםהיחסים הבין אישי ( אל הפרי הבשל ביותר, ואפילוהלמורים

מושפעים מריח. אך יש חוקרים שסבורים שהשימוש המקורי שלו בבעלי 

החיים הראשונים, היתרון שהוא העניק להם על פני חסרי חוש הריח, הוא 

יח טוב כי אנשים בעלי חוש ר הראו חוקרים מקנדה דווקא ניווט. עכשיו

 יותר, גם מנווטים טוב יותר.

(, האזור במוח שמקבל מהאף את המידע על olfactory bulbפקעת הריח )

ריחות ועושה את העיבוד הראשוני של הריח, קיימת במינים רבים של בעלי 

חיים. היא זוהתה אצל יונקים, עופות, זוחלים ודגים, ואפילו אצל סרטנים 

ם פקעת הריח קטנה מאוד ביחס לגודל וחרקים יש מבנה דומה. אצל חלק

שפורסם לפני כמה שנים הראה קשר בין  מחקר המוח, ואצל חלקם גדולה.

גודל הפקעת לבין הצורך של אותו בעל חיים בהתמצאות במרחב: למשל, 

ך הן בעלות פקעות ריח גדולות, יוני דואר שמוצאות את דרכן אל השוב

נמצא  בהשוואה למינים קרובים שאינם מצטיינים בניווט. אצל יונקים

שאחראי בין  בין גודל פקעת הריח לגודל ההיפוקמפוס, אזור במוח קשר

  . השאר על זיכרון מרחבי

וש הריח לניווט, כמו כלב הגישוש שעוקב בעלי חיים רבים אמנם נעזרים בח

אחר הריח שהשאיר האדם שאותו הוא מחפש, נמלה הצועדת בעקבות 

הפרומונים שהשאירו חברותיה, או אפילו אותן יוני דואר. בני אדם לעומת 

https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%97-%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A5-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9D
https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%97-%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A5-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9D
https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%97%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%A7%D7%98%D7%9F
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06569-4
http://www.pnas.org/content/109/Supplement_1/10693
https://www.karger.com/Article/FullText/101491
https://www.karger.com/Article/FullText/101491
https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/med_and_physiol/%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1-%D7%AA%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%97-%D7%A4%D7%A8%D7%A1-%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94-2014
https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/med_and_physiol/%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1-%D7%AA%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%97-%D7%A4%D7%A8%D7%A1-%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94-2014
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זאת מסתמכים בעיקר על חוש הראיה כשהם מנסים למצוא את דרכם. 

 מעמד גם אצלנו?חוש הכיוון מחזיק האם הקשר בין חוש הריח ו

 ריח  ככלי גמילה מעישון 

נבדקים והעמידו אותם בשני מבחנים.  57כדי לברר זאת גייסו החוקרים 

מקלות ולהתאים את הריח למילה אחת  40בראשון הם התבקשו לרחרח 

מבין ארבע שהופיעו על המסך מולם. בין הריחות היו שקדים, זנגוויל, 

נבדקים "טיילו" במשך זמן מה בתוך שוקולד, לוונדר ועוד. במבחן השני ה

עיירה וירטואלית על מסך המחשב, ואז התבקשו למצוא את הנתיב הקצר 

 ביותר בין שני מקומות בעיירה, למשל מהדואר לבית הספר.

החוקרים מצאו קשר מובהק בין ההצלחה בזיהוי הריחות להתמצאות 

חר. אלו בעיירה הממוחשבת: מי שהצליח יותר באחד, הצליח יותר גם בא

שחוש הריח שלהם מפותח פחות בחרו בנתיבים ארוכים ומפותלים יותר, 

 והתקשו למצוא את הדרך הקצרה.

בשביל למצוא את דרכם בעירה הווירטואלית הנבדקים היו צריכים לבנות 

במוחם מפה של העיירה, שיטת ניווט המכונה "אסטרטגית זיכרון מרחבי" 

(spatial memory strategyומתרחשת )  ,באזורים מוחיים מסוימים

מצחית -ובעיקר בהיפוקמפוס ובקליפת המוח הארובתית

orbitofrontalcortex שם ארוך שמשמעותו פשוט "האזור שמאחורי ,

 העיניים".

החוקרים בדקו במכשירי דימות את אותם אזורים במוחם של הנבדקים, 

ריח  ומצאו שההיפוקמפוס הימני גדול יותר אצל אותם אנשים בעלי חוש

 מצחית עבה יותר.-וחוש כיוון מפותחים, וקליפת המוח הארובתית

הצעד הבא היה לבדוק אם אזור זה של קליפת המוח חיוני בשביל הבחנה 

בריחות ובשביל ניווט. החוקרים בחנו תשעה נבדקים שהיו פגועים באזור 
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זה, ומצאו שהם השיגו תוצאות טובות פחות בשני התחומים, בהשוואה 

בריאים, וגם בהשוואה לנבדקים בעלי פגיעה באזורים אחרים של לנבדקים 

 קליפת המוח המצחית.

"העובדה ששתי היכולות מסתמכות כנראה על אותם אזורים במוח תומכת 

אם כי זו תיאוריה,  -ברעיון ששתי המערכות המוחיות התפתחו באותו זמן 

החוקרת הבכירה  ורוניק בובוט אמרה ולא משהו שניסינו להוכיח במאמר"

בצוות. "כל מה שאנחנו יכולים להגיד בביטחון הוא שאנחנו יודעים עכשיו 

 קצת יותר על המערכות במוח המעורבות גם בניווט וגם בריח".

בניסוי הפחתה  ריח, שבוצעה בעת שינה, גרמה למשתתפים-התניה מבוססת

משמעותית בעישון. מדעני מכון ויצמן למדע, שביצעו את הניסוי, 

 ,The Journal of Neuroscience העת המדעי-בכתב פורסם באחרונה אשר

פו מתנדבים שנוהגים לעשן, בעת שישנו, לריח של סיגריות בשילוב עם חש

התוצאה הייתה: הפחתה  ביצים מקולקלות או דגים רקובים. ריח של

 .משמעותית בעישון

במכון  נוירוביולוגיהמהמחלקה ל פרופ' נעם סובל ד"ר  ארזי, מקבוצתו של

-ויצמן למדע, כבר הראתה במחקר קודם, שהתניה מבוססת

מעין תהליך למידה "פבלובי" שבו מותנה המוח  –)אסוציאציות(  תסמיכים

עשויה להתרחש במהלך  -מודע בין גירוי אחד לגירוי אחר -לקישור תת

שהנבדקים אינם  מותנים הם ריחות. על אף-השינה, אם הגירויים הבלתי

וכרים את הריחות אליהם נחשפו בלילה, בבוקר שלאחר מכן הם הגיבו ז

לצלילים, שנקשרו במהלך השינה לריחות לא נעימים, בנשימות קצרות 

ורדודות. ד"ר ארזי מסבירה, כי השימוש בריח הוא חשוב: בניגוד לסוגים 

 -ואפילו כאלה המסריחים מאוד  -אחרים של גירויים חושיים, הריחות 

  .ים אותנואינם מעיר

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181019120728.htm
http://www.jneurosci.org/content/34/46/15382.short?sid=3579fbb6-7fbd-4abb-950a-25ccb8219b10
http://www.weizmann.ac.il/neurobiology/worg/
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מתנדבים שרצו להפסיק לעשן, ואשר לא טופלו  66במחקר הנוכחי השתתפו 

במטרה לסייע להם בכך. עישון סיגריות נבחר כמושא המחקר, כיוון שזו 

התנהגות שאפשר למדוד בקלות, וריח חזק הוא אחד ממאפייניה. לאחר 

לילה שמילאו שאלונים על הרגלי העישון שלהם, בילו חלק מהנבדקים את ה

במעבדת השינה המיוחדת של המחלקה. דפוסי השינה שלהם נוטרו 

 נחשפו הנבדקים לריח במהלך הלילהבדייקנות, ובשלבים שונים של השינה 

האחד בצמידות לשני, שוב ושוב. הנבדקים  -רע אחר  הסיגריות ולריח

 שלאחר מכן הם עישנו פחות.  דיווחו, כי בשבוע

לאותם הריחות באותה תדירות, אך בזמן בניגוד אליהם, נבדקים שנחשפו 

המתנדבים שבילו את  שהיו ערים, לא הפחיתו בעישון בימים הבאים. גם

א היה כך של -אקראיים  הלילה במעבדת השינה, אך נחשפו לריחות בזמנים

 לא הושפעו. -צימוד ביניהם 

של המשתתפים בה הייתה הגדולה  הקבוצה שהפחתת שיעור העישון

 ב השנישנחשפו לריחות בשל  כללה את המתנדבים - 30%כ - ביותר

. תוצאות אלה תמכו בממצאיהם הקודמים של NREM השינה, שנת של

מדעני המכון, כי אנו אולי שוכחים לרוב את מאורעות החלום המתרחשים 

, בו מתרחשת NREM-מודע בשלב ה-, אבל להתניית התתREM-בשלב ה

 טווח.-רוכותהתגבשות הזיכרון, עשויות להיות השפעות א

עשויה  שהתניה המבוססת על חוש הריח פרופ' סובל וד"ר ארזי אומרים,

להיות כיוון מבטיח לחקר תופעת ההתמכרות, כיוון שמערכת התגמול של 

המוח, המעורבת בהתנהגויות הקשורות בהתמכרות, כמו עישון, קשורה 

באזורי המוח אשר מעבדים ריח. כמה מהאזורים האלה פעילים במהלך 

 שיכולתם לעבד מידע אף עולה בעת השינה. שינה, וייתכןה

עדיין לא המצאנו דרך לגמול מעישון בזמן השינה", אומרת ד"ר ארזי. "

"תוצאות מסוג זה מחייבות מחקר אחר לחלוטין. מה שהראינו הוא את 

כוחה של התניה במהלך השינה, ושהתניה זו עשויה להוביל לשינויים 
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וש הריח שלנו עשוי להיות שביל הכניסה התנהגותיים משמעותיים. ח

למוחנו הישן, וייתכן שתגלית זו תעזור לנו, בעתיד, לשנות התנהגויות 

 ."בעייתיות

  למה אנשים לוחצים ידיים?

פי מחקר חדש במכון ויצמן למדע, ייתכן כי אחת הסיבות למנהג עתיק -על

ך יש סיכוי יומין זה היא הרחה הדדית. אמנם, אנחנו איננו מודעים לכך, א

שלחיצת ידיים היא בגדר דרך מקובלת חברתית לתקשר באמצעות חוש 

 הריח.

 הם וכי קרובות, לעיתים ידיהם את מרחרחים אנשים כי הראה, המחקר

 כפי אחר. מישהו של ידו את שלחצו לאחר יותר רב זמן לאורך זאת עושים

 בו בשניות, שנמדד הזמן, משך ,eLife המדעי העת-בכתב באחרונה שהתפרסם

 ידיים. שלחצו לאחר שניים מפי ביותר גדל הימנית, ידם את הנבדקים הריחו

"ממצאינו מראים, כי אנשים לא רק חשופים באופן סביל לאותות כימיים 

באופן פעיל",  בעלי חשיבות חברתית, אלא גם מחפשים את האותות האלה

לימודיו לתואר שלישי,  אומר עידן פרומין, שביצע את המחקר במסגרת

מהמחלקה לנוירוביולוגיה. "חולדות, כלבים  פרופ' נעם סובל בהנחיית

ביניהם הם ויונקים אחרים לעיתים מרחרחים את עצמם, ובמגעים 

 אדם על מנהג-מרחרחים זה את זה. נראה כי במהלך האבולוציה שמרו בני

 הכרתי בלבד".-זה, אך במישור התת

כדי לבדוק אם ריחות גוף אכן מועברים בלחיצת ידיים, ביקשו המדענים, 

קודם כל, מהנסיינים שלבשו כפפות ללחוץ את ידם החשופה של הנבדקים, 

אריות ריח על הכפפה. הם גילו, שלחיצת ולאחר מכן בדקו אם נשארו ש

ידיים הספיקה כדי להעביר מספר ריחות הידועים כאותות כימיים בין 

יונקים. "ידוע היטב, כי אפשר להעביר חיידקים באמצעות מגע העור 

http://elifesciences.org/content/4/e05154
http://elifesciences.org/content/4/e05154
http://www.weizmann.ac.il/neurobiology/worg/
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בלחיצת יד, אך אנחנו הראינו כי באותה צורה אפשר להעביר גם אותות 

 כימיים", 

 

מיפוי נגיעות של הפנים באמצעות יד ימין. הסבירות שאנשים יגעו באיזור 

 ( לאחר לחיצת היד )משמאל(ובצהוב האף הייתה גבוהה ביותר )באדום

לאחר מכן, כדי לבחון את תפקידן הפוטנציאלי של לחיצות הידיים בהעברת 

מתנדבים, לפני או אחרי  280-כ ריחות, צילמו המדענים במצלמה נסתרת

לפעמים בליווי לחיצת יד  -שאחד מחברי המעבדה בירך אותם על בואם 

עם נסיין שהשתייך לאותו ולפעמים לא. המדענים מצאו, כי לאחר לחיצת יד 

מיגדר התארך משך הזמן בו הריחו הנבדקים את ידם הימנית )"הלוחצת"( 

יותר מפי שניים. לעומת זאת, לאחר לחיצת יד עם נסיין מהמיגדר האחר 

גדל משך הזמן בו הריחו הנבדקים את ידם השמאלית )"הלא לוחצת"(. 

ים בני אותו "חוש הריח ממלא תפקיד חשוב במיוחד במגעים בין אנש

 כפי שמקובל לחשוב", אומר פרומין.המיגדרים,  מיגדר, ולא רק בין

לבדוק  המדענים אם רחרוח היד נועד באמת בסדרת ניסויים נוספת בדקו

ריחות, ולא היווה תגובת לחץ הנובעת ממצב חדש. תחילה הם מדדו את 

ם זרימת האוויר בזמן הרחרוח. התברר, כי כמות האוויר ששאפו המתנדבי

דבר  -דרך האף, בזמן שהושיטו את ידיהם למרכז הפנים, עלתה פי שניים 

בהמשך מצאו המדענים, כי  יע על כך שהם באמת רחרחו את ידם.המצב
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אפשר להשפיע על רחרוח היד באמצעות ריחות שהוחדרו למערך הניסוי 

"הוכתמו" בבושם  באופן מלאכותי. למשל, כאשר הנסיין או הנסיינית

ד לנשים ולגברים כאחד, עלה משך רחרוח היד בנבדקים. מסחרי שמיוע

לעומת זאת, כאשר הנסיינים הוכתמו בריחות הנגזרים מהורמוני מין, פחת 

משך הרחרוח. ניסויים אלה אישרו, כי רחרוח היד קשור בהפעלת חוש 

 הריח.

   'מסרים בריח בלחיצת ידיים בפגישות וכו

מתן, בתנוחת הגוף, ובכוחן "לחיצות היד נבדלות זו מזו במשכן, בעוצ

מידע מגוון", אומר פרופ' סובל. "אך הממצאים שלנו מצביעים על  להעביר

אותות באמצעות חוש הריח,  שייתכן כי יש להן תפקיד בהעברת כך,

 בהתפתחותה של התנהגות זו". להיות שמרכיב זה היה גורם חשוב ויכול

 ,הטכנולוגיה שלה שזכיתי להיות המייסד ומנהל  APPSCENTהחברה החדשה

הסתמך על מחקר שבוצע  ,לבעיית דום נשימה פתרון של חברת עובדת על 

על מכשיר . במכון ויצמן וכבר כיום יש לחברתנו שעובד ומוכיח את יעילותו

 שמשתמש בריח כדי לטפל בדום נשימה בשינה. 

מהנשים סובלים מהפסקות תכופות בנשימה בזמן  4%מהגברים ו־ 7%"כ־

ה מכפילה את שיעורי התמותה ממחלות לב וכלי דם, והחולים שינה. המחל

בתאונות דרכים קטלניות. כלומר זו מחלה נפוצה  30גם מעורבים פי 

ומסוכנת, ואין לה פתרון ישים כרגע. אנחנו התבססנו על הגילוי שריח יכול 

להשפיע על מערכת הנשימה ולאתחל אותה בלי להעיר את החולה. בנינו 

  .תהתופעה מצטמצמ - חות, ומסתמן שהוא עובדמכשיר שמפזר רי

המעניין במחקר וביישום פתרונות ריח הינו שהתחום מרתק וטומן אלפי 

יד )אבחון אפשריות ופתרונות יישום לטכנולוגיות חדשות שיקומו בעת

חווית  ,זכרון ריכוז, לחץ, ,טיפול בבעיות שינה ,מחלות ע"י אף אלקטרוני

 ., ועוד(י ריחהשימוש במדיה דיגיטלית ע"
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שוט רואים את גודל הבורא בחוש אחד קטן שלפעמים לא שמים לב אליו פ

אך הוא אדיר מימדים ועוצמת המחקר רק מאדירה את חכמת הבריאה 

 . שיקח עוד מאות שנים להבין מהו חוש אחד באדם שנקרא ריח

 ?איך מחלות משפיעות על חוש הריח

הריח? איך מאובחנת פגיעה  מהם המצבים הרפואיים שעלולים לפגוע בחוש

 .ביכולת להריח? והאם יש מה לעשות כדי לטפל בה

חוש הריח, מהמסתוריים במערכת החושים שבגוף האדם, נחשב לחיוני 

בקרב יונקים ובני אדם בכללם, על רקע יכולתו לספק מידע חיוני מהסביבה 

גם אם רגישות לריח נתפסת  .לגבי מצבים מסוכנים שמומלץ להימנע מהם

לעתים כמיותרת, פגיעה בחוש הריח שעלולה להתרחש בעקבות מחלות 

עשויה להוביל לטשטוש ביכולת לזהות  –ומצבים רפואיים רבים ומגוונים 

           רמזים מהסביבה ולפגיעה באיכות החיים, לפעמים עד כדי נכות. 

באופן מצער, המחקרים על הסיבות הביולוגיות המובילות לפגיעה בחוש 

  ת.ספורים יחסי –וכן על השלכותיהם של פגיעות ביכולת להריח  הריח,

יתי במכון מומחית אף אוזן גרון ושותפת מחקר א שושןשגית של ד"ר מתוך המחקר 

 .ויצמן לגבי הפצת ריחות
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 הסיבות לפגיעות ולשינויים בחוש הריח

מעבר לאנשים שנולדים ללא חוש ריח, קיימות סיבות שונות ומגוונות 

אחת הסיבות השכיחות  - זיהומים. בחוש הריח עות שמתרחשותלפגי

המובילות לפגיעה זמנית בחוש הריח היא הידבקות בזיהומים למיניהם, 

ודלקת מסוג שפעת והצטננות  לרבות זיהומים שכיחים בחורף כמו

שני חללים קטנים במעלה האף הממוקמים בשני  -'סינוסיטיס' בסינוסים 

 .הלחיים, הפנים והמצח צדי הפנים מאחורי עצמות

סיבה שכיחה נוספת לפגיעה בחוש הריח היא חסימות  -פוליפים באף 

גידולים בצורת טיפה המתפתחים  -מבניות בדרכי האף ובייחוד פוליפים 

צבר של פוליפים או פוליפים גדולים במיוחד עלולים  בחללי האף ובסינוסים.

חוש הריח והטעם, אף לגרום לחסימות חללי האף המתאפיינות באובדן של 

  .סתום ונזלת

קיימות סיבות נוספות לחסימות בדרכי האוויר באף העשויות להוביל 

לפגיעה בחוש הריח, ובייחוד עיוותים בעצמות בפנים האף וגידולים 

עיוותים בעצמות שגורמים לפגיעה בחוש הריח עלולים להיגרם  .םממאירי

מחלוקת בספרות  כתוצאה מחבלה טראומטית או ניתוח באף. קיימת

הרפואית באשר להשפעות של ניתוחים פלסטיים באף על חוש הריח, 

מעיד על פגיעה בחוש  2003בינואר  כשאחד המחקרים מגרמניה שפורסם

מהמנותחים, ואילו עבודות אחרות מצביעות על שיפור  20%הריח בקרב עד 

 בחוש הריח לאחר ניתוחים פלסטיים. 

ת, גורמים נוספים יוחסו לפגיעה בחוש הריח כמו כן, מעבר לעיוותים בעצמו

גידולים  לאחר ניתוחי אף, לרבות סיבות נפשיות ושינויים בהרכב קרום האף

סרטניים במערות האף נחשבים לנדירים מאוד במדינות המערב, ופוגעים 

. גידולים אלה עלולים לגרום לפגיעה בחוש 55לרוב במבוגרים מעל גיל 

וספים, לרבות דימומים מהאף, כאבי ראש, הריח, ומלווים בתסמינים נ

ראייה כפולה וקהות חושים כללית. גורמי הסיכון לסרטן זה אינם ידועים 

לאשורם, אולם הוכח כי עישון סיגריות מעלה את הסיכון לסרטן במערות 
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האף, וכך גם שאיפה של חומרים שונים כמו נסורת עץ וניקל בקרב עובדי 

  .תעשייה

ובעיקר לפגיעות בחוש זדקנות מובילים לקהות חושים, תהליכי ה - הזדקנות

 הריח והטעם.

העלה כי אחרי גיל  Science בכתב העת 1984מחקר שפורסם עוד בדצמבר 

מהאוכלוסייה סובלים מפגיעה כלשהי ביכולת להריח  75%-, מעל ל80

  הסובלים מפגיעות 62.5%ולהבחין בין ריחות. מחקר הצביע על שיעור של 

חוש ריח פגוע כתוצאה מהזדקנות מחייב שמונים.  אחרי גילבחוש הריח 

תשומת לב נאותה להקפדה על תזונה מלאה ונכונה בקרב אנשים מבוגרים, 

מאחר ופגיעה בריחות עלולה להתלוות לפגיעה בטעמים של מזונות ולהוביל 

למצב של חסרים תזונתיים עד כדי תת תזונה המהווה בעיה משמעותית 

 .בגילי הזיקנה

אלצהיימר המלווה בתהליכים ניווניים במוח נקשר לפגיעות  - צהיימראל

בחוש הריח בעבודות רבות. למעשה, חוש ריח פגוע הוא אחד מסימני ההיכר 

המוקדמים לאלצהיימר, וחוקרים שונים פיתחו בשנים האחרונות מבחני 

הרחה שמסוגלים לאבחן ירידה קוגניטיבית על רקע אלצהיימר בשלבים 

 2016מאיו קליניק דיווחו בינואר  חוקרים מהמרכז הרפואימוקדמים. 

ריחות בלבד, בהם שישה ריחות של מזונות  12פשוט, המבוסס על מחקר 

כמו בננה וקינמון ושישה של מוצרים נוספים, לרבות ורדים וסבון, מאפשר 

לחזות אלצהיימר בשלב מוקדם, עוד בטרם הופעת תסמיני ירידה 

 קוגניטיבית. 

               .קרים נוספות מציגים בשנים האחרונות בדיקות דומותקבוצות חו

מחקר בריטי שפורסם העלה כי הפגיעה בחוש הריח מתעצמת ככל שמחלת 

וקיים קשר ישיר בין חוסר היכולת לזהות ריחות האלצהיימר מתקדמת, 

לבין מאפיינים נוספים של המחלה, לרבות ירידה קוגניטיבית, תלות 

גם מחלות דמנציה נוספות נקשרו . נים התנהגותיים שוניםתפקודית ותסמי

לפגיעה בחוש הריח, כמו מחלת פיק המערבת התכווצות הדרגתית של אונות 
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לטרשת נפוצה מיוחסת בעבודות שונות פגיעה ייחודית .טרשת נפוצה במוח

 בחוש הריח. 

גרון בבית החולים -אוזן-לדברי ד"ר שגית שושן, רופאה במחלקת אף

מרפאת הריח במרכז הרפואי  וחוקרת במכון וייצמן, אחראית וולפסון

"יש דיווחים  וולפסון, המשמשת יחידה ארצית לטיפול בבעיות סביב הריח,

על חולי טרשת נפוצה ללא פגיעה רגילה בחוש הריח, אלא עם הזיות של 

ריחות לא נעימים, המכונים 'פנטוסמיה'. הכרנו גם מטופלת עם מקרה נדיר 

דבר ריח וניל נעים, אך כשמדובר בריח שמלווה אותה כל היום, של הזיות ב

  .והדבר דרש טיפול הוא כבר עורר בה בחילה,

מאמר סקירה בנושא של חוקרים אמריקאים מאוניברסיטת פנסילבניה, 

 45%עד  20%מחקרים בתחום, מהם עולה כי  40בחן  2016שפורסם במארס 

חוש הריח, וכי קיים קשר בין מהאנשים עם טרשת נפוצה סובלים מפגיעות ב

  פגיעות אלה לבין הפרעות במצב הרוח ובתפקוד הקוגניטיבי בקרב החולים.

בישראל מבוצע בימים אלה מחקר המבקש לאפיין את הפגיעה בחוש הריח 

בקרב אנשים עם טרשת נפוצה במסגרת מרפאת הריח בוולפסון, בשיתוף 

  .המרכז הרפואי שיבא

סון מלווה אף היא בפגיעה בחוש הריח, כפי מחלת הפרקינ - פרקינסון

מהחולים כבר בשלבים  90%שמצאו עבודות שונות, וזו מופיעה בקרב 

המוקדמים של המחלה, ומאפשרת לחזות את הסיכון להתפתחות תסמינים 

מוטוריים. לכן, כמו באלצהיימר, יש המאמינים כי בדיקת ריח עשויה 

 ת של פרקינסון. כמו כן, לפילהוות אינדיקציה מקדימה להתפתחות עתידי

הניוון של  -גודל הפגיעה בחוש הריח מאפשר לחזות את האטרופיה המוחית 

הן כי הפגיעה בחוש הריח נגרמת בקרב  .רקמות המוח, בקרב חולי פרקינסון

חולי פרקינסון על רקע שינויים בפעילות המוליכים העצביים במוח מסוג 

וטונין ונוראדרנלין. מחקר אמריקאי תאי עצב כולינרגים וכן הכימיקלים סר

מאוניברסיטת פיטסבורג מצא עדות לקשר בין פגיעה בחוש הריח אצל 

 . החולים לבין פעילות כימיקל הדופמין באזור ההיפוקמפוס שבמוח
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מזוהים עם פגיעות בחוש הריח, שעיקרן  כאבי ראש מסוג מיגרנות - מיגרנות

-הם ריחות מדומיינים או רגישות מוגברת לריחות בסביבה, מהם סובלים כ

מחקר  להתקף מיגרנהמהאנשים עם מיגרנות, המהווים סמן מקדים  20%

מברזיל שבחן את הרגישות המוגברת לריח בקרב אנשים עם מיגרנות, 

מהנבדקים  70%-העלה רגישויות לריחות בקרב מעל ל 2014ופורסם בינואר 

(, בנזין 42.1%(, צבעים )75.9%עם מיגרנות, ובייחוד לריחות בשמים )

באותו כתב  2011(. מחקר שפורסם בשנת 27.1%( וחומרי הלבנה )28.6%)

העת הצביע על תופעת הריחות המדומיינים, כשמצא כי ריחות של שריפה 

 סמן מקדים להתקף מגרנה . ועשן שאין להם ביסוס בסביבה עשויים להוות

כי מחקר אמריקאי הוכיח , הסיבוכים המוכרים של סוכרת לצד - סוכרת

, הימצאות יתר לחץ דם ופגיעה בכלי דם 2בקרב אנשים עם סוכרת סוג 

 . פריפריים היוו גורמי סיכון עצמאיים עלולה לפגוע גם בחוש הריח

לפגיעה בחוש הריח עשוי להיות גם קשר למחלות לב, אם כי אין  - ות לבמחל

עדויות רבות בתחום. לפי מחקר אמריקאי מאוניברסיטת שיקגו, שפורסם 

מבדק אובייקטיבי באמצעות מכשור רפואי המזהה פגיעה  14באוקטובר 

כעבור חמש שנים  .לתמותה 3.37חזות סיכון מוגבר פי בחוש הריח מאפשר ל

, כשהסיכון הספציפי 85-57בגילי  מבוגרים ונבדק 3,005מדגם של בקרב 

בקרב אלו שאובחנו עם פגיעה  2.16לתמותה מאי ספיקת לב היה גדול פי 

 . ביכולת ההרחה

מחקרים חדשים מרמזים על פגיעות בחוש הריח גם בקרב  - שבץ מוחי

העלה  2015אנשים עם שבץ מוחי. מחקר מנורווגיה שפורסם באוקטובר 

סבלו מפגיעה חלקית בחוש הריח  28.2%נפגעי שבץ, כי  78מדגם של ב

בין הגורמים שהעלו את מפגיעה מוחלטת )אנוסמיה(.  10.3%-)היפוסמיה( ו

הפגיעה שיוחסה לנפגעי השבץ  הסיכון לפגיעות בחוש הריח היו גיל מבוגר

התבטאה בעיקר ברגישות מוגברת לריחות לא נעימים, בהשוואה לאנשים 

 . בריאים

https://www.camoni.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%92%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%E2%80%93-%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA
https://www.camoni.co.il/%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%AA
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מחקרים מצביעים על קשר בין פגיעה בכליות לבין פגיעות  - מחלות כליה

הצביע על קשר בין דרגת הפגיעה  1997בחוש הריח. כך, למשל, מחקר משנת 

בתפקודי הכליה לבין חומרת הפגיעה בחוש הריח, לרבות פגיעה קשה 

במיוחד בקרב מטופלי דיאליזה, והעלה את הסברה כי מקור הפגיעה ביכולת 

להריח נעוץ בהצטברות רעלים בגוף על רקע סיבוכים בכליות. לאחר 

  .השתלת כליות התברר כי חוש הריח שב להיות תקין

הצביע על סיכון מוגבר לפגיעה בחוש הריח בקרב  2008מחקר אמריקאי מ

מטופלי דיאליזה שסובלים מתת תזונה. מעבר למנגנון פיזיולוגי שקושר בין 

פגוע, החוקרים מציינים גם תרופות שונות  הפגיעה בכליות לחוש ריח

 . בשימוש של אנשים עם סיבוך כלייתי, שעלולות לפגוע ביכולת להריח

מחלות כבד נמצאו קשורות במספר עבודות לפגיעה בחוש  - מחלות כבד

הריח. פגיעה בחוש הריח לתמותה כעבור חמש שנים אצל מבוגרים, העלה 

עה בריח לבין הסיכון לתמותה בעקבות בין פגי 5.15קשר חזק במיוחד של פי 

כי מקורה של  2005בינואר  חוקרים מאוסטריה דיווחו .כשל בתפקודי הכבד

פגיעה בחוש הריח בקרב אנשים שפיתחו הרעלת כבד קשור ככל הנראה 

לפגיעה באזורי מוח שאחראים על חוש הריח ולא לפגיעות באזורי גוף 

ר בין שחמת הכבד לפגיעה בחוש גם על קש פריפריים. עבודות בעבר הצביעו

חשיפה סביבתית לחומרים מסוימים, חשיפה לכימיקלים ולסיגריות  .הריח

לרבות כימיקלים, זוהתה כגורם סיכון עצמאי לירידה בחוש הריח. מעבר 

לסיכון המוגבר לסרטן במערות האף )הפוגע בחוש הריח( בקרב עובדי 

             נסורת עץ וניקל. תעשיה עם חשיפה מוגברת לגזים ודלקים שונים, 

סקירה בנושא מצביעה על עדויות מחקריות לקשר בין פגיעה בריח לבין 

חשיפה למגוון כימיקלים מקבוצות שונות, לרבות בתעשיית המתכות, 

לרבות קדמיום, ברזל, כרום ואבץ וייצור מגנטים, תעשיות אמוניה, חומרים 

)החומר ה לבטון, סיליקה גבישית אורגניים לרבות אצטון, בנזן ומנתול, חשיפ

סיגריות המכילות מאות וכן חומצות שונות ו ,ממנו היו בעבר עשויים הגירים(

את הסיכון לפגיעה בחוש הריח לאורך  2עישון מעלה פי  .ייםחומרים כימ

https://www.camoni.co.il/%D7%9E%D7%94-%D7%99%D7%A9-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%9D-
https://www.camoni.co.il/%D7%9E%D7%94-%D7%99%D7%A9-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%9D-
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כך הפגיעה ביכולת להריח  –שנים, וככל שכמות הסיגריות ליום גבוהה יותר 

גדולה יותר. למרות זאת, הפגיעה בחוש הריח על רקע סיגריות אינה 

  .לצמיתות וניתנת לתיקון לאחר גמילה

קנאביס, לרבות המשמשים  שינויים בחוש הריח מדווחים גם בקרב מעשני

בקנאביס רפואי. לדברי ד"ר שושן, "יש חולים שנוטלים קנאביס רפואי 

  .ומדווחים על התחדדות חוש הריח

שנן תצפיות על שינויים בחוש הריח גם בעקבות צריכת י - אלכוהול

אלכוהול, ובייחוד התחדדות של חוש הריח. לדברי ד"ר שושן, "במחקר 

שבאנשים לא שיכורים ששותים מעט אלכוהול, חוש  שביצענו בברים, ראינו

  .הריח מתחדד מאוד

ישנן עדויות על התחדדות של חוש הריח בהיריון, וידוע כי בשלבי  - ריוןה

ההיריון השונים ישנם ריחות שמשפיעים על האישה באופן חד יותר. וגם 

במהלך המחזור החודשי, יש עדויות כי בימים סביב הווסת, נשים נוטות 

 .הריח טוב יותר, כשחוש הריח שלהן מתחדדל

 ת מזוהות עם פגיעה בחוש הריח. כךמחלות גנטיות שונו - מחלות גנטיות

למשל, מחלת הנטינגטון הקשה המובילה להתנוונות מוחית הדרגתית 

ותמותה בגיל צעיר מערבת לרוב פגיעה הדרגתית בחוש הריח, וכך גם 

נית וחוסר יכולת של תסמונת קלמן שמתבטאת בהעדר התבגרות מי

האשכים לייצר תאי זרע, ותסמונת קליינפלטר שמהווה עיוות כרומוזומאלי 

  .בכרומוזומי המין של הגבר

מצבים פסיכיאטריים שונים נקשרו לירידה בתפקוד חוש  - תחלואה נפשית

הריח, כשבחלק מהמקרים הקשר מצוי בפגיעה במנגנונים ביולוגיים כמו 

לק אחר מדובר בביטוי של בעיה נפשית ללא עדות הולכה עצבית במוח, ובח

חולי סכיזופרניה מפתחים חוסר רגישות לריחות מסוימים,  .אורגנית כלשהי

 40בהבדל מפגיעה כללית בחוש הריח. החוקרים זיהו כי במבחן לבדיקת 

ריחות, אנשים עם סכיזופרניה התקשו לזהות ריחות של גבינה ובננה, 
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בריאים ששימשו כקבוצת ביקורת. החוקרים טעויות שבקושי נצפו בקרב 

מעריכים כי חולי סכיזופרניה חווים לקויות קוגניטיביות שמשפיעות באופן 

  .יוצא דופן על חוש הריח ועל תפיסת ריחות

בין השאר פגיעה  תרופות רבות נקשרו לאורך השנים עם פגיעה בחוש הריח.

רופות למחלות לב בחוש הריח זוהתה בקרב אנשים מסוימים לאחר נטילת ת

כמו אמיודרון לטיפול בהפרעות בקצב הלב, תרופות נגד דיכאון, 

 אנטיביוטיקה מסוגים שונים, תרופות נוגדות דלקת ותרופות לסרטן

מסוגים שונים, לדברי ד"ר שושן, "בעבר תרסיסים לאף שהכילו אבץ היו 

פוגעים בחוש, אסר על השימוש בהם, מאחר ותרסיסים המכילים אבץ 

לים לפגוע בחוש הריח, לנוטלים תכשירים טבעיים דרך האף, חשוב עלו

 . לוודא שלא מדובר בתרסיס שמכיל אבץ", היא מדגישה

 מחסור בויטמינים שונים, לרבות מחסור בוויטמין - מחסור בוויטמינים

(12B) צמחונים וטבעונים שאינם אוכלים בשר, המהווה מקור עיקרי  12 בי"

היות מודעים לאפשרות של ירידה ביכולת ההרחה. לוויטמין זה, צריכים ל

במקרים שמאובחן מחסור בוויטמין, ניתן פשוט ליטול אותו כתוסף תזונה 

 לטיפול בפגיעה בחוש הריח". 

מחצית מהנבדקים עם  .גם מחסור במינרל אבץ נקשר לפגיעה בחוש הריח

תסמונת סיוגרן חווים פגיעות בחוש הריח, בין השאר בעקבות המחסור 

 ברוק והתפתחות יובש העלול להוביל להתפתחות חסימות בדרכי האף. 

תסמונת דאון מאובחנים עם פגיעה בחוש הריח, בין השאר על  גם אנשים עם

  רקע פגיעות מוחיות שדומות לאלו המאפיינות חולי אלצהיימר.

שינויים הורמונאליים עשויים גם הם לגרום לפגיעה בחוש הריח, וכך גם 

מעידים שגם טיפולי הקרנות לגידולים  מחקרים, ניכייםמחלות פה וח

 .                                      .סרטניים שונים עלולים לפגוע בחוש הריח

 

http://www.rhinologyjournal.com/Abstract.php?id=1157
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 כיצד מאבחנים פגיעה בחוש הריח ?
 

  

 

רים רואים שיש קשר של מערכת הריח לשאר מחלות מסקנות המחק

 ,כאשר ישנה פגיעה בחוש הריח ובתפקוד מערכת הריחותופעות אלרגיה 

 '.וכו אלצהיימר, ,סוכרת וניתן לחזות בעיות בתפקודי לב,ישנה השפעה 



 225 ריח  ניחוח  בהיכלו

 

שער התיקונים 
 והסגולות

 תפלה ממו"ר המקובל האלקי רבי יהודה פתייה זצוק"ל

 ו מן הסכנהלהנצל הוא ובני בית

 יאמר אותו בכל יום פעם אחת

ואם ח"ו לא יבוא ולא יהיה היתה התקפת אויר יאמר אותו פעם אחר פעם בלי הפסק 
  ובעז"ה לא יאונה לו כל רע.

תפילה זו נכתבה ע"י הרב המקובל רבי יהודה פתיה זצוק"ל זיע"א ולקוחה מתוך 
 .המכיל תפילות לשמירה "חסדי דוד"קונטרס 

חַַ ִַמְזמֹורְַלָדִודַַלְמַנצ ֵּ יַַיֲעֹקבְַייַַַָיַעְנךַָ: םֱַאֹלהֵּ ַש ֵּ ְבָך ג ֶּ יֹוםַָצָרהְַיש ַ ַלחַ:ַב ְ ִיש ְ

ך ַָ ִַיְסָעדֶּ י ֹון ִמצ ִ ַו  ש  ֹדֶּ ִַמק  ְזְרָך ַעֶּ ָלה: הַסֶּ נֶּ ְ ְַיַדש   ְַועֹוָלְתָך ָך לִַמְנֹחתֶּ ֹרַכ ָ ִַיְזכ  ןַ: ֶּ ִית 

א ֵּ ָךְַוָכלֲַעָצְתָךְַיַמל  ישַ :ְַלָךִַכְלָבבֶּ ָנהַב ִ םֱַאלְנַרנ ְ ְבש ֵּ ָךַו  ָעתֶּ אוַֹו  ֵּ ֹלְַיַמל  ִַנְדג  ינו  ַהֵּ

ַ יךְַָיָי ֲאלֹותֶּ לִַמש ְ יעַַ:ַכ ָ יַהֹוש ִ ַכ ִ י הַָיַדְעת ִ ֹוְַַייַַַָעת ָ ַָקְדש  י מֵּ ְ ִַמש   הו  ַַיֲענֵּ יחֹו ְמש ִ

ְַיִמינוַֹ ע ש ַ ַיֵּ ְגֻברֹות ַב ִ ם: ש ֵּ ַב ְ ַַוֲאַנְחנו  ִסים ו  ַַבס  ה ֶּ ל  ְַואֵּ ב כֶּ ַָברֶּ ה ֶּ ל  ַוֱַֹאלְַייַַָאֵּ ינו  הֵּ

ירנַַ ְַזכ ִ ְתעֹוָדד: ַַונ ִ ְמנו  ַק ַ ַַוֲאַנְחנו  ְַוָנָפלו  ְרעו  ַכ ָ ה ָ מ  יָעהַ:ְייַָהֵּ ַַהֹוש ִ נו  ַַיֲענֵּ ְך לֶּ ֶּ ַהמ 

נוַ  ַ:ְביֹוםַָקְראֵּ

ְנֹסעַַַיַוְיהִַ ָמהַָהָאֹרןַב ִ הַקו  רַֹמש ֶּ ֹאמֶּ יָך:ְיָיַַַוי  ֹֽ נֶּ ָ יָךִַמפ  ְנאֶּ ְַמש ַ יָךְַוָיֻנסו  ְיבֶּ ַֹאֹֽ ְַוָיֻפצו 

ן ֵּ תְַייִַַָית  יָךַֹאיְַַאֶּ לֶּ ַאֵּ ְצאו  ַיֵּ ָחד ַאֶּ ְך רֶּ דֶּ ַב ְ יָך ְַלָפנֶּ ִפים ִַנג ָ יָך ַָעלֶּ ִמים ַַהק ָ יָך בֶּ

יָך: ְַלָפנֶּ סו  ְבָעהְַדָרִכיםַָינו  ְבש ִ ַו 

בִַאישַ ֹלאִַיְתיַַ ןַַצ ֵּ ֵּ םִַית  מֹוַרֲאכֶּ םַו  כֶּ ְחד ְ ַ םַפ  יכֶּ ְפנֵּ יַוֱַֹאלְַייַָב ִ נֵּ ְ םַַעלַפ  יכֶּ ָכלַַהֵּ

ם: רַָלכֶּ ב ֶּ רַד ִ ֲאש ֶּ ַכ ַ ַָבה  ְדְרכו  רַת ִ ץֲַאש ֶּ ַָהָארֶּ

../../../תורת%20אמת/תורת%20אמת%20-%20264/Temp/his_temp_1_3.htm#E59,0,במדבר פרק-י^^78095!#E59,0,במדבר פרק-י^^78095!
../../../תורת%20אמת/תורת%20אמת%20-%20264/Temp/his_temp_1_3.htm#E59,0,במדבר פרק-י^^78109!#E59,0,במדבר פרק-י^^78109!
../../../תורת%20אמת/תורת%20אמת%20-%20264/Temp/his_temp_1_3.htm#E59,0,במדבר פרק-י^^78125!#E59,0,במדבר פרק-י^^78125!
../../../תורת%20אמת/תורת%20אמת%20-%20264/Temp/his_temp_1_5.htm#E76,0,דברים פרק-כח^^100676!#E76,0,דברים פרק-כח^^100676!
../../../תורת%20אמת/תורת%20אמת%20-%20264/Temp/his_temp_1_6.htm#E76,0,דברים פרק-יא^^47854!#E76,0,דברים פרק-יא^^47854!


 226 ריח  ניחוח  בהיכלו

יָמָתה ַאֵּ ם יהֶּ ֲַעלֵּ ֹל פ  ןַת ִ ָאבֶּ ַכ ָ מו  ִַיד ְ ְַזרֹוֲעָך ְגֹדל ַב ִ ַָוַפַחד ן: ָאבֶּ מוַ ַכ ָ ְַזרֹוֲעךִַַָיד ְ

ְגֹדל יָמָתהַָוַפַחדַב ִ םַאֵּ יהֶּ ֹלֲַעלֵּ פ  ַ:ת ִ

ל ָראֵּ ִַיש ְ י נֵּ ְלֹכלַב ְ ןַַו  ְדעו  ֵּ ַת  ָמהְַלַמַען הֵּ ְַוַעדַב ְ ִאיש  ְַלמֵּ ֹנֹו בְַלש  לֶּ ֱחַרץַכ ֶּ ֹלאַיֶּ

הַ רַַיְפלֶּ ל:ְַייֲַָאש ֶּ ָראֵּ יןִַיש ְ בֵּ יןִַמְצַרִיםַו  ֵּ ַב 

ַ י ַכ ִ ָך ְטפו  ִַיש ְ ַֹלא ָהרֹות ַבנ ְ ַו  ַָאִני ָך ִַאת ְ ִים ַ מ  ַב ַ ַַתֲעֹבר י ַֹלאַכ ִ ש  ַאֵּ מֹו ַב ְ ְך לֵּ תֵּ

ְך: ָהָבהַֹלאִַתְבַערַב ָ הְַולֶּ וֶּ ִַתכ ָ

ַצר ִליַיו  לַכ ְ םַכ ָ קו  ֹוןַת ָ יִעיַֹזאתַַָעַלִיְךַֹלאִַיְצָלחְַוָכלַָלש  ְרש ִ ַ טַת  ָ פ  ש ְ ְךַַלמ ִ ָ ִאת 

י יְַנֻאםְַייַַַָנֲחַלתַַעְבדֵּ ִאת ִ ַ:ְייְַַָוִצְדָקָתםַמֵּ

ל יַכ ָ נ ִ ֶּ ִַממ  רו  יַאַַָסו  ֲֹעלֵּ ַמעַפ  יַש ָ ןַכ ִ ְכִיי:ְַייַָוֶּ ַקֹולַב ִ

ַמעַ ִתיְַייַָש ָ ִחנ ָ ח:ְַייַַָת ְ ִתיִַיק ָ ָ ִפל  ַת ְ

ְַמֹאד ֲהלו  ְַוִיב ָ ו  ֹבש  ַָרַגע:ַיֵּ ו  ֹבש  ַיֵּ בו  ֻ לַֹאְיָביַָיש  ַכ ָ

ֱַאל ם ָניו:ִַהיםוַָֹיקו  ָ ִַמפ  ְנָאיו ְַמש ַ סו  ְַוָינו  ַאֹוְיָביו צו  ֹףַַָיפו  ְנד  ַת ִ ן ַָעש ָ ֹף ִהְנד  כ ְ

יֱַאל נֵּ ְ ִעיםִַמפ  ְַרש ָ ַֹיאְבדו  ש  יַאֵּ נֵּ ְ ֹוַנגִַמפ  סַד  ֵּ ִהמ  ִַהים:וַֹכ ְ

 

ַֹנַעםַ ֱַאלִויִהי ַמעֲַוֲַֹאֹדָני ַו  ינו  ֹוְנָנהַָעלֵּ ַכ  ינו  הַָידֵּ ַמֲעש ֵּ ַו  ינו  ַָעלֵּ ינו  ַהֵּ ינו  הַָידֵּ ש ֵּ

: הו  ֹוְננֵּ  ב' פעמיםַכ 

ִַיְתלֹוָנן י ד ַ ַש ַ ל צֵּ ַב ְ ְליֹון ַעֶּ ר תֶּ סֵּ ַב ְ ב ַֹיש ֵּ ַלַַאַֹ: ֱַאלְַייַַָמר ָדִתי ְמצו  ַו  ַהיַוַַֹמְחִסי

וַֹ ַב  ְבַטח ַאֶּ ֹות: ַַהו  ר בֶּ ִַמד ֶּ ש  ַָיקו  ח ַ ִַמפ  יְלָך ַַיצ ִ א ַהו  י ַכ ִ ַָלְךַ: ְך ַָיסֶּ ְבָרתֹו אֶּ ב ְ

וַֹ ָרהֲַאִמת  הְַוֹסחֵּ הִַצנ ָ ְחסֶּ ֶּ ָנָפיוַת  ףַ:ְַוַתַחתַכ ְ ץַָיעו  חֵּ ַחדַָלְיָלהַמֵּ ַ ֹלאִַתיָראִַמפ 

ַיֹוָמם לַיַַ: ֹאפֶּ רַב ָ בֶּ דַָצֳהָרִיםִמד ֶּ ו  בַָיש  טֶּ ִַמק ֶּ ֲַהֹלְך ְרָבָבהַ: ףַו  לֶּ ַאֶּ ָך ד ְ ֹלִַמצ ִ ִיפ 

שַ  ִַיג ָ ַֹלא יָך לֶּ ַאֵּ ָך ִַמיִמינֶּ ה: ְראֶּ ַת ִ ִעים ְַרש ָ ַמת ֻ ל  ְַוש ִ יט ַַתב ִ יָך ינֶּ עֵּ ַב ְ ַַרק יַ: כ ִ

הַ ָ ךְַַָייַַָאת  ְַמעֹונֶּ ָ ְמת  ְליֹוןַש ַ ַגעַֹלאִַיְקרַַ:ַַמְחִסיַעֶּ יָךַָרָעהְַונֶּ לֶּ הַאֵּ בַֹלאְַתֻאנ ֶּ

ךַָ ָאֳהלֶּ ַב ְ יךַָ: ָרכֶּ ַד ְ ָכל ַב ְ ָמְרָך ִַלש ְ ְך ָ ַל  ה ְַיַצו ֶּ ַַמְלָאָכיו י ַכ ִ ְנָךַ: או  ָ ִַיש   ִים ַ פ  ַכ ַ ַעל

ךַָ ַַרְגלֶּ ן בֶּ אֶּ ֹףַב ָ ג  ַת ִ ן ֶּ ַפ  ין: ִפירְַוַתנ ִ ְרֹמסַכ ְ ַת ִ ְדֹרְך ַת ִ ן תֶּ ַחלַָופֶּ ַַעלַש ַ ִַביַ: י כ ִ

מִַ יַָיַדעַש ְ ַכ ִ הו  בֵּ ג ְ ֲַאש ַ הו  טֵּ קַַוֲאַפל ְ ַָאֹנִכיְַבָצָרהַ:ַיָחש ַ ֹו ִַעמ  הו  ֱענֵּ ִניְַואֶּ ִיְקָראֵּ

הוַ  דֵּ ַַוֲאַכב ְ הו  צֵּ ָעִתי:ֲַאַחל ְ ו  יש  ַב ִ הו  ְַוַאְראֵּ הו  יעֵּ ב ִ ְךַָיִמיםַַאש ְ ַ:ֹארֶּ

ַ
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ָרה ירְַצרו  ת ִ ַ ָךַת  תְַיִמינֶּ ַ ֻדל  ֹכַחַג ְ אַב ְ ַ)אבגַיתצ(:ַַָאנ ָ

ַנֹוָרא נו  ַַטֲהרֵּ נו  בֵּ ג ְ ָךַש ַ ֶּ תַַעמ  לִַרנ ַ ַקרעַשטן(ַ):ַַַַקב ֵּ

ם ְמרֵּ ָבַבתַש ָ ָךַכ ְ דֶּ יִַיחו  ֹוְרש ֵּ ֹורַד  ַ)נגדַיכש(ַַ:ָנאִַגב 

ם ְמלֵּ ִמידַג ָ ָ ָךַת  יִַצְדָקתֶּ םַַרֲחמֵּ םַַטֲהרֵּ ְרכֵּ ַ)בטרַצתג(:ַב ָ

ךַָ לֲַעָדתֶּ ְבָךַַנהֵּ רֹובַטו  ַב ְ ַ)חקבַטנע(ַַַ:ֲחִסיןַָקדֹוש 

ךַָ תֶּ ָ יְַקֻדש   הַזֹוְכרֵּ נֵּ ְ ָךַפ  הְַלַעמ ְ אֶּ ַפזק()יגלַַַ:ָיִחידַג ֵּ

מֹות ֲעלו  ַ ַעַת  ַיֹודֵּ נו  ַמעַַצֲעָקתֵּ ש ְ לַו  ַַקב ֵּ נו  ְוָעתֵּ ַ(יתצַקוש)ַַ:ש ַ

 

ירִַמְזמֹורְַלָאָסף לוֱַֹאל:ַש ִ ֹקטַאֵּ ש ְ ְַוַאלַת ִ ֱחַרש  ֶּ ִמיַָלְךַַאלַת  יַ:ִַהיםַַאלַד ֳ כ ִ

ַֹראשַ  או  יָךַָנש ְ ְנאֶּ ְמש ַ ןַו  ֱהָמיו  יָךַיֶּ הַאֹוְיבֶּ ַסֹודְַוִיְתָיעֲַ:ִַהנ ֵּ ָךַַיֲעִרימו  ַַעלַַעמ ְ צו 

יךַָ נֶּ ְַצפו  ַַעל ַעֹוד: ל ָראֵּ ִַיש ְ ם ַש ֵּ ר כֵּ ִַיז ָ ְַוֹלא ֹוי ִַמג  ם ְַוַנְכִחידֵּ ְַלכו  ַָאְמרו  יַ: כ ִ

ִַיְכֹרתוַ  ִרית ַב ְ יָך ַָעלֶּ ו ַַיְחד ָ ב ַלֵּ ַנֹוֲעצו  ַמֹוָאבַ: אִלים ְמעֵּ ְַוִיש ְ ֱַאדֹום י ָאֳהלֵּ

יַצֹור:ְַוַהְגִרים בֵּ תִַעםַֹיש ְ ש ֶּ לֶּ ְ קַפ  ֹוןַַוֲעָמלֵּ ָבלְַוַעמ  םַג ַַ:ַג ְ ָ רִַנְלָוהִַעמ  ו  םַַאש  

ָלה יַלֹוטַסֶּ ְַזרֹוַעִַלְבנֵּ ֹון:ַָהיו  ַנַחלִַקיש  ִסיְסָראְַכָיִביןַב ְ ִמְדָיןַכ ְ םַכ ְ הַָלהֶּ :ֲַעש ֵּ

ןַָלֲאָדָמה ֹמֶּ ַד  ֹארַָהיו  יןַד  ְַבעֵּ ְמדו  ַבחַ:ִַנש ְ ְכזֶּ בַו  בְַוִכְזאֵּ ֹערֵּ מֹוַכ ְ ְַנִדיבֵּ מֹו יתֵּ ש ִ

מוַֹ לְַנִסיכֵּ עַכ ָ ְכַצְלֻמנ ָ תְַנאֹותֱַאלאֲַ:ַו  ַאֵּ נו  ָ הַל  ִַניֲרש ָ רַָאְמרו  ַהיַוֱַֹאל:ִַהיםוַֹש ֶּ

חַַ יַרו  ִַלְפנֵּ ַקש  לַכ ְ ְלג ַ ַַכג ַ מֹו יתֵּ טַָהִרים:ַש ִ ַלהֵּ ָהָבהַת ְ ְכלֶּ ְבַערַָיַערַו  ַת ִ ש  אֵּ :ַכ ְ

ם ְַתַבֲהלֵּ ָפְתָך ְבסו  ַו  ָך ַסֲערֶּ ַב ְ ם פֵּ ְרד ְ ַת ִ ן ֵּ ַכ  ְמךַָ: ַש ִ ו  ִַויַבְקש  ַָקלֹון ם יהֶּ ְַפנֵּ א ֵּ ַַמל 

דוַ ְיָי:ַ ְַוֹיאבֵּ רו  ְ יַַעדְַוַיְחפ  ֲַעדֵּ ֲהלו  ְַוִיב ָ ו  ֹבש  ְמךַָ:ַיֵּ הַש ִ ָ יַַאת  ַכ ִ ְדעו  ָךְַַייְַַָויֵּ ְלַבד ֶּ

ץ לַָהָארֶּ ְליֹוןַַעלַכ ָ ַ:עֶּ
ַ

ְזִרי ַאִיןַָיֹבאַעֶּ ָהִריםַמֵּ לַהֶּ יַניַאֶּ אַעֵּ ָ ש   ֲעלֹותַאֶּ ַ ירַַלמ  ִעם:ַש ִ ְזִריַמֵּ הְַַייַַָעֶּ ֹעש ֵּ

ץ ַמִיםַָוָארֶּ ֵַּ:ַש ָ ךַַָאלִַית  ְֹמרֶּ םַש  ַַאלַָינו  ָך ֹוטַַרְגלֶּ םְַוֹלאַ:ַןַַלמ  הַֹלאַָינו  ִהנ ֵּ

ל ָראֵּ רִַיש ְ ֹומֵּ ןַש  ְַייִַָייש ָ :ַַ ָך ְֹמרֶּ ךְַַָייַָש  ַַעלַַידְַיִמינֶּ ָך ִַצל ְ ַֹלאַ: ש  מֶּ ֶּ יֹוָמםַַהש  

ְיָלה ָ ל  ַב ַ ַח ְַוָירֵּ ה כ ָ ֶּ ַַיכ  ְַיָי ךַָ: ַַנְפש ֶּ ת ַאֶּ ֹמר ִַיש ְ ַָרע ל ִַמכ ָ ָמְרָך ִַיש ְ ְַיָי ָמרִַיש ְַ:

הְַוַעדַעֹוָלם ָ ַעת  ָךַמֵּ בֹואֶּ אְתָךַו  ַ:צֵּ

ַ
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יםְַקָראִתיךַָ ֲעַמק ִ ַ ֲעלֹותִַממ  ַ ירַַהמ  יָךְַיָי:ַַש ִ יָנהַָאְזנֶּ ְהיֶּ ְמָעהְַבקֹוִליַת ִ ֲאֹדָניַש ִ

ָני ֲחנו  ַ ַת  ְַלקֹול בֹות ֻ ַַקש   ַַיֲעֹמד: ִַמי ֲַאֹדָני ַָיה  ָמר ש ְ ַת ִ ֲַעֹונֹות ִַאם ָךַ: ִַעמ ְ י כ ִ

ְַלַמעַַ ִליָחה אַהס ְ רֵּ ו ָ ַת ִ ַן :ַ יִתי יְַייִַָקו ִ ַהֹוָחְלת ִ ְַוִלְדָברֹו י ַַנְפש ִ ָתה ִַקו ְ יַ: ַנְפש ִ

ר ֹקֶּ ַַלב  ְֹמִרים ַש  ר ֹקֶּ ַַלב  ְֹמִרים ִַמש   ַַלאֹדָני ל: ַאֶּ ל ָראֵּ ִַיש ְ ל ַַַיחֵּ ְַיָי ִַעם י ְַייַָכ ִ

ת ֹוְַפדו  הִַעמ  ֵּ דְַוַהְרב  סֶּ ֹלֲַעֹוֹנָתיו:ַַהחֶּ לִַמכ  ָראֵּ תִַיש ְ הַאֶּ אִַיְפד ֶּ ַ:ְוהו 

 

ר ֶאְהֶיה ְייָ  ָיה   י ֶאְהֶיה ֲאש ֶ ד ַׁ נו   ְצָבאֹות ש ַׁ ָ ב ִעמ  ֲעֹקב ֵהיוֹ ֱאל ָלנו   ִמְשג ָ  :פעמים( )ג' ֶסָלה יַׁ

ךְ  ֹוֵטחַׁ ב ָ ֵרי ָאָדם ב  ש ְ י ְצָבאֹות אַׁ ד ַׁ ר ֶאְהֶיה ש ַׁ  :)ג' פעמים( ָיה  ְיָי ֶאְהֶיה ֲאש ֶ

ר ֶאְהֶיה ְייָ  ָיה   י ֶאְהֶיה ֲאש ֶ ד ַׁ ֶלךְ  יָעההֹוש ִ  ְצָבאֹות ש ַׁ ֶ מ  ֲעֵננו   הַׁ  :פעמים( )ג' ָקְרֵאנו   ְביֹום יַׁ
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 פדיון נפש לחולה ונוסח תפילה

 ז"ל למרן הרב חיד"א
 

 :ח"ו יזהרו לעשות הפדיון טרם שיכביד חוליו  

 :תפלה טוב לעשות הפדיון באשמורת סמוך לעלות השחר או בבוקר אחר  

 :ויתרחק לעשות הפדיון בתחילת הלילה  

ולכן כמו שהנפש של האדם חוצבה מרמ"ח  ,ע לו האדם אין יסורין בלא חטאיד

כך ניתנו לנו רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה,  ,איברים ושס"ה גידין

ורה ונותן לקליפה הרוחני הנפש הטה -וכאשר האדם חוטא מסלק מעליו הלבוש

האבר ההוא מת מצא לשלוט על רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו וכ"ו וני לסטרא אחרא

הקדושה ממנו, אז יתלבש בו רוח הטומאה הבאה מן ארבע יסודות  לגמרי, ובהסתלק

ארמ"ע ורע שהם המרה הלבנה  .אויר רוח מים עפר הכלולים מן טוב -הנפש ארמ"ע 

בהם, באים השחורה האדומה והירוקה, וכאשר תתגבר איזו  מהם מבחינת הרע ש

 .חולאים ונגעים על האדם

כי עיקר התיקון למי שחטא לעולם הוא ע"י מצות התשובה בחרטה  ,וצריך לדעת

ווידוי פה ועזיבת החטא וקבלה להבא שימנע עצמו משם ואילך מעשיית העבירות, 

ועל ידי   (פרק ב הלכה א)צוות וכמש"כ הרמב"ם הלכות תשובה וישלים נפשו בקיום המ

 תשובתו מתקן ומשלים נפשו ואז חוזר לבריאותו ולחיותו.

אמר רבי יצחק ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם ואלו   (ר"ה טז:)ין בגמרא ועי

 שינוי השם ושינוי מעשה. ,צעקה ,הן: צדקה

שגם הצדקה יכולה להצילו מרדת שחת ומתקנת נפשו וגופו מבחינת יוצא לנו מזה 

 תציל ממות. קהוצד

משלים מצות  ליח של החולה במצות הצדקה החכם העושה הפדיון שהוא ש ,ועל כן

          כוונת הפדיון שהוא בתוספת על כונת הצדקה בעלמא. צדקה זו באופן מיוחד של

אבל צדקה זו של הפדיון  ,עני למלא חסרונותיוכי מצות הצדקה היא רק הנתינה ל

הרי היא ניתנת גם כדי לפדות ולהציל נפשו של החולה מהגזרות והדינים להחלימו 
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יון לפעול ולתקן גם בשורש נשמת החולה בכל פרטי התרי"ג  ולהחיותו. ולכן יכול הפד

למצוות הצדקה בעלמא, וכמו שמתקנת  ות שבה, מלבד התיקון הפרטי השייךבחינ

 התשובה בכל התרי"ג בחינות כולן.

 סדר קבלת התשובה

ם א ִיחּוד ְלשֵּ יּה, הּוא ְבִריְך קּוְדש  א ּוְדִחילּו, ּוּוְרִחימ ּוְרִחימּו, ִבְדִחילּו ּוְשִכיְנתֵּ ם ְלַיֲחד   שֵּ

"י יֹוד א"ו קֵּ "י ְבו  א קֵּ ם )יהוה( ְשִלים ְבִיחּוד  ל ְבשֵּ ל. כ  אֵּ יִני ִיְׂשר  ן ֲהרֵּ  ְבֶעְזַרת ְלַקיֵּם מּוכ 

ל אֵּ ַרְך ה  ה ִמְצַות ִיְתב  ה, ֶשל ֲעׂשֵּ תּוב ְכמוֹ  ַהְתשּוב  ה ַעד "ְוַשְבת   :ב( ל, )דברים ֶשכ   ָךֱאֹלֶהי ְיהו 

ַמְעת   יִני ְבֹקלֹו", ְוש  ט ַוֲהרֵּ רֵּ ל ַעל ִמְתח  אִתי ַמה כ  ט  ִויִתי ֶשח  ַשְעִתי. ע  ין ּופ   ֶזה ְבִגְלגּול בֵּ

ין ִרים. ְבִגְלגּוִלים בֵּ ה ֲאחֵּ ט  ה. ֲחר  ל ְגמּור  ַלי ּוְמַקבֵּ  עֹוד: ַלֲחטֹוא ַלֲחֹזור ֶשֹּלא ע 

ה ַדעַ  ְצר  צֹור ק  ן ֶאת ְוַאף ַגם ֹזאת ק  נֹות ַהְצִריכֹות ְלַתקֵּ ן ַהַכּו  ְגִתי ְלַכוּוֵּ ת ִׂשְכִלי, ְוֹלא ִהֹשַ

ִרים ֹראש,  ַצח ְלה  ִשיב, ְוֹלא מֵּ ין ִלי ֶפה ְלה  ן אֵּ כֵּ ה. ל  ַע ַעד מ  נּו יֹודֵּ ין ִאת  ֲאֶשר ִשַחְתִתי ְואֵּ

ֲעֹונֹוַתי ְוֶנְח  ַאי, ּוֻמְכל ם ֲאִני מֵּ ֲחט  ש ֲאִני מֵּ ן אֹוִתי ִמְתבֹושֵּ ה ד  ַעי, ְוִאם ַאת  ר ִמְפש  פ 

ה ֱאֹלַהי  ֶניָך ְיהו  ם פ  ה ֲאַקדֵּ ַלי, אֹוי ה ַעל ַנְפִשי, ַבמ  ּה ע  ְכַמֲעַׂשי, אֹוי ִלי, אֹוי ּה ִלי, ֲאה 

י שּו ְך, "ִכי ַאֲחרֵּ ין סֹומֵּ ם ְואֵּ ר, ְוֶאְשתֹומֵּ ין עֹוזֵּ ש. ְוַאִביט ְואֵּ ה ְרפּוָאה ֲאַבקֵּ ִבי ִנַחְמִתי ּומ 

י"  אִתי ֶחְרַפת ְנעּור  ְך, ֹבְשִתי ְוַגם ִנְכַלְמִתי, ִכי נ ׂש  ַפְקִתי ַעל י רֵּ ְדִעי ס  י ִהּו  )ירמיה לא, ְוַאֲחרֵּ

יו" יח( ה ִכי ַרִבים ַרֲחמ  ש ִמְמָך )שמואל ב כד, יד(, ִאְפל ה נ א "ְבַיד ְיהו  , ְוָאֹבא ַהיֹום ְלַבקֵּ

בֹוש "ִכי ִעְמָך ְמקֹור ַחִיים, ְמִחיל ה ּוְס  ַדע ִכי ֹלא אֵּ ִמיש ְואֵּ ַני ַכֲחל  ה, ַׂשְמִתי פ  ר  ה ְוַכפ  ִליח 

 ְבאֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור".

 :ויעמוד החולה ויאמר

נ א ה א  ינּו ְיהו  י ֱאֹלהֵּ אֹלהֵּ ינּו. וֵּ ֹבא ֲאבֹותֵּ ֶניָך ת  נּו. ְלפ  תֵּ נּו ִתְתַעַלם ְוַאל ְתִפל   ַמְלכֵּ

נּו. ין ִמְתִחנ תֵּ י ֲאַנְחנּו ֶשאֵּ ִנים ַעזֵּ י פ  ֶניָך לֹוַמר ֹעֶרף ּוְקשֵּ ינּו ה' ְלפ  י ֱאֹלהֵּ אֹלהֵּ ינּו וֵּ  ֲאבֹותֵּ

אנּו. ְוֹלא ֲאַנְחנּו ַצִדיִקים ט  ל ח  אנּו. ֲאב  ט  ִוינּו. ח  ַשְענּו. ע  ינּו ֲאַנְחנּו פ  י ַוֲאבֹותֵּ נּו: ְוַאְנשֵּ יתֵּ  בֵּ

אִתי אֹוִדיעֲ  ַעי לַ ָך ַוֲעֹוִני ֹלא ִכִסיִתי. ָאמַ ַחט  י ְפש  את  ֲעֹון ְרִתי אֹוֶדה ֲעלֵּ ה נ ׂש  ה. ְוַאת  ְיהו 

ם:  ב ְיֻרח  יו ֹלא ַיְצִליַח. ּומֹוֶדה ְוֹעזֵּ ע  אִתי ֶסל ה: ְמַכֶסה ְפש   ַחט 

ֶתָך. ג   ַגְדנּו. ִבַטְלנּו תֹור  לֹות ֲאסּורֹות. ב  ַשְמנּו. ָאַכְלנּו ַמֲאכ  ִאינּו. ִדַבְרנּו א  ַנְבנּו. ג  ַזְלנּו. ג 

ע.  ר  י ֻטְמַאת ֶקִרי  ֹדִפי ְול שון ה  אנּו ִלידֵּ ִעים ַביֹום ּוב  ֶהֱעִוינּו. ִהְרַהְרנּו ִהְרהּוִרים ר 

ה.  ר  נּו ִלְדַבר ֲעבֵּ ינֵּ  ַבַלְיל ה. ְוִהְרַשְענּו. ִויַעְדנּו ַעְצמֵּ נּו ְועֵּ ִנינּו ַאַחר ִלבֵּ ַמְסנּו. ַזְדנּו. ז  ינּו.   ח 
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נּו ְוַרְעיֹונֵּנּו.  אנּו ַעְצמֵּ ה. ִטמֵּ ַפְלנּו ֶשֶקר ּוִמְרמ  י ֹקְדֶשָך. ט  תֹות ּומֹוֲעדֵּ ב  ַמְדנּו. ִחַלְלנּו ש  ח 

ֶלק ֱאלֹוַּה ִמַמעַ  נּו ְוִהיא חֵּ תֵּ אנּו ִנְשמ  עֹות. ִכַזְבנּו.ל. ִטמֵּ צֹות ר  ַעְצנּו עֵּ נּו. י  נּו ַעל ִשְברֵּ  אֹוי ל 

ִוד.  ית ד  ַרְדנּו ְבַמְלכּות בֵּ ַמִים. מ  ַרְדנּו ְבַמְלכּות ש  ֶריָך. מ  ִרינּו ְדב  ַרְדנּו. מ  ַעְסנּו. ַלְצנּו. מ  כ 

ְוא  ם ֲאַנְחנּו ְמַבְקִשים. ִנַאְצנּו. ִנַאְפנּו. ִנְשַבְענּו ַלש  ְשת  ש, ּוְשל  ית ַהִמְקד  ַאְסנּו ְבבֵּ מ 

ַבְרנּו ַעל ִמְצֹות  ְוַלֶשֶקר. נ ַדְרנּו ִוינּו. ע  ִיינּו. ע  ַרְרנּו. סֹוְרִרים ּומֹוִרים ה  ְוֹלא ִשַלְמנּו. ס 

ם.  ַבְרנּו ַעל ִחלּול ַהשֵּ ית ִדין. ע  ַבְרנּו ַעל ְכִריתֹות ּוִמיתֹות בֵּ ה ְוַעל ִמְצֹות ֹלא ַתֲעֶׂשה. ע  ֲעׂשֵּ

ַגְמנּו ְבאֹות ְבִרית ֹקֶדש. פ   ַשְענּו. פ  ֶעְליֹוִנים ּוִבְשמֹוֶתיָך ַהְקדֹוִשים. פ  עֹול מֹות ה  ַגְמנּו ב 

ם. ִקִשינּו ֹעֶרף.    אֵּ ַרְרנּו. ִצַעְרנּו ָאב ו  ה. צ  ח  נּו ִמיֹום ַהתֹוכֵּ נּו ִמיֹום ַהִדין. אֹוי ל  אֹוי ל 

ַכְחנּו ֱאל הּוֶתָך. ִשַק  ֶתָך. ש  ַכְחנּו תֹור  ַשְענּו. ִשַחְתנּו. ש  ל ִמינֵּי ֶשֶקר ְוַתְחבּול ה. ר  ְרנּו ְבכ 

ִעינּו  ע. ִתַעְבנּו. ת  ר  נּו ה  ַזְרנּו ְלסּורֵּ ְך ח  ה ְוַאַחר כ  ְדֶשָך. ַשְבנּו ִבְתשּוב  ִשַקְרנּו ִבְבִרית ק 

נּו. ְוַאת   ה ל  ו  ֶטיָך ַהטֹוִבים ְולא ש  ל ְוִתֲעַתְענּו. ְוַסְרנּו ִמִמְצֹוֶתיָך ּוִמִמְשפ  ה ַצִדיק ַעל כ 

ְענּו: . ַוֲאַנְחנּו ִהְרש  ִׂשית  ינּו. ִכי ֱאֶמת ע  לֵּ א ע   ַהב 

 סדר הפדיון

א  יּה, ִבְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחד  א ְבִריְך הּוא ּוְשִכיְנתֵּ ם ִיחּוד קּוְדש  ְלשֵּ

א ְשִלים "י ְבִיחּוד  א"ו קֵּ "י ְבו  ם יֹוד קֵּ ל הריני מוכן לקיים )יהוה(  שֵּ אֵּ ל ִיְׂשר  ם כ  ְבשֵּ

בעזרת האל יתברך סדר פדיון  נפש זה עבור  פב"פ , עם כל המצוות הכלולות בה 

שות רצון בוראינו. לתקן את שורשה במקום עליון לעשות נחת רוח ליוצרינו ולע

  .רשב"י ע"ה ורבינו יצחק לוריא ע"העל דעת  והריני מכווין

׃ִויִהי׀ נ    הּו ינּו ּכֹוְנֵנּֽ ֵָ֝דֵ֗ ה ָי ַמֲעֵשָ֥ ֵ֑ינּו ּוּֽ ֵל ָ֥ה ָע ֵָ֭דינּו ּכֹוְנָנ ֵׂ֣ה ָי ַמֲעֵש ינּו ּו ֵלָ֥ ינּו ָעָ֫ ָ֥י ֱאֹלֵהֵ֗ ָנ ם ֲאד  . ַע  ב"פ
 .ולהמשיך חיות וחסדים משם אל בשמות אלו למתק הדינים יכווין במחשבה

י   נ ה אד הו היה י ה א הו  ֵאלושם      א
ווים קל, די שיהיו מספר ק"ס. ותיבת מטבעות כסף הגם שיהיה ש 160 -יקח ק"ס

הוא רומז לחסד ולכן טוב שיהיו ק"ס  כס"ף גימ' ק"ס וכמניין צלם. גם כסף

ואם אין לו  .נחושת מטבעות כסף, ואם מטה ידו יכול לעשות מק"ס פרוטות

 ₪ 160או  -מהק"ס פרוטות. ויכוין כנ"ל במחשבה ₪ 160מטבעות כסף יקח 

ואח"כ ימנה , י"ז ויכוין לשם אהוה שהוא בדעתימנה במחשבה  הנמצאים בידו,

הדינים,  במחשבה כ"ו ויכוין לשם הויה, וג' מספרים הנזכרים גי' דין, ויכוין למתק

אבל המיתוק בכח ולא בפועל, ועל כן המניין במחשבה מן השפה ולפנים במשוש 
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 לבד. ומטעם זה לא יערבם יחד רק כל מספר לעצמו, כדי שלא יחבר מספר דין היד

בכח. ואח"כ ימנה מן השפה ולחוץ ס"ה כמנין שם אדני. וכשיגיע  שהמיתוק עדין

ויכוין א' דין שבאות א' שהוא רחמים ממתיק הדין.  למנין ס"ד ימנה עוד אחד

והס"ה דעתה המיתוק בפועל. ויזהר  ויערב הכל יחד כל המספרים הקודמים

ד הג' שמות של ביח שבעוד שהוא מחבר האחד עם הס"ד באותו רגע יתחבר הכל

מן  רחמים והא' שהוא המיתוק עם הס"ד ויהיה המיתוק בפועל. ויוצא המיתוק

הכח אל הפועל ברחמים גמורים. ועוד ימנה א"ל הנשארים מן הק"ס בסוד חסד 

 .היום, ויערב הכל ביחד אל כל

 :בכונה ואח"כ יתפלל תפלה זו

ה אלו  יהי רצון מלפניך קדושת שמותיך  למעןינו ואלוקי אבותינו שתעשה הְיהו 

טובה  הקדושים והטהורים הנזכרים ונעשים פה על ידי פדיון זה, ותצרף מחשבה

למעשה, כי לך ה' החסד ותגביר חסדיך על דיניך וימתקו הגבורות הקשות על ידי 

העליון אשר הוא חסדים גדולים ורחמים פשוטים שאין בהם תערובת דין  פלא

שעשה פדיון נפשו והפריש מממונו  ב"פ פ ל את כעסך מע כלל, ויכבשו רחמיך

    .לצדקה

ה אלוקינו ואלוקי אבותינו שיעלה לרצון לפניך ולפי , ובכן יהי רצון מלפניך ְיהו 

ויושר להמליץ טוב  כסא כבודך פדיון נפש אדם זה, וילך לפניו ִצדקו למליץ טוב

ם תושיה, ידיה בעדו וללמד סנגוריא עליו, ויסתמו פי המקטרגים עליו ולא תעשינה

ויקויים בנו   פב"ב  ותחתר חתירה מתחת כסא כבודך לקבל עתירתנו ועתירת

 .ממות מקרא שכתוב: וצדקה תציל

מכל חולי ומכל כאב ומכל מחוש,  תציל נפשו ממוות ולחיותו בערב, ותצילהו ,ובכן

נגע ומחלה תפלטהו,  ואל תתנהו בנפש אויביו אויב פנימי ואויב חיצון, ומכל

, תחלימהו ותרפאהו רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוףותבריאהו ו

ותבטל מעליו כל גזרות קשות  ותחוננהו ותפדהו מרדת שחת, ותאמר מצאתי כופר,

יכוין שיהיה עש"ר  ותקיים בו מקרא שכתוב: ה' יסעדנו על ער"ש דו"ית, ורעו

 תחיה. בסוד החכמה ,יו"ד

השלום איש החסד, ולמען יצחק ולמען אברהם אבינו עליו  אנא עשה למען רחמיך 

ולמען יעקב אבינו עליו השלום, כליל תפארת, , אבינו עליו השלום נאזר בגבורה

אהרון כהנא רבא אחוז בהוד, ולמען  ולמען משה רעיא מהימנא אחוז בנצח, ולמען

 אחוז במלכות, ותרחם על יוסף הצדיק אחוז ביסוד, ולמען דוד המלך עליו השלום
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ושנות חיים ושלום לעבודתך וליראתך,  ואה שלמה ואורך ימיםותרפאהו רפ פב"פ 

 .אמן כן יהי רצון

 ואח"כ יאמר פרקי תהילים אלו: 

 'מזמור לח

׃  ר י ִּכּֽ ְז ַה ְל ֵׂ֣ד  ִו ָד ְל ר  ֹו ֖מ ְז ׃  בִמ י ִנ ֵרּֽ ְס ַי ְת ךָ֥  ְת ָמ ֲח ַב ּוּֽ י  ִֵ֑נ ֵח י ִכ ֹו ת ךָ֥  ְפ ְצ ֶק ְב ־ ל ַא ה  הָוֵ֗  גְיּֽ

׃  ך ֶדּֽ ָי ֵׂ֣י  ַל ָע ת  ַח֖ ְנ ִת ַו י  ִבֵ֑ ּו  ת ֲֵׂ֣ח ִנ ך  י ֶָ֭צ ִח י־ ם  דִּכּֽ ֹו לָ֥ ־ָש ן י ֵא ֵ֑ך  ֶמ ְע ַז ֵׂ֣י  ֵנ ְפ ִמ י  ִר ָש ְָ֭ב ִב ם  ת ֵׂ֣ ְמ ן־ י ֵא

׃  י ִתּֽ א ָט ַח ָ֥י  ֵנ ְפ ִמ י  ַמֵ֗ ָצ ֲע ׃  הַבָ֝ י ִנ ֶמּֽ ִמ ּו  דָ֥ ְב ְכ ִי ד  ֵבֵ֗ ָכָ֝ א  ָשָ֥ ַמ ְּכ י  ִשֵ֑ ר א ּו  רֵׂ֣ ְב ָע י  ַת נ  ֹו ָ֭ ֲע י   וִּכֵׂ֣

ִאֵׂ֣  ְב ׃ ִה י ִתּֽ ְל ַּו י ִא ֵנֵ֗ ְפ ִמָ֝ י  ֵ֑ ָת ר  בּו ַח ּו  ּק ַָ֭מ ָנ ּו  ש ּכָ  זי ד  א ֵ֑ ְמ ־ ד ַע י  ִת ח ֵׂ֣ ַש י  ִת ֵׂ֣י ֵו ֲע ר ַנ ֵדָ֥ ק  ם  ֹו יֵ֗ ַהָ֝ ־ ל

׃  י ִת ְכ ָלּֽ שָ  חִה ְב ם ִב ת ֵ֗ ְמָ֝ ן  י ֵאָ֥ ְו ֵ֑ה  ֶל ְק ִנ ּו  אֵׂ֣ ְל ָמ י  ַל ָָ֭ס ְכ ־ י ׃ ִּכּֽ י ד  טִרּֽ א ֵ֑ ְמ ־ ד ַע י  ִת ֵׂ֣י ֵּכ ְד ִנ ְו י  ִת ֹו גֵׂ֣ ּו פ ְנ

׃  י ִבּֽ ִל ת  ַמָ֥ ֲה ַנ ִמּֽ י  ִת ְג ַאֵ֗ ׃ א   יָשָ֝ ה ָר ָתּֽ ְס ־ִנ ל א ךָ֥  ְמ ִמ י  ִתֵ֗ ָח ְנ ַָ֝א ְו י  ִתֵ֑ ָו ֲא ַת ־ ל ָכ ךָ֥  ְְּ ְג ֶנ י  ָנ אד  י  י ִבֵׂ֣ ִל

׃  י ִתּֽ ִא ן  ֵׂ֣י ֵא ם  ֵ֗ ֵהָ֝ ־ ם ַג ָ֥י  ַנ י ֵע ֹור־ א ְוּֽ י  ִחֵ֑ כ  י  ִֵׂ֣נ ַב ָז ֲע ר  ַח ְר ַָ֭ח בְס דּו  י מ ֵ֑ ֲע ַי ֵׂ֣י  ִע ְג ִנ ד  ֶג ֵֶּׂ֣֣ ֶנ ִמ י  ַעֵ֗ ֵר ׀ ְו י ַבַ֨ ֲה א ּֽ

׃  ּו ד ָמּֽ ָע ק  ח ָ֥ ָר ֵמ י  ַבֵ֗ ֹו ר ְָ֝ק גּו ת  י ֹו מֵ֗ ְר ִָ֝מ ּו ת  ֹו ּוֵ֑ ַה ּו  רֵׂ֣ ְב ְִּ י  ִת ָע ָרָ֭ ֵׂ֣י  ֵש ְר ד  ְו י  ִשֵ֗ ְפ ַנ י  ֵשֵׁ֬ ְק ַב ְמ ׀  ּו ש  ְק ַנ ְי ַו

יֶ  ם  ֹו יָ֥ ַה ־ ל ׃ ָּכ ּו גּֽ דְה ׃  י יו ִפּֽ ח־ ַת ְפ ִי א  ל ֵׂ֣ ם  ֵלֵ֗ ִא ְָ֝כ ּו ֵ֑ע  ָמ ְש ֶא א  ל ֵׂ֣ ש  ֵר ֵָ֭ח ְכ ֵׂ֣י  ִנ ֲא וַו יש  ט ִָ֭א ְּכ י  ִהֵ֗ ֱא ָו

׃  ת ֹו חּֽ ָכ תֹו יו  ִפֵ֗ ְבָ֝ ן  י ֵאָ֥ ְו ֵַ֑ע  ֵמ ש  ל א־ ֵׂ֣ר  ֶש זֲא ָ֥י  ט ָנ ד  ֲא ה  ֶנֵ֗ ֲע ַתָ֝ ה  ָתָ֥ ַא י  ִת ְֵ֑ל ָח ֹו ה ֵׂ֣ה  ָו ה ךֵׂ֣ ְי ְל ־ י ִּכּֽ

׃  י ֹלָהּֽ זֱא ׃  י לּו י ְִּּֽ ְג ִה י  ַלָ֥ ָע י  ִלֵ֗ ְג ַרָ֝ ט  ֹו מָ֥ י ְב ־ִלֵ֑ ּו ח ְמ ְש ִי ן־ ֶפ י  ִת ְר ַָ֭מ ָא י־ חִּכּֽ ע  י ֵַׂ֣ל ֶצ ְל י  ִנ ָ֭ ֲא י־ ִּכּֽ

׃  יד ִמּֽ ָת י  ְִֵּׂ֣ ְג ֶנ י  ִב֖ אֹו ְכ ַמ ן ּו ֹו כֵ֑ טָנ ו   י ֲע ־ י ׃ ִּכּֽ י ִתּֽ א ָט ַח ֵמּֽ ג  ַאֵ֗ ְד ֶאָ֝ ד  ֵ֑י ִג ַא י  ֵ֑מּו  כִנָ֥ ֵצ ָע ם  ֵׂ֣י ִי ַח י  ַב ְי ָ֭א  ְוּֽ

׃  ר ֶק ָשּֽ ֵׂ֣י  ַא ְנ ש  ּו  ֖ב ַר אְו ת  כ ַח ֵׂ֣ ַת י  ִנ ּו נֵ֗ ְט ְָ֝ש ִי ֵ֑ה  ָב ֹו ט ת  ַח ֵׂ֣ ַת ה  ָע ָרָ֭ ֵׂ֣י  ֵמ ְל ַש ְמ יּו ופ ׃  רד ב ֹו טּֽ [־ י ִפ ְד ָרּֽ [

ב ׃  כ י ִנ ֶמּֽ ִמ ק  ַחָ֥ ְר ִת ל־ ַא י  ַהֵ֗ ֹל ֱאָ֝ ֵ֑ה  ָו ה י ְי ִנ ֵבָ֥ ְז ַע ַתּֽ ל־ גַא זְ  כ ֶע ְל ה  ָש ּו ׃חָ֥ י ִתּֽ ָע ּו ש ְת י  ָנֵ֗ ד  י ֲאָ֝ ִתֵ֑  ָר

 מא'מזמור 

׃  א ד ִוּֽ ָד ְל ר  ֹו מָ֥ ְז ִמ ַח  ֵצֵ֗ ַנ ְמ ׃ בַל ה ָוּֽ ה ְי ּו  ה ֵטָ֥ ְל ַמ ְיּֽ ה  ָעֵ֗ ָרָ֝ ם  ֹו יָ֥ ְב ל  ־ְֵָּ֑ ל ֶא ל  י ִּכֵׂ֣ ְש ַמ י  ֵר ְָ֭ש ג  ַא

וְ  ּו   ה ֵי ַח ָ֭י ִוּֽ ּו  ה ֵרֵׂ֣ ְמ ְש ִי ׀  ָו ה ה ׃ ְי יו ָבּֽ ְי ש א  ֵֶׂ֣פ ֶנ ְב הּו  ֵנֵ֗ ְת ִתָ֝ ל־ ַאּֽ ְו ץ  ֵֶ֑ר ָא ָב ֵׂ֣ר   ַש נּו  דֻא ֶד ָע ְָ֭ס ה ִי הָוֵ֗ ְיּֽ

׃  ֹו יּֽ ְל ָח ְב ָת  ְכ ַפָ֥ ָה ֹו  בֵ֗ ָּכ ְש ִמָ֝ ל־ ָּכ ֵ֑י  ָו ְְּ ש  ֵֶׂ֣ר ֶע ־ ל י א   הַע ְָ֝פִשֵ֗ ַנ ה  ָאָ֥ ָפ י ְר ִנ ֵֶּ֣֑ ֵנ ָח ֵׂ֣ה  ָו ה ְי י  ִת ְר ַָ֭מ ָא ־ י ִנ

׃  ְך ָלּֽ י  ִת א ָטָ֥ ־ָח י ַרֵׂ֣  וִּכ ּו  רֵׂ֣ ְמ י א י  ַבֵ֗ ֹוְי ׃ א ֹו מּֽ ְש ד  ַבָ֥ ָא ְו ת  ּו ָ֝מֵ֗ ָי י  ַתָ֥ ָמ י  ִלֵ֑ ת׀  זע  ֹו אַ֨ ְר ִל א  ָב  ם־ ִא ְו

׃  ר ֵבּֽ ַד ְי ּוץ  חֵׂ֣ א ַל ֵצ֖ ֵי ֹו  לֵ֑ ן  ֶו ָאָ֥ ץ־ ָב ְק ִי ֹו  בֵ֗ ִל ר  ֵבֵ֗ ַד ְי א  ְו ֵ֑י  חָש  ָא ְנ ש  ל־ ָּכ ּו  ש ֲח ַל ְָ֭ת ִי ֵׂ֣י  ַל ָע ד  ַח ַיֵ֗

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97_%D7%91
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97_%D7%92
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97_%D7%93
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97_%D7%94
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97_%D7%95
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97_%D7%96
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97_%D7%97
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97_%D7%98
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97_%D7%99
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97_%D7%99%D7%90
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97_%D7%99%D7%91
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97_%D7%99%D7%92
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97_%D7%99%D7%93
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97_%D7%98%D7%95
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97_%D7%98%D7%96
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97_%D7%99%D7%96
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97_%D7%99%D7%97
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97_%D7%99%D7%98
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97_%D7%9B
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97_%D7%9B%D7%90
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97_%D7%9B%D7%91
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97_%D7%9B%D7%92
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׃  י ִלּֽ ֵׂ֣ה  ָע ָר ּו  ֖ב ְש ְח ַי ׀  י ַלַ֓ ֹו  טָע בֵ֑ ק  ּו צֵׂ֣ ָי ל  ַע ַי ִָ֭ל ־ְב ר ַב ׃ ְְּּֽ ם ּו קּֽ ָל ף  י ֹוִסָ֥ י ־ ל א ב  ַכֵ֗ ָשָ֝ ר  ֶשָ֥ ֲא  יַו

׃  ב ֵקּֽ ָע ֵׂ֣י  ַל ָע ל  י ְִּ֖ ְג ִה י  ִמֵ֑ ְח ַל ֵׂ֣ל  ֵכ אֹו ֹו  בָ֭ י  ִת ְֵׂ֣ח ַט ָב ־ ר ֶש ֲא ׀  י ִמַ֨ ֹו ל ְש ש  י ־ִא  ם אַג ה  י הָוֵ֗ ְי ה  ָת  ַא ְו

׃  ם ֶהּֽ ָל ה  ָמָ֥ ְל ַש ֲא ַוּֽ י  ִֵ֑נ ֵמ י ִק ֲה ַו י  ִנ ֵָּ֥֥ ֵנ בָח י י ִּכ  י  ִבֵ֑ ָת  ְֵׂ֣צ ַפ ָח י־ ִּכּֽ י  ִת ְע ַָ֭ד ָי ת  א ז ֵׂ֣ י  ְב ִבֵׂ֣ ְי א  ַע  י ִר֖ ָי א־ ל ּֽ

׃  י ָלּֽ גָע ׃  י ם ָלּֽ ֹו ע ְל ך  ֵׂ֣י ֶנ ָפ ְל י  ִנ ֵב֖ י ִצ ַת ַו י  ִבֵ֑ ָת  ְֵׂ֣כ ַמ ָת י  ִמ ָֻ֭ת ְב י  ִנֵ֗ ֲא דַו י  י ֵה  ֹלָּ֘ ׀ ֱא ה ָוַ֨ ה ְי ּוְך  ר  ָבָּ֘

׃ ן ֵמּֽ ָא ׀ ְו ן ֵמָ֥ ם ָאָּ֘ ָלֵ֗ עֹו ָה ד  ַעָ֥ ְו ם  ָל ֹו ע ָה ָ֭ ֵמּֽ ל  ֵאֵ֗ ָר ְש  ִי

 צא'מזמור 

׃  א ֵּ֥ן ֹוָנּֽ ל ְת ִי י  ְֵַּ֗ ַשָ֝ ל  ֵצָ֥ ְב ן  ֹו יֵ֑ ְל ֶע ר  ֵֶׂ֣ת ֵס ְב ב  ֵָ֭ש י  בי  ֹלַהֵ֗ ֱאָ֝ י  ִתֵ֑ ָד צּו ְמ ּו י  ִסֵׂ֣ ְח ַמ ה  הָו י ָ֭ ַלּֽ ר  ַמֵ֗ א 

׃  ֹו בּֽ ־ ח ַט ְב ׃  גֶא ת ֹו ּוּֽ ַה ר  ֶב ְֶָּ֥ ִמ ש  ּו קֵ֗ ָי ח  ַפָ֥ ִמ ך  ְל י ִָ֭צּֽ ַי א  ּו הֵׂ֣ י  ְָ֭ך  דִּכ  ָל ְך  ֵֶׂ֣ס ָי ׀  ֹו תַ֨ ָר ְב ֶא ְב

׃  ֹו תּֽ ִמ ֲא ה  ָרֵׂ֣ ֵח ס  ְוּֽ ֖ה  ָנ ִצ ֵ֑ה  ֶס ְח ֶת ו  ֵׂ֣י ָפ ָנ ְּכ ־ ת ַח ַתּֽ ף  הְו ּו עָ֥ ָי ץ  ֵחֵ֗ ֵמָ֝ ה  ָל ְֵ֑י ָל ד  ֵַׂ֣ח ַפ ִמ א  ָר ָ֭י ִת ל א־

׃  ם ָמּֽ ֹו ׃  וי ם ִי ָרּֽ ֳה ָצ ד  ּו שָ֥ ָי ב  ֶט ֶּקֵ֗ ִמָ֝ ְך  ֹלֵ֑ ֲה ַי ל  ֶפ א ֵׂ֣ ָב ר  ֶב ְֶָּ֭ ׀  זִמ ךַ֨ ְְּ ִצ ִמ ל  פ   ה ִי ָבָ֥ ָב ְר ּו ף  ֶל ֶאֵ֗

׃  ש ָגּֽ ִי א  ל ֵׂ֣ ך  י ֶלֵ֗ ך ֵאָ֝ ֵֶּ֣֑ ֶנ י ִמ י לֻ  חִמ ִש ְו ט  י ִבֵ֑ ַת ך  ֵׂ֣י יֶנ ֵע ְב ק  ׃ ַרָ֭ ה ֶאּֽ ְר ִת ם  ֵׂ֣י ִע ָש ְר ת  ֵׂ֣ה  טַמ֖ ָת ַא י־ ִּכּֽ

׃ ך ֵּ֥ ֶנּֽ ֹו ע ְמ ָת  ְֵׂ֣מ ַש ן  ֹו יֵ֗ ְל ֶעָ֝ י  ִסֵ֑ ְח ַמ ֵׂ֣ה  ָו ה ׃  י ְי ך ֶלּֽ ֳה ָא ְב ב  ַרָ֥ ְק ִי ל א־ ע  ַג ֶָ֝נֵ֗ ְו ֵ֑ה  ָע ָר ך  ֵׂ֣י ֶל ֵא ֵׂ֣ה  ֶנ ֻא ְת א־ ל ּֽ

א ׃  י יך ֶכּֽ ָר ְְּ ־ ל ָכ ְב ךֵ֗  ְר ָמ ְש ִלָ֝ ְֵ֑ך  ָל ־ ה ֶּו ַצ ְי ו  י ָכ ָא ְל ָ֭ ַמ י  ף  יבִּכֵׂ֣ ֖ ִתג  ן־ ֶפ ך  ְנ ּו אֵ֑ ָש ִי ם  ִי ַפָ֥ ַּכ ־ ל ַע

׃  ך ֶלּֽ ְג ַר ן  ֵֶׂ֣ב ֶא גָב ׃  י ין ִנּֽ ַת ְו ר  י ִפֵׂ֣ ְּכ ס  מ ֖ ְר ִת ְך  ר ֵ֑ ְד ִת ן  ֵֶׂ֣ת ֶפ ָו ל  ֵַׂ֣ח ַש ־ ל דַע ק  י ַָ֭ש י ָח ִבֵׂ֣ י  ִּכ 

׃  י ִמּֽ ְש ע  ַדָ֥ ־ָי י ִּכּֽ ּו  ה ֵבֵ֗ ְג ַש ֲאָ֝ ּו  ֵ֑ה ֵט ְל ַפ ֲא וַו הּו  ט ְלֵצֵ֗ ַח ֲאָ֝ ה  ָרֵ֑ ָצ ְב י  ִכָ֥ נ  ָא ֹו־ מּֽ ִע ּו  ה ֵנֵ֗ ֱע ֶא ְוּֽ ׀  י ִנ ֵאַ֨ ָר ְק ִי

׃  הּו ֵדּֽ ְב ַכ ֲא זַוּֽ ׃ ט י ִתּֽ ָע ּו ש י ּו ִבּֽ ה ֵאֵ֗ ְר ַָ֝א ְו ּו  ֵ֑ה ֵע י ִב ְש ַא ם  י ִָ֭מ ְך ָי ֶר  א ֵׂ֣
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 תיקון וסגולה לרפאת את החולה

 והקבלה   זוהרממו"ר שר בית ה

 רבינו יוסף חיים זצוק"להמקובל האלקי 

 (ח"ב סימן ט"ז)מכתב יד קדשו ומספרו לשון חכמים 
 

 לכלל המחלות כולל מחלת הסרטן

רין בלא עוון, צריך החולה לחזור בתשובה שלמה, ולהתוודות על חטאיו, כי אין יסו

, ושמירת שבת, ומאכלות אסורות ועוד. ואפילו יודע האדם ובפרט טהרת המשפחה

, כי אולי כבחמורה צריך להתוודות מצוות קלהשהוא הולך בדרכי השם ומדקדק ב

ש"א כי תשא א' בשם בן איש חי  חייב בגלגול שעבר ויקבל עליו שלא לחטא עוד, ואז מועיל.

 שער הכונות.

 -זכר והבקשה המובאת להלן בשעת עת רצון בעמוד השחר טוב שיעשה לימוד הנ

 ואם אינו יכול, יכול לעשות לימוד זה במשך היום.

 לשון חכמים ח"ב סימן ט"ז בעבור חולי העינים.לימוד זה מועיל גם 

הברכה על , כדי שתחול וכדומה לימוד זה על  קערה גדולה של מים יש  הלומדים 

המים, ואח"כ החולה יברך וישתה את המים וגם ירחץ במים האלו את מקום 

וכך יעשה במשך עשרה ימים ויתרפא בעזרת ה' יתברך,   -החולי ויתברך ממים אלו 

 כל מעשיו לשם שמים ויצליח בהשי"ת.    ויכוין

 

ולקמן נביא בכ"י מו"ר מרן הבא"ח זצ"ל סגולה זו בנוסף ללימוד הקל 

ה"ג הצדיק רבי וחומר. הועתק מכ"י של רבינו יוסף חיים זצוק"ל ע"י הר

תלמידו של מו"ר המקובל האלקי רבי יוסף חיים זצוק"ל יצחק דרזי זצוק"ל 

 ל רבי שמואל דרזי זצוק"ל.ואביו של הרה"ג הצדיק המקוב
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 סדר הוידוי

  ויחזור בתשובה שלמה.חנונים ויכוין למתק הדינים מעליו, יאמר את הוידוי בבכי ובת

א ם   ָאּנָ ְתַעּלַ ֵתנּו. ְוַאל ּתִ ִפּלָ בֹא ְלָפֶניָך ּתְ ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו. ּתָ

ֵאין ֲאַנְחנ ֶ ֵתנּו. ש  ִחּנָ נּו ִמּתְ י עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ַמְלּכֵ ֵ י ָפִנים ּוְקש  ּו ַעּזֵ

ְענּו.  ַ ש  יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ָעִוינּו. ּפָ ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

י ֵביֵתנוּ  ֵ ְמנו. אָ : ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאְנש  ַ ְרנוּ ּדִ . ַזְלנוּ גָּ . ַגְדנוּ בָּ ש  ון ָהָרע ּבַ  .דִֹפי ְוָלש 

ְענוּ וְ . ֱעִוינוּ הֶ  ַ ֶקר ּוִמְרָמהטָ . ַמְסנוּ חָ . ְדנוּ זַ . ִהְרש  ֶ . ַעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹותיָ . ַפְלנּו ש 

ַעְסנוּ כִּ  ְבנּו. ּכָ . ִוינוּ עָ . ַרְרנוּ סָ . ַאְצנּו. ִנַאְפנוּ נִ . ַרְדנּו. ָמִרינּו ְדָבֶריךָ מָ . ְצנוּ לַ . ּזַ

ַגְמנוּ פָּ   ְענּו. ּפָ ַ ינּו עֶֹרףִק . ַרְרנּו. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאםצָ . ש  ִ ְענוּ ָר . ש ּ ַ ִ . ש  ַעְבנּו. ּתִ . ַחְתנוּ ש 

ה  ָוה ָלנּו. ְוַאּתָ ָ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולא ש  ּפָ ְ ש  ְצֹוֶתיָך ּוִמּמִ ִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ְוַסְרנּו ִמּמִ ּתָ

יָת ַוֲאנַ  י ֱאֶמת ָעש ִ א ָעֵלינּו. ּכִ ל ַהּבָ יק ַעל ּכָ ְענוּ ַצּדִ ָ  : ְחנּו ִהְרש 

ב ְלָפֶניךָ  ּנֹאַמר ַמה ֵ ר ּוַמה ָמרֹום, יֹוש  ֹוֵכן ְלָפֶניךָ  ְנַסּפֵ ָחִקים, ש  ְ רֹות ֲהלֹא ש  ְסּתָ  ַהּנִ

ְגלֹות ה ְוַהּנִ ה יֹוֵדַע, ַאּתָ ל ִסְתֵרי ְוַתֲעלּומֹות עֹוָלם, ָרֵזי יֹוֵדעַ  ַאּתָ ה ַחי, ּכָ  ַאּתָ

ל חֹוֵפש   ָליֹות רֹוֶאה ָבֶטן, ַחְדֵרי ּכָ ָבר ֵאין ְוֵלב, ּכְ , ֶנְעָלם ּדָ ּךָ ר ְוֵאין ִמּמְ  ִנְסּתָ

ֶגד ָפֶניָך, ָרצֹון ְיִהי ֵעיֶניָך: ִמּנֶ  ֶאת ָלנוּ  ֶשִתְמחֹול ֲאבֹוֵתינּו, ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה ִמּלְ

ל אֹוֵתינּו, ּכָ ר ַחּטְ ל ֶאת ָלנוּ  ּוְתַכּפֵ ֵעינוּ  ָכללְ  ְוִתְסַלח ְוִתְמחֹול ֲעֹונֹוֵתינּו, ּכָ ָ ש   : ּפְ

 אלו: יבא אדם כשר וירא שמים וילמוד דברי  תורה של קל וחומר

קערה גדולה של מים וכדומה כדי שתחול  הברכה על המים, יש הלומדים לימוד זה על 

וישתה את המים וגם ירחץ במים האלו את מקום החולי  לואח"כ החולה יברך שהכ

 ויתברך ממים אלו, וכן נכון לעשות.

 סוף פרק י"ב ה חוליןמשנ

ומה אם   לא ייטול אדם אם על הבנים, אפילו לטהר בהן את המצורע.

 -מצוה קלה שהיא באיסר, אמרה תורה "למען ייטב לך, והארכת ימים" 

 קל וחומר על מצוות החמורות שבתורה.



 237 ריח  ניחוח  בהיכלו

 משנה  נגעים פרק י"ב

אם תאמר כלי  א"ר מאיר וכי מה מטמא לו, וצוה הכהן ופנו את הבית,

עציו ובגדיו ומתכותיו, מטבילן והן טהורים, על מה חסה התורה, על כלי 

חרסו ועל פכו ועל תפיו,אם כך חסה התורה על ממונו הבזוי, קל וחומר 

על ממונו החביב,אם כך על ממונו,קל וחומר על נפש בניו ובנותיו, אם כך 

 על רשע, קל וחומר על של צדיק:

 גמרא חגיגה דף כז

 וחומר קל ישראל, בפושעי שולטת גיהנם של אור אין לקיש ריש אמר

 שנים כמה זהב, דינר כעובי אלא עליו שאין הזהב מזבח מה הזהב. ממזבח

 כפלח דכתיב כרמון מצות שמלאין ישראל פושעי בו, שולטת האור אין

 וכמה: כמה אחת על שבך רקנין אלא רקתך תקרי אל רקתך, הרמון

 פסחים דף פ"ז

קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, וכתיב וילך ויקח ויאמר ה' אל הושע לך 

 את גומר בת דבלים.

לאחר שנולדו שני בנים ובת אחת, אמר לו הקב"ה להושע, לא היה לך 

ללמוד ממשה רבך, שכיון שדיברתי עמו פרש מן האשה, אף אתה בדול 

עצמך ממנה. אמר לו רבונו של עולם יש לי בנים ממנה, ואין אני יכול  

ולא לגרשה, אמר לו הקב"ה ומה אתה שאשתך זונה ובניך להוציאה 

זנונים, ואין אתה יודע אם שלך הן אם של אחרים הן, כך ישראל שהם 

בני, בני בחוני בני אברהם יצחק ויעקב, אחד מארבעה קניינים שקניתי 

בעולמי, תורה קנין אחד דכתיב ה' קנני ראשית דרכו, שמים וארץ קנין 

וארץ, בית המקדש קנין אחד דכתיב הר זה אחד דכתיב קונה שמים 

עם זו קנית, ואתה אמרת העבירם  נתה ימינו, ישראל קנין אחד דכתיבק

באומה אחרת. כיון שידע שחטא, עמד וביקש רחמים על עצמו. אמר לו 
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הקב"ה עד שאתה מבקש רחמים על עצמך, בקש רחמים על ישראל 

מים, וביטל הגזרות שגזרתי עליהם שלשה גזירות בעבורך.עמד וביקש רח

והתחיל לברכן, שנאמר: והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד 

ולא יספר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל 

ֵני חי: צּו ּבְ מּו ָלֶהם רֹאש  ֶאָחד, ְוָעלּו ִמן-ְיהּוָדה ּוְבֵני-ְוִנְקּבְ ו, ְוש ָ ָרֵאל, ַיְחּדָ  ִיש ְ

י  ָהָאֶרץ: י; ְוַלֲאחֹוֵתיֶכם, ֻרָחָמה ָגדֹול, יֹום ִיְזְרֶעאל ּכִ  .ִאְמרּו ַלֲאֵחיֶכם, ַעּמִ

י ֶכם, ִריבּו ּכִ ּה; ְוָתֵסר ְזנּוֶניָה  ִריבּו ְבִאּמְ ָ י, ְוָאנִֹכי לֹא ִאיש  ּתִ ְ ִהיא לֹא ִאש 

ֶדיהָ  ָ ין ש  ֶניָה, ְוַנֲאפּוֶפיָה ִמּבֵ ן, ִמּפָ ה  -ּפֶ ה ֲעֻרּמָ יֶטּנָ ִ יֹום ְוִהצַּ  -ַאְפש  יָה, ּכְ ְגּתִ

ָמא ּצָ יָה, ּבַ ה, ַוֲהִמּתִ ֶאֶרץ ִצּיָ ָה ּכְ ּתִ ַ ר, ְוש  ְדּבָ יָה ַכּמִ ְמּתִ ְלָדּה; ְוש ַ ֶניָה,  . ְוֶאתִהּוָ ּבָ

י  לֹא ֲאַרֵחם: ה-ּכִ ה הֹוָרָתם: ְבֵני ְזנּוִנים, ֵהּמָ ָ ם, הִֹביש  י ָזְנָתה ִאּמָ י   ּכִ ּכִ

ּקּוָייָאְמָרה, ֵאְלָכה ַאֲחֵרי ְמַאֲהַבי נְֹת  ִ ְמִני ְוש  ַ י, ש  ּתִ ְ . ֵני ַלְחִמי ּוֵמיַמי, ַצְמִרי ּוִפש 

ְך ֶאת-ָלֵכן ִהְנִני י ֶאת-ש ָ יִרים; ְוָגַדְרּתִ ּסִ ְך, ּבַ ְרּכֵ ֵדָרּה, ּוְנִתיבֹוֶתיָה לֹא -ּדַ ּגְ

ָפה ֶאת. ִתְמָצא ַתם ְולֹא ִתְמָצא; -ְמַאֲהֶביָה ְולֹא-ְוִרּדְ ָ יג אָֹתם, ּוִבְקש  ִ ַתש ּ

ֹוןְוָאְמ  י ָהִראש  ִ ּוָבה ֶאל ִאיש  ה ,ָרה, ֵאְלָכה ְוָאש  י טֹוב ִלי ָאז, ֵמָעּתָ ְוִהיא, . ּכִ

יִתי ָלּה  ְדָעהלֹא יָ  ְצָהר; ְוֶכֶסף ִהְרּבֵ ירֹוש  ְוַהּיִ ָגן ְוַהּתִ י ָלּה, ַהּדָ י ָאנִֹכי ָנַתּתִ ּכִ

ַעל ּו ַלּבָ ּוב . ְוָזָהב, ָעש  עִ  -ָלֵכן ָאש  י ְדָגִני ּבְ מֹוֲעדֹו; ְוָלַקְחּתִ י ּבְ ִ ּתֹו, ְוִתירֹוש 

י, ְלַכּסֹות ֶאת ּתִ ְ י ַצְמִרי ּוִפש  ְלּתִ ה ֶאתה, ֶעְרָותָ -ְוִהּצַ ה ֲאַגּלֶ יֵני ַנְבֻלָתּה ְלעֵ -ְוַעּתָ

, לֹא ִדי ְמַאֲהֶביָה; ְוִאיש  ה ִמּיָ יֶלּנָ י  .ַיּצִ ּתִ ּבַ ְ ל ְוִהש  ּה -ּכָ ָ ּה, ָחְדש  ּה, ַחּגָ ֹוש ָ ְמש 

ּה  ּתָ ּבַ ַ ה . ל, מֹוֲעָדהּ ְוכֹ  -ְוש  ר ָאְמָרה ֶאְתָנה ֵהּמָ ֶ ְפָנּה ּוְתֵאָנָתּה, ֲאש  ּמִֹתי ּגַ ִ ַוֲהש 

ר ָנְתנוּ  ֶ ֶדה -ִלי, ֲאש  ָ ים ְלַיַער, ַוֲאָכָלַתם ַחּיַת ַהש ּ ְמּתִ י  ִלי ְמַאֲהָבי; ְוש ַ ּוָפַקְדּתִ

ַעד ִנְזָמּה וְ -ָעֶליָה, ֶאת ְקִטיר ָלֶהם, ַוּתַ ר ּתַ ֶ ָעִלים ֲאש  ֶלְך ְיֵמי ַהּבְ ֶחְלָיָתּה, ַוּתֵ

ְכָחה, ְנֻאם ָ יָה,   ְיהָוה.-ַאֲחֵרי ְמַאֲהֶביָה; ְואִֹתי ש  ה ָאנִֹכי ְמַפּתֶ ָלֵכן, ִהּנֵ

י, ַעל ְרּתִ ר; ְוִדּבַ ְדּבָ יָה, ַהּמִ הּ  -ְוהַֹלְכּתִ י ָלּה ֶאתִלּבָ ם, ְוֶאת . ְוָנַתּתִ ָ ָרֶמיָה ִמש ּ  ּכְ

ְקָוה; ְוָעְנָתה  יֵמי ְנעּוֶריָה, ּוְכיֹום ֲעלֹוָתּה ֵמֶאֶרץֵעֶמק ָעכֹור ְלֶפַתח ּתִ ה ּכִ ּמָ ָ  ש ּ

י; ְולֹא ַההּוא ְנֻאם ְוָהָיה ַבּיֹום ִמְצָרִים ִ ְקְרִאי ִאיש  ִלי עֹוד,  ִתְקְרִאי ְיהָוה, ּתִ
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ְעִלי ָעִלים-ִסרִֹתי ֶאתַוהֲ . ּבַ מֹות ַהּבְ ְ יָה; ְולֹא ש  ְכרּו עֹוד-ִמּפִ ָמם ִיּזָ ְ ש  י ּבִ . ְוָכַרּתִ

ֶדה ְוִעם ָלֶהם בְּ  ָ ּיֹום ַההּוא, ִעם ַחּיַת ַהש ּ ַמִים, ְוֶרֶמש  ָהֲאָדָמה; ִרית ּבַ ָ עֹוף ַהש ּ

ּבֹור ִמן ְ ת ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה ֶאש  ֶ ים ָלֶבַטח-ְוֶקש  ְבּתִ ּכַ ְ יְך ִלי, . ָהָאֶרץ, ְוִהש  ּתִ ְוֵאַרש ְ

ט, ּוְבֶחֶסד וּ  ּפָ ְ ֶצֶדק ּוְבִמש  יְך ִלי ּבְ ּתִ יְך ִלי, . ְבַרֲחִמיםְלעֹוָלם; ְוֵאַרש ְ ּתִ ְוֵאַרש ְ

ֱאמּוָנה; ְוָיַדַעּתְ ֶאת ּיוֹ   ְיהָוה.-ּבֶ ֶאֱעֶנה, -ְיהָוה-ם ַההּוא, ֶאֱעֶנה ְנֻאםְוָהָיה ּבַ

ָמִים; ְוֵהם, ַיֲענּו ֶאת-ֶאת ָ ֲעֶנה, ֶאת. ָהָאֶרץ-ַהש ּ ָגן ְוֶאת-ְוָהָאֶרץ ּתַ ירֹוש  -ַהּדָ ַהּתִ

ְצָהר; ְוֵהם, ַיֲענּו אֶ -ְוֶאת י ֶאת ִיְזְרֶעאל -תַהּיִ ָאֶרץ, ְוִרַחְמּתִ י ּבָ יָה ּלִ לֹא -ּוְזַרְעּתִ

י ְללֹא י-ֻרָחָמה; ְוָאַמְרּתִ י ַעּמִ ה, ְוהּוא יֹאַמר ֱאלָֹהי.-ַעּמִ  ַאּתָ

 'דף ה ברכות

אמר רבא ואיתימא רב חסדא אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש 

פשפש ולא  .ובה עד ה'נחפשה דרכינו ונחקורה ונש)איכה ג( במעשיו שנא' 

אשרי הגבר אשר תיסרנו יה )תהילים צד( מצא יתלה בבטול תורה שנאמר 

ואם תלה ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה הם  .ומתורתך תלמדנו

   כי את אשר יאהב ה' יוכיח.)משלי ג( שנאמר 

כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו  ,אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא

ם החלי יכול אפילו לא קבל "וה' חפץ דכאו" יהו נג()ישעביסורין שנאמר 

מה אשם לדעת אף יסורין  "אם תשים אשם נפשו" תלמוד לומר ,מאהבה

ולא עוד אלא  ,יראה זרע יאריך ימים ,ואם קבלם מה שכרו ,לדעת

 ".וחפץ ה' בידו יצלח"שתלמודו מתקיים בידו שנא' 

אמר אלו הם  חד ,פליגי בה רבי יעקב בר אידי ורבי אחא בר חנינא

כל שאין בהן בטול תורה שנאמר אשרי הגבר אשר  ,יסורין של אהבה

וחד אמר אלו הם יסורין של אהבה כל  ,תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו

ברוך אלהים אשר לא הסיר )תהילים סו( שאין בהן בטול תפלה שנאמר 

אמר להו רבי אבא בריה דר' חייא בר אבא הכי  .תפלתי וחסדו מאתי
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ייא בר אבא א"ר יוחנן אלו ואלו יסורין של אהבה הן שנאמר כי אמר ר' ח

אלא מה ת"ל ומתורתך תלמדנו אל תקרי  ,את אשר יאהב ה' יוכיח

תלמדנו אלא תלמדנו דבר זה מתורתך תלמדנו ק"ו משן ועין מה שן ועין 

שהן אחד מאבריו של אדם עבד יוצא בהן לחרות יסורין שממרקין כל 

והיינו דרבי שמעון בן לקיש דאמר . ה וכמהגופו של אדם על אחת כמ

נאמר ברית  ,רבי שמעון בן לקיש נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורין

ולא תשבית מלח ברית ונאמר ברית ביסורין  )ויקרא ב(במלח דכתיב 

אלה דברי הברית מה ברית האמור במלח מלח ממתקת  )דברים כח(דכתיב 

   ין ממרקין כל עונותיו של אדם:את הבשר אף ברית האמור ביסורין יסור

תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא 

, וארץ ישראל, תורה :אלו הן ,לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין

שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך  ,תורה מנין .והעולם הבא

כאשר ייסר איש את בנו ה' כי  )דברים ח(ארץ ישראל דכתיב  .תלמדנו

 .וכתיב בתריה כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה ,אלהיך מיסרך

כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות  )משלי ו(העולם הבא דכתיב 

 .מוסר

 ואח"כ יאמר בקשה זו

אלהינו ואלהי אבותינו, שתעשה למען רחמיך  ְיהָֹוה יהי רצון מלפניך 

חומר אשר אמרתי, ולמען מידת אל  שהיא וחסדיך, ולמען לימוד קל ו

מדה הראשונה משלש עשרה מדות רחמים, ולמען תפלת משה עבדך 

הּ   שהתפלל ואמר לפניך: א ָלָֽ א ָנָ֖ א ְרָפָ֥ ל ָנָ֛  ֵאֵ֕

תחוס  הקדש הרמוזים בה ומצרפים בה, ולמען סוד התפלה הזאת ושמות

לאשה )פלוני בן/בת פלונית( ותרפאהו / אמתך ) ותחמול ותרחם על עבדך

רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, והעלה ארוכה  יאמר: ותרפאה(
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ולכל מכותיו ותתן )לאשה יאמר: תחלואיה ולכל מכותיה( ומרפא לכל תחלואיו 

)לאשה יאמר: בכל אבריה לו/לה כח ובריאות וחוזק ואומץ בכל איבריו וגידיו 

תברכהו לחיים ותרחמהו ותחייהו חיים ארוכים טובים ומתוקנים ווגידיה( 

)לאשה יאמר: ותרחמיה ותחייה חיים ארוכים טובים ומתוקנים ותברכיה טובים ולשלום, 

יהיו לרצון אמרי פי והגיון  כי אל רופא רחמן ונאמן אתה.לחיים טובים ולשלום( 

 לבי לפניך ה' צורי וגואל.

 ואח"כ יעשה סגולה זו על המים

טיפות מים בתוך  11יקח בידו מן המים שבקערה בכוס ויטיף ישפוך 

הּ    הקערה  הגדולה המלאה במים כנגד אותיות א ָלָֽ א ָנָ֖ א ְרָפָ֥ ל ָנָ֛  ֵאֵ֕

ובעוד שיטיף יזכיר הפסוק הנזכר בפיו ובנקודותיו  .שהם י"א אותיות

וטעמיו ויכפול אותו עשרה פעמים, ובכל פעם ישפוך יטיף י"א טיפות 

נס וכמנין שם הוי"ה  כמנין טיפות 110שופך כך שבסך הכל הוא לתוך הקערה, 

 הי ושם אדני.-ואו-הא-במילוי אלפין כזה: יוד

פעם כנגד אותיות  11פעמים: בכל פעם ששופך מן הכוס  10וכך יעשה 

 הניזכרות יאמר כסדר הזה ויכווין בלבו שמות הניזכרים ולא יוציאם בפיו.

הּ  א ָנָ֖א ָלָֽ א ְרָפָ֥ ל ָנָ֛      יכווין בליבואדני.  ושם הא-ואו-הא-יוד -  ֵאֵ֕

הּ  א ָנָ֖א ָלָֽ א ְרָפָ֥ ל ָנָ֛  יכווין בליבואדני.  ושםהא -ואו-הא-יוד -  ֵאֵ֕

הּ  א ָנָ֖א ָלָֽ א ְרָפָ֥ ל ָנָ֛  יכווין בליבו  אדני.  ושםהא -ואו-הא-יוד -  ֵאֵ֕

הּ  א ָנָ֖א ָלָֽ א ְרָפָ֥ ל ָנָ֛  יכווין בליבו    אדני. ושם  הא-ואו-הא-יוד -  ֵאֵ֕

הּ  א ָנָ֖א ָלָֽ א ְרָפָ֥ ל ָנָ֛  יכווין בליבו  אדני.  ושםהא -ואו-הא-יוד -  ֵאֵ֕

הּ  א ָנָ֖א ָלָֽ א ְרָפָ֥ ל ָנָ֛  יכווין בליבו   אדני. ושם  הא-ואו-הא-יוד -  ֵאֵ֕

הּ  א ָנָ֖א ָלָֽ א ְרָפָ֥ ל ָנָ֛  יכווין בליבו   אדני.  ושםהא -ואו-הא-יוד -  ֵאֵ֕

הּ  א ָנָ֖א ָלָֽ א ְרָפָ֥ ל ָנָ֛  יכווין בליבו    אדני.  שםהא ו-ואו-הא-יוד -  ֵאֵ֕

א ְרָפָ֥  ל ָנָ֛ הּ ֵאֵ֕  יכווין בליבו    אדני.  ושםהא -ואו-הא-יוד -  א ָנָ֖א ָלָֽ

הּ  א ָנָ֖א ָלָֽ א ְרָפָ֥ ל ָנָ֛  יכווין בליבו    אדני.  ושםהא -ואו-הא-יוד -  ֵאֵ֕
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 ואח"כ יקח כוס מים מן הקערה בידו ויאמר

אלהינו ואלהי אבותינו, שימשך שפע רפואה וחיים על  ְיהָֹוה יהי רצון מלפניך 

הּ   ו שכיונתי בהם באותיותטיפות המים האל א ָנָ֖א ָלָֽ א ְרָפָ֥ ל ָנָ֛ וירפאהו  ֵאֵ֕

השותה אותם, ויהיו רפואה וחיים פלוני בן/בת פלונית( )לעבדך/ לאמתך  רפואה שלמה 

 לפלוני בן/בת פלונית.

ל ואמר לפניך התפלל אשר עבדך משה תפלת למען ְיהָֹוה אנא א ֵאֵ֕ א ָנָ֛ הּ  ָנָ֖א ְרָפָ֥   ָלָֽ

 ומרפא ארוכה והעלה (פלונית בן/בת )פלוני לאמתך לעבדך/  שלמה רפואה נא רפא -

 רחמן רופא אל כי מכותיה( ולכל תחלואיה לכל : יאמר לאשה) מכותיו ולכל תחלואיו לכל

 (עמיםפ ג יאמר) וגואלי. צורי ְיהָֹוה  לפניך ליבי והגיון פי אמרי לרצון יהיו אתה. ונאמן

לה שיברך על המים וישתה ן לחוואח"כ יברך שהכל על המים בכוונה וית

 , וכן ימרח מן המים על מקום החולי ויועיל בעזרת השם יתברך.מהם

 

 לחולה סרטן

ממאירים  וון שלצערינו בדורינו דור יתום זה ניתרבו המחלות בגידוליםיכמ

מצא בגופו גידול ממאיר לא עלינו יאמר לחש זה בכל יום אחר שונים, אדם שנ

גמרא שבת סז וברש"י שם מובא בכתב יד הרב עזרת ה' יתברך. התפלה המובאת לעיל ויועיל ב

 יוסף חיים זצוק"ל.

   לחש לגידול ממאיר

 יאמר בלחש מעומקי ליבו ובבכי , כדי למתק הדינים:

אלין  )שמות מלאכים( בז בזייה מס מסייא כס כסייה שרלאי ואמרלאי,

 , בזך בזיך בזבזיךתלחו מארעא דסדום )כך הוא הלחש(מלאכי דאיש

)מבקש מסמסיך, כמון כמיך, )לחש(  עיניך ביך עינך ביך, אתריך בך 

זרעיך כקלוט וכפרדה דלא פרה  שהגידול המחלה לא תרחיב ותתפשט בגוף(,

כך לא  (ידול לא תפרה ותתרבה ותתפשט בגוף)פירושו שהמחלה הגולא רביא, 

( חרב שלופה וקלע בה בגופיה )דפלוני/ת בר פלוני/תתפרה ולא תר

הוית דפקיק  ()שמות של מחלות שונותלא שמיה יוכב חולין מכאובין.  נטושה,

מבקש )תבור ומשומת  (קללה -) מלשון לייט ליטא  (,)כך הוא הלחשדפקיק הוית 
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, בר טיט, בר טמא, בר ( ולמחות את אותם שדים מזיקים ששמםלקלל לשבור 

והגיון יהיו לרצון אמרי פי  שמות שד(( טינא, כשמגז, מריגז, ואיסטמאי.

   יאמר ג פעמיםצורי וגואלי.   ְיהָֹוה ליבי לפניך 

  

 

 

 צוואה

 )מתוך הקדמת המחבר פלא יועץ הרב אלעזר פאפו זצ"ל( 

ראוי לאדם שיצווה את בניו ואת ביתו אחריו לשמור את דרך השם, אף שהם 

חייבים בכך מן התורה, כי כן היא דרך האדם, שיותר שומע ומקיים את צוואת 

מו, מאשר ישמע וישמור ויקיים את עשרת הדברות. אבל צריך להכיר את אביו וא

הבנים לפי מה שהם, ושלא להכביד עליהם בדבר שחושש שמא לא יקיימו, ויהיו 

מוסיפים פשע וחטאה, ונמצא שגורם שייענשו בסיבתו, שמצאנו שיותר 

מקפידים ומענישים מן השמים על העובר צוואת אביו ממה שעובר על דברי 

ורה, רק יעשה זאת, שירשום לבניו בכתב ידו 'זו דרך רעה וזו דרך ישרה', הת

 שלא בדרך צוואה ואזהרה, רק כמזכיר, והשומע ישמע עליו תבוא ברכת טוב.

, ובזה וכזה לימדו היטב לטוב לכם, שמעו הזה התורה ספר את לקוח, ועמי אחי"

  .ותחי נפשכם, ששון ושמחה תשיגו בעולם הזה ובעולם הבא"
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 הספדים

 היקר רבי אליהו הלוי יצ"ו מידיד נפשי

                   , אמרי אליהו השלם על ראש השנה, על או"ח ויו"דמחבר ספר שו"ת אמרי אליהו 
 על ספר תיקוני הזוהר למרן הרי"ח טוב זצוק"ל ידי אליהוספר 

  דע"ט"ו מנחם אב התש                     לע"נ האשה נאוה בת בדרה ז"ל

המדוכאת ביסורים, נאוה בת בדרה ע"ה רודפת  האשה הספד שנשאתי לע"נ

בן שלנו  צדקה וחסד, אשר תמכה רבות בתלמידי חכמים, בישיבות, וגם בכולל 

אשר הלכה לעולמה אחרי מחלה קשה, זכות  ללימוד תורת הח"ן, איש חי

זהו החזקת האברכים ומעשה החסד אשר עשתה יעמוד לה לחיי העולם הבא, ו

   דרוש הספד אשר נשאתי בימי השבעה.

 כתוב בספר איכה, נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אליך. מורי ורבותי,

כמה צריך אדם בחיים חיותו בעולם הזה לחפש דרכיו, צריך להתבונן במעשיו, 

צריך האדם להתבונן ולחקור האם אני מקיים את מצוותיו של הקב"ה ישתבח 

אם אני מניח תפילין? האם אני שומר שבת כראוי? ויעלה שמו כמו שצריך? ה

האם אני שומר טהרת המשפחה? האם אני מקיים מצוותיו יתברך קלה 

. האם אני מברך על כל ונשובה אליך כבחמורה מבחינת נחפשה דרכינו ונחקורה

זה וטוב לך אשריך בעולם ה מאכל ומאכל שניכנס לפי? אם כן, אשריך וטוב לך,

לאדם בעולם הזה אלא תורה מצוות ומעשים טובים שאז  לו בעולם הבא. כי אין

 הקרן קיימת לו לעולם הבא .

כל אדם ואדם צריך להתבונן במעשיו מבחינת מארי דחשבונא  מורי ורבותי,

כלומר צריך האדם לעשות חשבון הנפש עם עצמו האם באמת אני מקיים 

ה כדי שהקרן כדי לאגור לו תורה ומצוות  בעולם הזלמה? מצוותיו יתברך? 

נפטר מהעולם הזה והולך לעולם  יימת לו לעולם הבא. כי כאשר האדםתהיה ק

הבא לא מלווים אותו בעולם הבא לא כסף ולא זהב, אלא תורה ומצוות ומעשים 
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טובים. ועוד כאשר האדם ניפטר מהעולם הזה נעשה חפשי מן המצוות כמו 

 הדם מת נעששכאשר א ...כתב בתהילים במתים חפשי שדוד המלך ע"ה

חופשי מן המצוות, והחי יתן אל ליבו. ולכן על זה שלמה המלך עליו השלום 

דיבר בחכמתו הגדולה נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אליך. והאדם ילמד קל 

עין לא ראתה  -וחומר ומה אדם שמקיים מצוותיו של הקב"ה  השכר שיקבל 

יו יתברך עם מה ילך  אלקים זולתך, על אחת כמה וכמה מי שלא מקיים מצוות

 לעולם הבא?   

בהספד שאנו עסוקים לכבוד גברת נאוה ע"ה אני יכול להגיד  מורי ורבותי,

מהנחישות שלה, מהדביקות שלה בה'  ,לכם התפעלתי מאוד מההתמדה שלה

יתברך, מבחינת נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אליך, כמה המנוחה ע"ה 

ה, כמה קידוש השם עשתה, לא עזרה לתלמידי חכמים כמה צדקות עשת

התלוננה למרות היסורין הקשים שעברה, ממש אשת חיל,  אשריה ואשרי 

 חלקה בעולם הבא.

כל מטרת ההספד הוא לחזק את הציבור ביראת שמיים טהורה  מורי ורבותיי

לקחת מידה אחת לפחות מהנפטר, גברת נאוה ע"ה התקרבה לה' יתברך  מתוך 

 ,, שמרה על המסורת של עם ישראל, תהיליםדביקות  ויראה, שמרה שבת 

מצוות, צדקה , גמילות חסדים, עלינו לקחת מידה אחת מהמידות הללו, כשאני 

מסתכל על האשה הגדולה הזאת המדוכאת ביסורין אני כשלעצמי לוקח מידה 

אחת ממידותיה התרומיות  זה מידת ההתמדה, ה' יתברך יזכני להתמיד 

 ושה אמן.בהתמדה גדולה בתורתינו הקד

מורי ורבותי אנחנו נימצאים  מספר ימים מועט לפני הימים הנוראים הבאים 

ויום הכפורים שבו  לקראתינו לחיים טובים ולשלום חודש אלול ראש השנה

שאפילו דגים שבים רועדים!  בורא עולם דן כל באי  עולם לפניו עד שאמרו

 יתברך. ובכדי שאדם יתעורר בתשובה עלינו לדעת ולהכיר מציאותו

זמני תשובה ממשמשים  -עבר כבר חודש תמוז שראשי תיבות שלו רבותי,

ובאים והחי יתן אל ליבו כי אחרי חודש תמוז מגיע חודש אב שראשי התיבות 

הזהר בן אדם תתחיל לעשות חשבון הנפש לפני הימים  כלומר ,באשלו אלול 

אני  בות שלום ראש השנה וכפור כי כאשר תגיע לחודש אלול שראשי תיהנוראי

אשר קוראיו באמת לכל  די לי שהוא רמז להקב"ה שהוא קרובלדודי ודו
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יקראוהו באמת מה תענה ומה תאמר שעדיין לא חזרת בתשובה שלמה ותיקנת 

 מעשיך?

 אומר עוד שלמה המלך טוב ללכת לבית האבל מללכת  לבית  המשתה.

 ויש לשאול מדוע טוב ללכת לבית האבל יותר מלבית המשתה?

כי כאשר האדם הולך לבית האבל מקבל הוא הכנעה ושברון שובה היא, הת

לב, ואז הוא מתעורר בתשובה, ואומר מו"ר המקובל האלקי רבינו יוסף חיים 

מיתה זו ועל כל ישראל אמן כי אדם שנפטר ן עלינו ועליכם זכותו יגזצוק"ל 

המלך  תיזכר ותיפקד בלב כל אדם, יען כי זה דרך כל הארץ, וזה שאמר שלמה

וזוכר שעליו  זוכר את המות שלו.ובזה יהיה כל אדם  -א סוף כל אדםבאשר הו

, כפי אותה מאה ועשרים שנה עם נפש נקי וצדיקלהפקיד פקדונו אחרי 

 כה שקיבל כשנולד. הנשמה הצחה והז

לשמור נשמתינו בעולם הזה מבחינת לב טהור ברא לי אלהים ה' יזכה אותנו 

יבולע המות לנצח ומחה ה' יתברך דמעה יהי רצון שורוח נכון  חדש בקירבי, 

ולתחיית המתים, עין בעין ניראה מעל כל פנים, נזכה לביאת משיח צדקינו 

 בשוב ה' ציון, יראו עינינו וישמח ליבנו, במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.   
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 הספד

 רחל פורת ז"לטאג'י אברהם בן מו"א לע"נ 

 י"ג תמוז התשע"ג                                                                                                                                   

עמוס פורת הי"ו לע"נ  ןהספד שנשאתי בימי השבעה לע"נ אביו של חברי ידי"

אשר עסק בימי חייו בעזרה לזולת וחסד, ז"ל פורת אביו היקר אברהם בן רחל 

 תנצב"ה.

ממש מספר ימים מועט לפני הימים  ,בחודש תמוז מורי ורבותי, אנו נמצאים

כל באי עולם לפניו עד שאמרו  שבו בורא עולם דן  ,וכפורהנוראים ראש השנה 

בכדי שאדם יתעורר בתשובה עלינו לדעת ולהכיר ושאפילו דגים שבים רועדים! 

 מציאותו יתברך.

באים והחי יתן אל ליבו  שובה ממשמשים וזמני ת-תמוז ראשי תיבות  רבותי,

הזהר  כלומרבא אלול  ז מגיע חודש אב שראשי התיבות שלוחודש תמוכי אחרי 

הנוראים ראש השנה וכפור כי  בן אדם תתחיל לעשות חשבון הנפש לפני הימים

י לי שהוא רמז אני לדודי ודוד כאשר תגיע לחודש אלול שראשי תיבות שלו

ר מת לכל אשר יקראוהו באמת מה תענה ומה תאמשהוא קרוב  באלהקב"ה 

 קנת מעשיך.שעדיין לא חזרת בתשובה שלמה ות

, אתה בעולם הזה בחיים חיותך , כל מה שאתה עושהכי בן מזכה אבא ,דע

רשם גם על שם הנחת תפילין בשמים נ, בעולם הבא מזכה את  האבא שלך

רשם הכל נ ,תורה למדת ,שמרת שבת ,רשם על שמונ ,תָ כְ ָר בֵ  ,ז"ל שלך האבא

חיה האדם כי על מוצא פי כי לא על הלחם לבדו י אל ליבו. והחי יתן -על שמו 

 האדם.ה' יחיה 

ראה לי להסביר בס"ד הפסוק הזה כי חייו של אדם לא תלויים באכילה ונ

, האכילה הרוחנית שהיא מוצא פי ה' גשמית וזה כי לא על הלחם לבדו, אלה על

וותיו יתברך הוא מחיה את הנפש שלו, ועל זה שאם אדם עוסק בתורה, ובמצ

נאמר יחיה האדם, שמוסיף לו כח וחיל לבוש רוחני גבוה שמחיה אותו לעתיד 

 לבוא לעולם הבא.
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ק נעשתה אזכרה אוכדי להסביר זאת מספרים שיום אחד בעיר בגדאד בעיר

י"ג ושים לע"נ הנפטר קוראים זוהר ותרבבית הכנסת והנה ידוע שבאזכרה שע

ת, ומשניות, וגם מביאים ברכות מזונות עץ ואדמה, והנה נפל על הארץ פרי מצוו

בירכה עליו אדמה במקום ותמר, ואחר האזכרה אשה הרימה את הפרי מהארץ 

 העץ ואכלה את הפרי. 

ד שחור באחד כולו לבן עם כתם אח ,והנה בלילה בא אליה איש רם ונישא

ון המקובל האלקי ח"ר בהלה האשה והלכה אצל הגאמחלקי גופו ונעלם, נ

וסיפרה לו את המעשה. אמר לה הרב תדעי לך, היה  יהודה פתייה זצוק"ל,

פטר לפני שנים רבות, והנה בא להגיד לך שנהזה נשמה מגולגלת של אדם  בפרי

גה גבוהה בשמים, אבל זאת תודה על זה שבירכת על הפרי, והעלית אותו מדר

, עץ הרי זה תיקנת אותו חלקיתוון שברכת על הפרי האדמה ולא היכתדעי שמ

היה  שחורה בגופו, ואם היית מברכת העץוזה מה שמורה על אותה נקודה 

 ניתקן לחלוטין. 

יחיה האדם כי על כל  לבדו כי לא על הלחם"ועל זה אומר הרב ע"ה פירוש נוסף 

דייקא מוצא פי ה' שצריך האדם לדקדק לברך כהוגן,  "מוצא פי ה' יחיה האדם

 אדם, תגיע אותה נשמה ליעד תיקונה, ישמע חכם ויוסף לקח.ובזה יחיה ה

וההספד אשר זכר שאחרי שבעת ימי האבלות , בהלכות אבילות נימורי ורבות

ושלושים יום  קנו חכמים להמתין שלושים יום לגיהוץסופדים לנפטר, ת

 .היא על פי דברי רבינו האר"י ז"ל יהתשובה מורי ורבות לתספורת מה הטעם?

שיום הפטירה של האדם הוא יום גדול מאוד, שיש תדע לך נו האר"י, מר רביאו

, יותר ממה ה ביום ההואמעלה גדולה לנשמה בעשיית התיקון והיחוד שעוָש 

לו האדם שכל  ל שנות חיים של העולם  הזה. וידעשהייתה הנשמה עושה בכ

ים לא מטהר את נשמתו בעולם הזה בכדי שהחיצונ אשר הוא נאחז בקדושה

לינוק מהשפע שמקבלת הנשמה אחרי הסתלקותה מהעולם הזה. אדם  יוכלו

עסק בתורה במצוות ובמעשים טובים הרי התורה שעסק בה המצוות הגמילות 

אותם  אותה תורהחסדים הצדקה הם כתריס בפני הפורענות לעולם הבא. 

כאשר מצוות אותם מעשים טובים מגינים עליו  מפני החיצונים מפני המזיקים 

 טר מן העולם. פהאדם נ
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קנו אחרי שבעת ימי ההספד שלושים לכן כותב הרב מעבר יבוק ז"ל הטעם שתו

מצוחצחת  ,לבנה פורת בכדי שהנשמה  תהיה זכה וברה,יום  לגיהוץ ולתס

בלי מקטרגים,  ,ריות של העולם הזהבלי חומ ,בלי עבירות ,כשלג בלי כתמים

להיות צרורה בצרור  הנשמה זכהת, בכדי שצריך להמתין לפחות שלושים יום

 החיים.  

הקבורה ועד יום  , טעם השלושים יום שצריך להמתין מן יום ולפי זה

הנזכרות בספר  הוא בכדי למתק את הדינים שבשלושים מעלות אלו ,השלושים

עד אשר נדבקת  מדרגות שהנשמה עולה מעולם לעולם יחזקאל בסוד שלושים

 מגיע קטרוג החיצונים על הנשמה. , והחי יתן אל ליבו כי עד שם בצור מחצבתה

שמר מכל דבר רע, כי בכל העולמות האלו יש ולכן יבין האדם ויתן אל ליבו לי

מצאים שם מחמת עוונותיו של האדם. ולכן על בחינת קליפות מקטרגים אשר נ

האדם לשאוף שבחיים חיותו בעולם הזה לשמור על נשמתו הטהורה ולא 

, עם ה יגיע לצור מחצבתו עם נפש צדיקנבכדי שאחרי מאה ועשרים ש, יחטא

 נשמה קדושה כפי שקיבלה נשמתו כאשר נולד.

לב טהור ברא לי אלהים  ה' יזכה אותנו  לשמור נשמתינו בעולם הזה מבחינת

מעה מעל כל  דה' , יהי רצון שיבולע המות לנצח ומחה ורוח נכון חדש בקרבי

ראה בשוב ה' בעין נ , עיןולתחיית המתיםצדקנו  ביאת משיחזכה לונ פנים,

 אמן כן יהי רצון .    ,במהרה בימינו ציון, יראו עינינו וישמח ליבנו,
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 בענין הכתיבה
כתיבה, מה רב טובה, וזו מצות האב על הבן ללמדו מלאכת 

הכתיבה, כי בלעדיה לא ירים איש את ידו, לא בעניני הגשמיות 

ודע מלאכת ולא בעניני רוחניות. ואשר לא שת לבו ואינו י

הכתיבה על מתכונתה, תכסהו בושה וכלימה. ומה טוב ומה 

נעים אם יוכל האדם לקיים בעצמו מצות כתיבת ספר תורה 

לעצמו. ולמי שהוא בגדר תלמיד חכם, חובה מוטלת עליו 

להרגיל עצמו ולהתלמד לכתב בלשון הקודש במליצה טובה, 

תלמיד דבר דבור על אופניו, כי מתוך הדברים אדם ניכר אם 

חכם הוא, ואם ידבר בלעגי שפה ולשון קטועה ומלאה טעויות, 

יהיה ללעג וקלס. לכן, האיש השלם, החפץ לקנות השלמות, גם 

לזאת יפקח עיניו. ותועלות הכתיבה רבו מלמנות, אשרי שיאחז 

 בהם.

והנה מי שחננו ה' דעת ושם חלקו מיושבי בית המדרש, מה 

לחדש דבר קטן ודבר טוב שירשום בכתב כל אשר חננו ה' 

גדול, ואל יתרשל, שכבר אמרו שעתיד אדם ליתן את הדין על 

אשר לא כתב בספר כל אשר גילו לו מן השמים חידושי תורה. 

ועוד אמרו, שהכותב חידושי תורה, מעלים עליו כאילו הקריב 

קרבנות. ויבוא זמן שיהיו שפתותיו דובבות בקבר, ותשביע 

 בצחצחות נפשו. 

לשון למודים לדעת להוכיח בשבט פיו, ויכתוב  ואם חננו ה'

בספר תוכחות מוסר וקצורי דינים הנצרכים וכדומה, ולא ימנע 

בזמן מן הזמנים שיעשו דבריו פירות אפילו לאחד מאלף, ואז 

 אשריו ואשרי חלקו, שאילו לא בא לעולם אלא לזה, די לו.
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 לעילוי נשמת

 ז"לחנה בן שלמה 

 למשפחת סלונים

 

 לעילוי נשמת

 ז"ל יוסף פינק החייל

 הי"ד

 

 לעילוי נשמת

 ז"למואל ש סבי

 זאדהלמשפחת 

 

 לעילוי נשמת

 ז"לשרה זאדה  סבתי

 למשפחת זאדה

 

 לעילוי נשמת
 דודתי ודודי

 ז"לרחל פרנגי 

 ז"לומשה פרנגי 
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 שליט"א הרב יעקב בן חנן 

 ז"לסטאשי רבי אברהם מ

* 

 ילוי נשמתלע

 ז"ל שרהבן יחזקאל רחמים מו"א 

 נפטר כ"א בכסלו התש"ע

 ת.נ.צ.ב.ה.
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 לראש משביר ותברכ
 לידידנו היקרים והנעלים

 על תרומתם להדפסת הספר

 הי"ו אליהו הלויהרב לידי"ן 

 ורעיתו מנשים באוהל תבורך

 מב"תזהבה הלוי 

 יהי רצון שתשרה הברכה במעשה ידיהם
ופרנסה בשפע  והצלחה בחינוך הילדים ,רווחה ,רכהב

 מתוך בריאות ונהורא מעליא

 אמן
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 ירושלים  "נהר שלום"לראש ישיבת המקובלים 

 . יששכר שמואלי שליט"אבניהו קי הרב שר בית הזוהר המקובל האל

                                                        שימשיך בפעילות להפצת הזוהר הקדוש 

 זיע"אעניק לנו שפע מתורת רבי שמעון בר יוחאי וי

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  סגולה לקריאת מזמור למנצח בנגינות שיר בצורה המנורה
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טוב לומר בכל יום מזמור זה בצורת מנורה, להעמידו כמנורה דולקת ובוערת ולדמיין 
ים זצוק''ל לפי האר''י ולצייר בדעתך את הנרות הדולקים במנורה. לפי רבינו יוסף חי

 הקדוש: טוב לומר מזמור זה בעת צרה. 

ועוד רבות מעלות 
יש בקריאת מזמור 
זה בצורת המנורה, 
ודוד המלך ע''ה רמז 
הרבה סודות ורמזים 
 .נפלאים במזמור זה

בספר "אגודת 
אזוב" לר''י האזובי, 
מובא בשם חכמי 

מי שיראה הקבלה: 
מזמור זה מצוייר 
בצורת המנורה בכל 
יום, ימצא חן וחסד 
ושכל טוב בעיני 

ואם  אלקים ואדם.
הוא מצוייר על ארון 
הקודש, יגן בעד 

 .גזירה רעה לקהל

ואמרו חכמי 
הקבלה: שהקב''ה 
הראה מזמור זה לדוד 
המלך ברוח הקודש, 
כתוב באותיות של 
זהב מופז בצורת 

ְרֶאה ֲאֶשר ֶהְרָאה מנורה. וכן הראהו למשה רבינו עה''ש, כפי שכתוב בספר דברים: "ַכמַ 
ה".  ה ֶאת ַהְמֹנר  ׂש  ן ע   יי  ֶאת מֶשה, כֵּ

 . ומצליח -ולפני שקורא מזמור זה, טוב לומר: על דעת משה רבינו ועל דעת דוד המלך 

והעלה עוד שדוד המלך ע''ה היה נושא את המזמור הזה, כתוב ומצוייר וחקוק במגינו 
לחמה היה מכוון בסודו של המזמור והיה בטס של זהב בצורת מנורה, וכשהיה יוצא למ

 .מנצח את אוייביו, והיו נופלים לפניו
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 מראה דיוקנו 

 חיבעל הבן איש של מו"ר 

ל "קזצויוסף חיים רבינו 

 הרי"ח טוב מבגדד

  זיע"א

 

 

 

 

 

 

         הראשון לציון  מרן

 הרב הראשי לישראל

                  המקובל האלקי

מרדכי אליהו  ח"ר

 אזיע" "לוקזצ



ס„ר
פיטום 
‰˜טור˙

ע"ב)  רי"ח  „ף  (וי˜‰ל  ‰˜„ו˘  בזו‰ר 

פיטום  ‡מיר˙  ב˘בח  ‰פלי‚ 

רבי  ‡מר  ל˘ונו:  וזו  ‰˜טור˙ 

כמ‰  י„עין  ‰וו  בני  ‡י  ˘מעון, 

˜מי  „˜טור˙  עוב„‡  על‡‰ 

˜ו„˘‡ בריך ‰ו‡, ‰וו נטלי כל 

ל‰  סל˜ין  ו‰וו  ומיל‰,  מיל‰ 

ככ˙ר‡  רי˘י‰ו  על  עטר‰ 

„„‰ב‡ וכו'.

מגפה  מבטלת  הרבות:  סגולותיה  וידוע 
וחלאים רעים, ינצל משעבוד מלכויות, 
ינצל  ידיו,  במעשה  מצויה  הברכה 
הקליפות  מבטלת  גיהנום,  של  מדינה 
מבטלת  אחרא,  וסטרא  והחיצונים 
רעים,  הרהורים  מבטלת  הכישופים, 
והעולם  הזה  עולם  עולמות  שני  נוחל 
חן  ימצא  מעליו,  הדינים  מסלק  הבא, 

וחסד בעיני כל רואיו, 
וכן מסוגלת לעושר.



 פרשת הקטורת      
 

 

שה

 

  י " לרבנו האר"שער הכוונות"הובא בזה  פרשת הקטורת סדר  שמירה לחיים-  הקטורתרשתפ 
בכל אתר ואתר קראו בו  הדורות יוצדיק יראי השם .א"זיע           

בתהלוכות , יחיד או לרביםאשר היה לובפרט בעת צרה וצוקה 
  בות הזמן הסוער על כל עוברי ים החיים בהמון משבריו יהעיתים ומס

  להכרית את ש היו בדרכם לארץ ישראל " שהגרמנים ימבעת  . ליראיו' ובו סגולות יקרות ומטמוני מסתרים מסוד ה. ושאון גליו    
המקובל הרב  - צדיקי הדור  הדפיסו, שארית פליטת ישראל            

את פרשת , א"יהודה פתיא והצדיק הנסתר חכם מנחם מנשה זתע
ראים יצאו לרחובות וקראו זאת עדת הי, זהמופיע בסדר הקטורת כ

אף בעתות .  בכל החזיתותמאז הגרמנים נחלו מפלה מוחצתבכוונה ו
  ע העידו יהודים שקראו את "של מלחמות וכשהתחוללו פיגועים ל

רבותינו בזוהר הקדוש ובדברי מנו נואלה הסגולות אשר   .רך הטבעדפרשה הקטורת שראו ניסים למעלה מ                  לא ינזק כל  .מסלקת את המוות ממנו ומהעולם :שה זו פרלאומר
מסוגלת  .ינצל מכל דינים קשים וממחלות .אותו היום שאומרה
יזכה לפרנסה  .ימצא חן וחסד בעיני כל רואיו. לרפאות את החולה

מבטלת כשפים  .טובה ואף לעשירות ולא יחסר לחמו לעולם
  חלק בעולם זוכה ל .עושה נחת רוח לבורא יתברך .והרהורים רעים

ה    .ומדין של אומות העולם, יינצל מדין גיהנום .הזה ובעולם הבא       ִהְקִטירּו  ַאתָּ   הּוא ְיהׁ ָות ר ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ
ְזַמן               ים ּבִ ּמִ ֲאבֹוֵתינּו ְלָפֶניָך ֶאת ְקטֶֹרת ַהּסַ

יָת אֹוָתם  ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ם ּכַ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ   ַיד -לַע ׁשֶ
תֹוָרָתךְ      תּוב ּבְ ּכָ ה ְנִביָאְך ּכַ   :מֹׁשֶ
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ה -ֶאלת ר  ְיהָֹו֨ ַוּיֹ֩אֶמר֩   :מיםעיקרא פסוק זה שלושה פ ים ) ֻנִגֵפ יכוין(ְלָך֣ - ַקח                   )ש" מהיכוין(מֹׁשֶ֜ ֶל֙ת  )וַ " ְטנָ יכוין( |ָנָט֤ף  )ו" מתקיכוין( ַסּמִ֗ ֵח֨ ה  ) ַפְיָקַאכִ יכוין(ּוׁשְ נָ֔ ַב֖ד ִיְֽהֶיֽה     ְוֶחְלּבְ ֥ד ּבְ ֑ה ּבַ ים ּוְלבָֹנ֣ה ַזּכָ ֖    :ַסּמִ
ֵחֶלת  ִיְהֶיה  :מים את הפסוק דלהלן מסופו לתחילתועכ יקרא שלשה פ"אח ָנה ּוׁשְ ים ְוֶחְלּבְ ה ּוְלבָֹנה ַסּמִ ד ַזּכָ ַבד ּבַ ה ֶאל ְיה ָׁות ר ַוּיֹאֶמר             ּבְ ים ְלָך ַקח ֹמׁשֶ   מים עד סוף שלושה פע אלו מתחילה ויקרא בפיו מילים   ָנָטף ַסּמִ

֤ ָע וְ   ְהֵוֶהְי ֶרְמְאָיוּ      ֻפְטֵנ ֶמְיֶמְס ְכָל ֻחְק הָֹשָמ ָלֻא  ְתלָֹחָשָו               ֵדֶבְב ֶדְב ְהָכֻז ְהנָֹבָלָו ֻמְיֵמֶס ְהֶנְבְלָחּו ָהָיֻהְי   ).אותיות ובניקוד מיוחדבהיפוך , ילעוהם המילים של הפסוק ל( ֣ ֶרת ֹר֖ ְקֹט֔  ֹאָתּה֙ יָת ׂשִ ֲעׂשֵ ֖  ַח ה רֹוֵק֑ ַקח ַמֽ ֶדׁש ָט֥ה                  חְמֻמּלָ ֣ : ֹור ֹקֽ ַחְקתָּ ֽ ֘ה ְוׁשָ ּנָ ֜ ְוָנַֽתּתָ֨   ָהֵדק֒  ִמּמֶ ֤ ה ִמּמֶ ה ִלְפֵנ ֹא֣ ֻדת֙ ֵע י ָהֽ ּנָ ֛ ֵע֔ ֶהל מוֹ  ּבְ ֑ ד ְלָך֖ ֵע֥ ִאּוָ      ר ד ֲאׁשֶ ה ֹק֥  ׁשָ ֖ מָּ ָדׁשִ ֥ ֶדׁש ָקֽ ְהֶי ֽ   :ה ָלֶכֽםים ּתִ
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ֲהֹר֖ יר ָעָל֛  ְוִהְקִט֥ :ְוֶנֱאַמר ֑ ן ְקֹט֣ יו ַאֽ ּבֹ֣ ֶרת ַסּמִ ֶקר ים ּבַ ּבֹ֗  יִטי֛ב ּבַ ֵהֽ ֹר֖ ֶקר ּבְ הֹו ֶאת ַהּנֵ ּנָ ת לֹ֨ ֲע ּוְבַהֽ : ת ַיְקִטיֶרֽ ֲהֹר֧  ֹר֛ ַאֽ ֥ ן ֶאת־ַהּנֵ ֖ ַע ין ָהֽ ת ּבֵ ה ְקֹט֧ ִים ַיְקִטיֶר֑ ְרּבַ ִמ֛      ֶרת ּנָ ֥ תָּ ֖ יד ִלְפֵנ ֵתיֶכֽםי ְיהָֹו נוּ   :ת ר ְלֹדֹרֽ ָנן תָּ יַצד, ַרּבָ טֶֹרת ּכֵ ּטּום ַהּקְ לֹׁש ֵמאֹות ? ּפִ   ׁשְ
מֹוָנה ָמִנים ָהיּו ָבּה           ים ּוׁשְ ִ ׁשּ לֹׁש ֵמאֹות .ְוׁשִ  ׁשְ

ה ִמְנַין ְימֹות ַהַחמָּ ה ּכְ ים ַוֲחִמׁשָּ ִ ׁשּ ָכל, ְוׁשִ - ָמֶנה ּבְ
ּבֶֹקר ּוַמֲחִציתֹו ּבָ ,יֹום ה ָמִנים. ֶרבֶע  ַמֲחִציתֹו ּבַ לֹׁשָ  ּוׁשְ

דֹול ְונֹוֵטל ֵמֶהם ְמלֹא ,ְיֵתִרים ֶהם ַמְכִניס ּכֵֹהן ּגָ ּמֵ  ׁשֶ
ּפּוִרים יֹום ַהּכִ ת ּבְ ,ָחְפָניו ּבְ ׁשֶ ֶרב ֶע  ּוַמֲחִזיָרן ְלַמְכּתֶ

ּפּוִרים ה,יֹום ַהּכִ ּקָ ה ִמן ַהּדַ ּקָ ם ִמְצַות ּדַ ֵדי ְלַקּיֵ .  ּכְ
ִנים ָהיּו ָבּה ָע ְוַאַחד  ר ַסמָּ למנותם טוב ( :ְוֵאּלּו ֵהן, ׂשָ

ִרי)א( )ותיועבאצב ּפֹוֶרן)ב(.  ַהּצֳ ָנה)ג(.  ְוַהּצִ .  ְוַהֶחְלּבְ בֹוָנה)ד( ְב , ְוַהּלְ ַקל ׁשִ ְב ִע  ִמׁשְ  )ה(. ים ָמֶנהִע ים ׁשִ
ּבֹוֶלת ֵנְרּדְ )ז(. הָע  ּוְקִצי)ו(. מֹור  , ְוַכְרּכֹום)ח(.  ְוׁשִ

ה  ׁשָּ ַקל ׁשִ ה ָע ִמׁשְ ׁשָּ ר ׁשִ ר ָמֶנהָע ׂשָ ְט  ָהקֹוׂשְ )ט(. ׂשָ
ֵנים  רָע ׁשְ ה  ִקּלּוָפה )י( .ׂשָ לֹׁשָ ׁשְ )יא(. ׁשְ מֹון ּתִ   .הָע  ִקּנָ

ׁשְ  יָנא ּתִ ְרׁשִ יןָע ּבֹוִרית ּכַ ֵיין ַקְפִריִסין ְסִאין . ה ַקּבִ
ָלָתא ין ּתְ ָלת ְוַקּבִ  , ְוִאם לֹא ָמָצא ֵיין ַקְפִריִסין,ּתְ
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יקַע ֵמִביא ֲחַמר ִחיָור   ,עֶמַלח ְסדֹוִמית רֹוַב . ּתִ
הּואָע ה לֶ ֲע ַמ  ל ׁשֶ ן ּכָ ְבִלי אֹוֵמר. ׁשָ י ָנָתן ַהּבַ  ַאף :ִרּבִ

ל ן ּכָ ְרּדֵ ת ַהּיַ ּפַ ִהיא-ּכִ ַבׁש ,ׁשֶ ּה ּדְ ָסָלּה , ִאם ָנַתן ּבָ   .  ּפְ
ל    ר ַאַחת ִמּכָ ָמֶניָה -ְוִאם ִחּסֵ ב ִמיָתה,ַסּמֲ ן  : ַחּיָ ְמ ַרּבָ ְמִליֵאל אֹוֵמרע ׁשִ ן ּגַ א :ֹון ּבֶ ִרי ֵאינֹו ֶאּלָ    ַהּצֳ

ָרף ַהּנֹוֵטף ֵמ            ָטףֲע ׁשְ יָנא . ֵצי ַהּקְ ְרׁשִ ּבֹוִרית ּכַ
ּפֹוֶרן? ְלָמה ִהיא ָבָאה ּה ֶאת ַהּצִ ּפֹות ּבָ ֵדי ְלׁשַ  ,ּכְ
ֵהא ָנָאה ּתְ ֵדי ׁשֶ ֵדי ? ֵיין ַקְפִריִסין ְלָמה הּוא ָבא. ּכְ ּכְ

ּפֹוֶרן רֹות ּבֹו ֶאת ַהּצִ ֵהא ,ִלׁשְ ּתְ ֵדי ׁשֶ הַע  ּכְ ַוֲהלֹא . ּזָ
ֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים , י ַרְגַלִים ָיִפין ָלּה ֵמ  א ׁשֶ   ֶאּלָ
בֹוד    ֵני ַהּכָ ׁש ִמּפְ ְקּדָ ּמִ ְנָיא  :ּבַ י ָנָתן אֹוֵמר,ּתַ הּוא ׁשֹוֵחק אֹוֵמר: ִרּבִ ׁשֶ    , ּכְ

ַהּקֹול ! ֵהיֵטב ָהֵדק! ֵהיֵטב ָהֵדק                ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ִמים ׂשָ ָמה לַ . ָיֶפה ַלּבְ ּטְ ָרהּפִ ׁשֵ ִליׁש ,ֲחָצִאין ּכְ  ְלׁשָ

ַמ ַע ּוְלָרִבי י ְיהּוָדה. נוּ ְע  לֹא ׁשָ ָלל:ָאַמר ִרּבִ ,  ֶזה ַהּכְ
ָתּה  ִמּדָ ָרה ַלֲחָצִאין,ִאם ּכְ ׁשֵ ר ַאַחת .  ּכְ   ְוִאם ִחּסֵ

ָמֶניָה     ל ַסּמֲ ב ִמיָתה,ִמּכָ ֵני  : ַחּיָ ָראתָּ ְב ,  ַבר ַקפָּ ים אֹו ְלׁשִ ִ ׁשּ ָנהִע ַאַחת ְלׁשִ    ,ים ׁשָ
יַרִים ַלֲחָצִאין         ל ׁשִ ֵני ַברעוְ . ָהְיָתה ָבָאה ׁשֶ  ֹוד תָּ
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ָרא ַבׁש , ַקפָּ ל ּדְ ּה ָקְרטֹוב ׁשֶ  ֵאין ,ִאּלּו ָהָיה נֹוֵתן ּבָ
ֵני ֵריָחּה ֲע ָאָדם ָיכֹול לַ  ה ֵאין ְמ . מֹוד ִמּפְ ְרִבין ָע ְוָלמָּ

ַבׁש  ּה ּדְ ַהּתֹוָרה ָאְמָרה? ּבָ ֵני ׁשֶ י כֹל:ִמּפְ   אֹר ׂשְ - ּכִ
ַבׁש -ְוָכל  ה ַליֹהָו - לֹא, ּדְ ֶ ּנּו ִאׁשּ אֶמר  :ר תַתְקִטירּו ִמּמֶ ֣ ַוּיֹ֨ ם ִאם־ּכֵ ל ֲאִביֶה֗ ָרֵא֣ ם ִיׂשְ ֵאפֹו֘א  | ן ֲאֵלֶה֜

את @@@@ ְמ וּ ׂשּו֒ ְק֞ח ֲע זֹ֣ ְכלֵ ֶר ת ָהָא֨ ַר֤  ִמּזִ ם י֙ץ ּבִ ֶכ֔ יׁש ִמ וְ  ידּו ָלִא֖ ֙י ִר ט ֳצ ַע֤  ְמ )ָרְון"ְוִריִ ֲע  נֵ יכוין(ָח֑ה נְ הֹוִר֥ ׁש ְנֹכ֣ טַע֣ ְמ וּ  ַב֔ ְטִנ֖ים )ֹא" ִרּוְט יכוין(ת א ּדְ ט ּבָ  ָולֹ֔
ים  @@@@@@@@@ ֵקִדֽ אֶמר  :ּוׁשְ ֣ן ַוּיֹ֨ ם ִאם־ּכֵ ל ֲאִביֶה֗ ָרֵא֣ ם ִיׂשְ ֵאפֹו֘א |  ֲאֵלֶה֜

את @@@@ ם ֲע זֹ֣ ְכֵליֶכ֔ ֶר֙ץ ּבִ ת ָהָא֨ ְמַר֤ ׂשּו֒ ְק֞חּו ִמּזִ
יׁש ִמְנָח֑ה ְמ  ידּו ָלִא֖ ׁש ּדְ ט ַע֣  ּוְמ ִרי֙ ֳצ ט ַע֤ ְוהֹוִר֥ ַב֔ את ָו נְ  יםׁשְ ְטִנ֖ים וּ ּבָ ט לֹ֔ ֹכ֣    ויכוין ְש " ֳצְדְנלָֹב ת"ר(: ֵקִדֽ

אֶמר   ):ְת " ֳקְהְסמֹגָ ויכוין בשםְר " ֳפְגְמכָֹא בשם                    ֣ן ַוּיֹ֨ ם ִאם־ּכֵ ל ֲאִביֶה֗ ָרֵא֣ ם ִיׂשְ ֵאפֹו֘א | ֲאֵלֶה֜
את @@@@ ְמ ְק ׂשּו֒ ֲע  זֹ֣ ם ת ָהָא֨ ַר֤ ֞חּו ִמּזִ ְכֵליֶכ֔ ֶר֙ץ ּבִ

יׁש ִמְנָח֑ה ְמ  ידּו ָלִא֖ ַב֔ ַע֣ ט ֳצִר֙י ּוְמ ַע֤ ְוהֹוִר֥  ׁש ט ּדְ
את ָולֹ֔  טְ טְנֹכ֣ ֖  ּבָ יםִנ ֵקִדֽ   ):ְן" ְשְט ְע " ְקְר ויכוין בשם(: ים ּוׁשְ
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א  :כ יקרא הפסוקים אלו"אח ְקָר֥ אֶמר ֲאֵלֶה֑ם ַוּיִ ל ַוּיֹ֣ ָרֵא֖ ֛ה ְלָכל־ִזְקֵנ֥י ִיׂשְ  מׁשֶ
֗כוּ @@@@ ׁשְ ֵתיֶכ֖ם ִמֽ ֹחֽ ּפְ אן ְלִמׁשְ  ּוְק֨חּו ָלֶכ֥ם צֹ֛

ַסח ֽ ֲח֥טּו ַהפָּ ֽ ת ֵא֗זֹוב ּוְטַבְלּתֶ : ְוׁשַ ֣ ם ֲאֻגּדַ  םּוְלַקְחּתֶ֞
֒ף ְוִהגַּ  ּסַ ר־ּבַ ם ֲאׁשֶ ֣ ּדָ י ְע ּבַ ֣ ּתֵ קֹו֙ף ְוֶאל־ׁשְ ׁשְ ם ֶאל־ַהּמַ ֤ ּתֶ

ְצ֛אּו ִא֥  א ֵתֽ ם לֹ֥ ֑ף ְוַאּתֶ֗ סָּ ֣ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ֖ ת ִמן־ַהּדָ זּוֹז֔ יׁש ַהּמְ
י֖תֹו  ַתח־ּבֵ ֽ ֶקרַע ִמּפֶ ף לִ  ר תהָֹו יְ ַב֣ר ָע וְ : ד־ּבֹֽ ְנּגֹ֣ יִ ִמ ת־ֶא  ֙ם ַה ת־ֶא ָרָא֤ה וְ  םְצַר֒ ֔קֹוף ַה ל־ַע ּדָ ׁשְ ל ַע֖ וְ ּמַ י ׁשְ  ֣ ת ַה ּתֵ זּוֹז֑ ַתח ַה ל־ַע  ר תְיהָֹו ָפַס֤ח וּ ּמְ א וְ ּפֶ֔ ֙ן יִ           לֹ֤ ית ַה ּתֵ ִח֔ ׁשְ א ָל ּמַ יֶכ֖ם  ּֽבָ ל־ֶא ֹב֥ ףלִ ּתֵ   : ְנּגֹֽ

  )לִ "ָל ֶאָב "ְו ִיַה "ַה ַע ְי "ְש ַהוּ " ַהוְ ַע "ְו ֶאַה "ִל ֶאִמ "ְויְ (   ת הפסוק"כוין ברי
  :מיםעה פעני שבעלהושי' יאמר פרשת המנורה ופסוק ה

, ה-וויכוין במחשבתו באותיות המודגשות בתחילת וסוף פרשת המנורה 
. ברוך הוא) יהוה(המצטרפים יחד לשם , ה-יותחילה וסוף הפסוק 

בניקוד שונה ) יהוה(את שם ,  קריאה יכוין במחשבתו בלבדולאחר כל
֥ וַ   )ם אחתעמים יקרא פעה פעשב זובמידה ואין אפשרות לקרוא פרשה (. כמפורט ה שׂ ַע ּיַ ה ָזָה֣ב ָט֑הֹור ִמְקׁשָ֞ נָֹר֖ הָע  ֶאת־ַהּמְ ֤    ֶאת־ ׂשָ

ִבי            ּה ּגְ נָֹר֙ה ְיֵרָכּ֣ה ְוָקנָ֔ יָה ֶע֛ ַהּמְ ְפּתֶֹר֥ יָה ּכַ
ה ָהֽיוּ וּ  ּנָ ֥ יָה ִמּמֶ יָה : ְפָרֶח֖ ֑ ּדֶ ים ִמּצִ ים יְֹצִא֖ ֣ה ָקִנ֔ ׁשָּ ְוׁשִ

֣ה  לׁשָ ֙ה ְקֵנ֣י | ׁשְ לׁשָ ד ּוׁשְ ֶאָח֔ ּה֙ ָהֽ ּדָ ה ִמּצִ ְקֵנ֣י ְמנָֹר֗
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ִנֽי ֵ ּה ַהׁשּ ֖ ּדָ ה ִמּצִ ִב : ְמנָֹר֔ ֣ה ְג֠ לׁשָ ים ִע֠ ׁשְ ִד֞ ּקָ ׁשֻ ים ֽמְ
ַר֒ח וּ  ר ָוֶפ֒ ְפּתֹ֣ ֶאָח֘ד ּכַ ֶנ֣ה ָהֽ ּקָ ֣ה ְגִב ּבַ לׁשָ ים ִע֗ ׁשְ

ת  ׁשֶ ֣ ן ְלׁשֵ ר ָוָפַ֑רח  ּ֚כֵ ְפּתֹ֣ ָקֶנ֥ה ֶאָח֖ד ּכַ ים ּבְ ִד֛ ּקָ ְמׁשֻ
ה נָֹרֽ ים ִמן־ַהּמְ ְצִא֖ ים ַהּיֹֽ ִנ֔ ה ַאְרּבָ : ַהּקָ נָֹר֖ ה ָע֣ ּוַבּמְ

יָה ִע֑ ְגִב  יָה ּוְפָרֶחֽ ְפּתֶֹר֖ ים ּכַ ִד֔ ּקָ ַח֩ת : ים ְמׁשֻ֨ ֩ ר ּתַ ְוַכְפּתֹ֡
 ֗ ים ִמּמֶ ִנ֜ י ַהּקָ ֵנ֨ ִני֙ם ׁשְ ֵנ֤י ַהּקָ ַחת ׁשְ ֣ ה ְוַכְפּתֹ֙ר ּתַ ּנָ

֙ת  ׁשֶ ה ְלׁשֵ֨ ּנָ ֑ ִנ֖ים ִמּמֶ ֵנ֥י ַהּקָ ַחת־ׁשְ ֽ ר ּתַ ה ְוַכְפּתֹ֕ ּנָ ִמּמֶ֔
ה ּנָ ֽ ים ִמּמֶ ְצִא֖ ים ַהּיֹֽ ִנ֔ ה : ַהּקָ ּנָ ֣ ם ִמּמֶ ֵריֶה֥ם ּוְקנָֹת֖ ְפּתֹֽ ּכַ

֥ה ַאַח֖ת ָזָה֥ב ָטֽהֹור ּ֛ה ִמְקׁשָ ּלָ ֥ : ָה֑יּו ּכֻ  ת־ׂש ֶא ַע ַוּיַ
ְב  יָה ׁשִ יָה ָזָה֥ב ָטֽהֹורָע֑ ֵנֽרֶֹת֖ יָה ּוַמְחּתֶֹת֖   : ה ּוַמְלָקֶח֥

֛ר ָזָה֥ב ָט֖הֹור        ּכָ ֶלֽיָע ּכִ ל־ּכֵ ּה ְוֵא֖ת ּכָ ֣ה אָֹת֑ ֖ יְ   :ָה ׂשָ י ר תהָֹו ֖ינּו ֵע֑ ְלהֹוׁשִ י ַחּיֵ ל־ְיֵמ֥ ֛ן ּכָ י ְנַנּגֵ ִני ּוְנִגינַֹת֧
֥ית ְיהָֹוֽ ַע @@@@@@   :éäðåãäàé ~ל־ּבֵ

  :בניקוד שונה' את שם ה, ר כל קריאה יכוין במחשבתו בלבדלאח

  חסד ֶיֶהֶוֶה   .א

  גבורה ְיְהְוְה   .ב

  תפארתיֹֹהֹוֹה   .ג

  נצח ִיִהִוִה   .ד
  הוד ֻיֻהֻוֻה   .ה

  יסוד יּוהּווּוהוּ  .ו

מלכות ר תְיָהוֹ  . ז
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הפסוקים   : ויאמר פסוקים אלו  את  בקריאתו   באותיות,  ויכוין 
  המצטרפים יחד ,  ) ה -ה ו -י ( וף הפסוקים אלו  המודגשות בתחילת וס 

֖ יְ   . ברוך הוא)יהוה(לשם                                             י ר תהָֹו יֵע֑ ְלהֹוׁשִ ל־ְיֵמ֥ ֛ן ּכָ י ְנַנּגֵ ֖ינּו  ִני ּוְנִגינַֹת֧   ַחּיֵ
֥ית ְיהָֹוֽ ַע                          ה ַמֽ וְ   :ר ת ל־ּבֵ נָֹרה֙ ֲע ֶז֨ ֤ה ַהּמְ ב ׂשֵ ֣ה ָזהָ֔   ד־ ַע ד־ְיֵרָכּ֥ה ַע  ִמְקׁשָ

ר ֶהְרָא֤ה          ה ֲאׁשֶ֨ ְרֶא֗ ּמַ וא ּכַ ֣ה ִה֑ ּה ִמְקׁשָ ְרָח֖   ּפִ
֥ן ר תְיהֹוָ          ה ּכֵ נָֹרֽ ָע  ֶאת־מׁשֶ֔ ֖ה ֶאת־ַהּמְ   :הׂשָ

אֶמר  :מיםעואחר כך יאמר פסוקים אלו שלושה פ ְחּתָ֠  ַוּיֹ֨ ח ֶאת־ ַ֠הּמַ ן ַק֣ ֲהֹר֗ ל־ַאֽ ה ֶאֽ ה ְוֶתן־ מׁשֶ֜
ׁש ֵמ ָע    @@ יָה ֵא֜ ים ְק ַע֤ ֶל֨ ֣ ַח֙ ְוׂשִ ְזּבֵ֨ ֶרת ֹט֔ ל ַהּמִ

ה ֶאל־ָהֽ  ה ְוכַ ֵע ְוהֹוֵלְ֧ך ְמֵהָר֛ ֣ ָד֖ י־ָיָצ֥א ֲע ר ּפֵ ֽ ֵליֶה֑ם ּכִ
 ֖ ְפֵנ֥י ְיהָֹו ֶצף ִמּלִ ֛ ֶֽגף  ר תַהּקֶ : )ֻנִגֵפ  יכוין(ֵהֵח֥ל ַהּנָ

֣ר  ֲאׁשֶ ֽ ן ּכַ ֲהֹר֜ ח ַאֽ ֨ ּקַ ֹוְך | ַוּיִ ָר֙ץ ֶאל־ּת֣ ה ַוּיָ֨ ֣ר מׁשֶ֗ ּבֶ ּדִ
ֶ֖גף  ֛ה ֵהֵח֥ל ַהּנֶ ל ְוִהּנֵ הָ֔ ֙ן ָע֑  ּבָ )ֻנִגֵפ  יכוין(ַהּקָ ּתֵ ם ַוּיִ

ת־ַהּקְ  ֖ ֶרת ַוְיכַ ֹט֔ ֶאֽ ֽ וַ : םָעֽ ל־ָה ַע ר ּפֵ יםֲע ּיַ ִת֖ ין־ ַהּמֵ ד ּבֵ  ֹמ֥
 ֽ ֑ים ַוּתֵ ַחּיִ הַצ֖ר ַהּמַ ָע ּוֵב֣ין ַהֽ ָפֽ ה : ּגֵ ֲהרֹ֙ן ֶאל־מׁשֶ֔ ב ַאֽ ׁ֤שָ   ַוּיָ

ַ֖תח            ֶהל מוֹ  ֶאל־ּפֶ ֽ ֵע֑ ֹא֣ ָפ֖ה ֶנ ּגֵ ָר ֱע ד ְוַהּמַ   : הָצֽ
  , ות באלו הפסוקיםזהב והוא מאותיות המו)טפטפיה(יכוין בשם (

  ) זהבעוצייר במחשבתך כאלו כתוב לפניך בצב                     
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יר  ַוֲאִני  :מיםעוך שלושה פואחר כך יאמר פסוק זה ישר והפ יֻע ָאׁשִ ָך ּכִ ן ַלּבֶֹקר ַחְסּדֶ ָך ַוֲאַרּנֵ   -ּזֶ
ב ִלי           ּגָ יֹום ַצר, ָהִייָת ִמׂשְ : ִלי- ּוָמנֹוס ּבְ

ָך  י ַחְסּדֶ ב ָהִייָת ּכִ ּגָ יֹום ּוָמנֹוס ִלי ִמׂשְ   ִלי ַצר ּבְ
ן              יר ַוֲאִניֻע ַלּבֶֹקר ַוֲאַרּנֵ ָך ָאׁשִ ֥ח  :ּזֶ יר ַלְמַנּצֵ ֽ ת ִמְז֥מֹור ׁשִ ְנִגיֹנ֗ ֥נּו : ּבִ ים ְיָחּנֵ   ֱאלִֹה֗

ָלה                    נּו ֶסֽ ֣ ָנ֖יו ִאתָּ יָבְרֵכ֑נּו ָיֵ֤א֥ר פָּ ַעת : ִוֽ ָלַד֣
ָכל ָ֑ך ּבְ ְרּכֶ ֶרץ ּדַ ָא֣ ָך - ּבָ ם ְיׁשּוָעֶתֽ ֹוִי֗ ים : ּג֝ ֥ | יֹו֖דּוָך ַעּמִ

ּלָֽ  ים ּכֻ ֥ ים ֝יֹו֗דּוָך ַעּמִ ים : םֱאלִֹה֑ ֥ ּמִ ֗נּו ְלֻא֫ יַרּנְ ְמ֥חּו ִוֽ ִיֽׂשְ
י ֽ ים -ּכִ ֹור ּוְלֻאּמִ֓ ים ִמיׁש֑ ֣ ט ַעּמִ ּפֹ֣ ְנֵח֣ם | ִתׁשְ ֶרץ ּתַ ָא֖ ּבָ

ָלה ים : ֶסֽ ֥ ֽם| יֹו֖דּוָך ַעּמִ ּלָ ים ּכֻ ֥ ים ֝יֹו֗דּוָך ַעּמִ : ֱאלִֹה֑
ינוּ  ים ֱאלֵֹהֽ נּו ֱאלִֹה֥ ָבְרֵכ֗ ֶרץ ָנְתָנ֣ה ְיבּוָלּ֑ה ְי֝   ּו ְיָבְרֵכ֥נ: ֶא֭

ל    ֗תֹו ּכָ ים ְוִיֽיְר֥אּו ֹא֝ ֶרץ-ַאְפֵסי-ֱאלִֹה֑  : ָאֽ
   ™ . מול פני הקוראהמידעטוב להו, יקרא מזמור זה בצורת המנורהוטוב ש

יראת "בספר ו. ״למנצח בנגינות״ בצורת מנורה: המזמוררבותינו הפליגו באמירת 
הובאו ל "ת המהרש"וכן בסוף שובעל הרוקח הקדוש רבי אלעזר מגרמיזא  ל"אל

ולא יקרה לו דבר רע . )צפורן שמיר ב־יח( שכרו רב ועצום ו.סגולות נפלאות
הקב״ה הראה לדוד המלך ע״ה מזמור ״למנצח . )בית עובד( ויצליח במעשיו

ועל ידי זה היו אויביו נופלים , בנגינות״ בצורת מנורה כתוב על טס של זהב
לא יקרה לו , ץ החמהוהאומרו בצורת המנורה בהנ. )מדבר קדמות ד־כב( לפניו

  ץ "שלמי חגיגה דף רח( וחשוב כאילו הדליק את הנרות בבית המקדש, מקרה רע
 .)א"ן זיע"הרמב ע״ב בשם                                                      
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למנצח בנגינות "בתחילה יקרא את הפסוק בראשי הקנים : צורת קריאתה הוא
כ את "ואח, לה למטהעהקנה השמאלי ביותר מלמכ יקרא את "ואח. "מזמור שיר

  יוסיף ויקרא גם  יע בקריאת הקנה האמצ.ל זה הדרךעוכן כולם . הקנה הסמוך לו
  ."בארץ תנחם סלה"את בסיס המנורה                                      
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  'ם שם העכשיאמר פסוק זה יכוין במחשבתו צירוף פסוק זה 
  )כבתעואין הכונה מ. לה למטה בטוריםעמלמ(

  

לֲע ַויַּ  יְנָחס ַוְיַפּלֵ ָפהָע ַוּתֵ , מֹד ּפִ ּגֵ   :ַצר ַהּמַ
  הַ  ה ַו           וַו          ה פִ          י  וַ 
  ַמ   י ֵת          הְי           ו ְי         ה  יַ 
  גֵ   ה ֲע           י ַפ          ה  נְ          ו ָע 
  ָפ   ו צַ         ה לֵ           י ָח         ה מֹ 
  הְ  ה ְר           ו לְ          ה ְס          י  ְד 

   מיםע פע שב"יושב בסתר" ומזמור "םעויהי נו"ויאמר פסוק 
  )ם אחתעמים יקרא פעה פעבמידה ואין אפשרות לקרוא מזמור זה שב(    

הֲע ֵלינּו ּוַמ ָע  ֱאלֵֹהינּו ֲאֹדָנים ַע  ֹנִויִהי    ֵדינוּ יָ  ׂשֵ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ ֲע ֵלינּו ּוַמ ָע ּכֹוְנָנה            ב  :ׂשֵ ֵסֶתר ֶעְליֹוןיֹׁשֵ י ִיְתלֹוָנן.  ּבְ ּדַ ֵצל ׁשַ    תאַֹמר ַליהָֹו : ּבְ

י הּוא : ּבוֹ -ֱאלַֹהי ֶאְבַטח.  ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתיר          ּכִ
ח ָיקּוׁש  יְלָך ִמּפַ ֶבר ַהּוֹות. ַיּצִ ֶאְב : ִמּדֶ ָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ּבְ

ְחֶסה-ְוַתַחת ָנָפיו ּתֶ ה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתוֹ . ּכְ לֹא ִתיָרא : ִצּנָ
ַחד ָלְיָלה אֶֹפל ַיֲהלֹךְ : ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם. ִמּפַ ֶבר ּבָ . ִמּדֶ
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ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך : ִמּקֶ ּדְ . ִיּפֹל ִמּצִ
ׁש  ֵע : ֵאֶליָך לֹא ִיּגָ יטַרק ּבְ ּבִ ִעים . יֶניָך ּתַ ַמת ְרׁשָ ּלֻ ְוׁשִ

ְרֶאה י: ּתִ ה ְיהָֹו -ּכִ ְמתָּ .  ַמְחִסיר תַאתָּ ֶעְליֹון ׂשַ
ה ֵאֶליָך ָרָעה-לֹא: ְמעֹוֶנָך  ָאֳהֶלָך -ְוֶנַגע לֹא. ְתֻאּנֶ : ִיְקַרב ּבְ

ָמְר )ָך "ִיַוְה  ת"יכוין ס(. ךְ ּלָ -ה ְיַצוֶּ ו ַמְלָאָכייּכִ  ָכ ָך  ִלׁשְ -ל ּבְ
ָרֶכי אּוְנָך -ַעל )ִכְלךְ  ת"יכוין ס(: ָך ּדְ ִים ִיׂשָּ ּפַ ן. ּכַ ּגֹף -ּפֶ ּתִ

ֶאֶבן ַרְגֶלָך  ְדרֹךְ -ַעל: ּבָ ַחל ָוֶפֶתן ּתִ ין. ׁשַ ִפיר ְוַתּנִ ְרמֹס ּכְ : ּתִ
י  ק ַוֲאַפלְּ ִביּכִ י )ֵט "ִביְ  יכוין בשם(. הוּ ֵט  ָחׁשַ ֵבהּו ּכִ ּגְ - ֲאׂשַ

ִמי ֵצהּו . ִכי ְבָצָרהָאֹנ-ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמוֹ : ָיַדע ׁשְ ֲאַחּלְ
ֵדהוּ  יֵעהוּ : ַוֲאַכּבְ ּבִ יׁשּוָעִתי. ֹאֶרְך ָיִמים ַאׂשְ ת  כ"ע: ְוַאְרֵאהּו ּבִ ִניִנים ִמְכָרּה .  ַחִיל ִמי ִיְמָצאֵאׁשֶ ּה  ַטחּבָ : ְוָרחֹק ִמּפְ   ּבָ

ְעָלּה               ָלל לֹא ֶיְחָסר. ֵלב ּבַ ָמַלְתהּו טֹוב ְולֹא  גְּ :ְוׁשָ
יָה ּכֹ . ָרע יםּדָ : ל ְיֵמי ַחּיֶ ּתִ ה ֶצֶמר ּוִפׁשְ ֵחֶפץ . ְרׁשָ ַעׂש ּבְ ַוּתַ

יָה  ּפֶ ֳאִנּיֹות סֹוֵחרָה : ּכַ ִביא ַלְחָמּה . ְיָתה ּכָ ְרָחק תָּ : ִמּמֶ ן ֶטֶרף ְלֵביָתּה וַ  ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ : ְוחֹק ְלַנֲערֶֹתיָה . תָּ ֵחהוּ זָ  ּקָ ֶדה ַוּתִ יָה . ְמָמה ׂשָ ִרי ַכּפֶ ֶרםִמּפְ ְגָרה ָח :   ָנְטָעה ּכָ
ץ ְזרֹעֹוֶתיָה . ְבעֹוז ָמְתֶניָה  ַאּמֵ י טֹוב ַסְחָרּה ָט : ַוּתְ . ֲעָמה ּכִ

ְיָלה ֵנָרּה  ה ַבּלַ יׁשֹוריָ : לֹא ִיְכּבֶ ָחה ַבּכִ ּלְ יָה . ֶדיָה ׁשִ ְוַכּפֶ
ְמכּו ָפֶלךְ  ה ֶלָעִניכַּ : תָּ ְרׂשָ ּה פָּ ָחה ָלֶאְביֹון. פָּ ּלְ : ְוָיֶדיָה ׁשִ ֶלגא ִת לֹ  ִנים. יָרא ְלֵביָתּה ִמׁשָּ יָתּה ָלֻבׁש ׁשָ י ָכל ּבֵ : ּכִ
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ּה ַמ  ָתה ּלָ ים ָעׂשְ ּה . ְרַבּדִ ָמן ְלבּוׁשָ ׁש ְוַאְרּגָ ֹוָדע נ: ׁשֵ
ְעָלּה  ָעִרים ּבַ ְ ׁשּ ְבּתֹו ִעם ִזְקֵני ָאֶרץ. ּבַ ׁשִ ָתה ָס : ּבְ ִדין ָעׂשְ

ְמּכֹר ַנֲעִני. ַוּתִ ּה ז ְוָהָדר לְ ֹע: ַוֲחגֹור ָנְתָנה ַלּכְ . בּוׁשָ
ַחק ְליֹום ַאֲחרֹון ׂשְ ְתָחה ְבָחְכָמהּפִ : ַוּתִ ְותֹוַרת ֶחֶסד . יָה פָּ

יָתּה צ: ַעל ְלׁשֹוָנּה  ה ֲהִליכֹות ּבֵ ְוֶלֶחם ַעְצלּות לֹא . ֹוִפּיָ
רּוָה ָק : תֹאֵכל ְ ְעָלּה ַוְיַהְלָלּה . מּו ָבֶניָה ַוְיַאׁשּ ּבֹות ַר : ּבַ

נֹות ָעׂשּו ָחִיל ָנהְוַאּתְ ָעִלית. ּבָ ּלָ ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ׁשֶ :  ַעל ּכֻ
ה ִיְרַאת ְיהָֹו . ַהּיִֹפי לר תִאׁשָּ   נּו ָלּה ּתְ :  ִהיא ִתְתַהּלָ

ִרי ָיֶדיָה     יָה . ִמּפְ ָעִרים ַמֲעׂשֶ ְ נוּ ר ְיהָֹות  :ִויַהְללּוָה ַבׁשּ ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב .  ְצָבאֹות ִעמָּ ּגַ   ִמׂשְ
ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח . ְצָבאֹות ר תְיהָֹו : ֶסָלה                 ַאׁשְ

ךְ  יָעהר תְיהָֹו : ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנוּ .  הֹוׁשִ : ַהּמֶ
ָלִיםר תְוָעְרָבה ַליהָֹו    .  ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ

ִנים ַקְדמִֹנּיֹות                      יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ   :ּכִ
א ָא  יר ּתַ . ִמיֶנךָ יְ דּוַלת גְּ . ֹכַח ּבְ ּנָ   )ץ"ג ית"אב(      :רּוָרהְצ ּתִ
ל ַק  תִר ּבֵ ָך ַע . ּנַ ֵבנוּ ׂשַ ּמֶ   )ן" שטע"קר(        :ֹוָראנֲהֵרנּו ַט . ּגְ
ידּ . ּבֹורגִ א נָ    )ש"ד יכ"נג(       :ְמֵרםׁשָ ָבַבת כְּ . חּוֶדךָ  יִ ֹוְרׁשֵ
  )ג"ר צת"בט(     :ְמֵלםגָּ ִמיד ּתָ . ְדָקֶתךָ ִצ ֲחֵמי ַר . ֲהֵרםַט ְרֵכם ּבָ 
  )ע"ב טנ"חק(          :ָדֶתךָ ֲע ֵהל נַ . ּוְבךָ טרֹוב ּבְ . דֹוׁש ָק ִסין ָח 
ָך ַע לְ . ֶאהגֵּ ִחיד יָ  ֶתךָ ְק ֹוְכֵרי ז. ֵנהּפְ ּמְ ָ   )ק"ל פז"יג(     :ֻדׁשּ
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לַק ֵתנּו ָע וְ ׁשַ  ַמ  וּ .ּבֵ   )ת"ו צי"שק( :לּומֹותֲע ּתַ  ַע ֹוֵד  י.ָקֵתנוּ ֲע ַצ  עׁשְ
רּוךְ  :ויאמר בלחש בֹוד ַמְלכּותוֹ , ּבָ ם ּכְ   :דֶע ֹוָלם וָ עלְ , ׁשֵ

  

 )מסידור חסד לאברהם( ,אחר כך יתפלל בכוונת הלב גדולה נוסח יהי רצון זה
  :ויכוין השמות בסוגריים במחשבתו בלבד

ָפֶניָך ְיהֹוָ ְיִהי   ,  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ éäðåãäàé ~ ָרצֹון ִמּלְ
טֶֹרת         ּטּום ַהּקְ ְזכּות ְקִריַאת ּפִ ּבִ סּוָקיו ּוִבְזכוּ , ׁשֶ ת ּפְ

מֹות ַהּיֹוְצִאים ָע ְוֵתיבֹוָתיו ְואֹוִתּיֹוָתיו ּוְט  ָמיו ּוְנֻקּדֹוָתיו ְוׁשֵ
י ֵתבֹות ְוסֹוֵפי ֵתבֹות ְוִחּלּוֵפי ֵתבֹות ּנּו ֵמָראׁשֵ , ִמּמֶ

ׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ּכַ  ְכּבְ ּיִ ָרֵאל ַע ֵלינּו ּוֵמ ָע ֶסָך ֵמ ֲע ׁשֶ ל ִיׂשְ ל ּכָ
ת ַהֶחֶסד éäðåãäàé ~נּו ְיֹהוָ ּמָ ִע ְוִתְתַנֵהג , ַאֵחינוּ  ִמּדַ  ֱאלֵֹהינּו ּבְ

ת ָהַרֲחִמים ין, ּוְבִמּדַ ּוַרת ַהּדִ ֵנס ָלנּו ִלְפִנים ִמׁשּ , ְוִתּכָ
ְך ֵמ  דֹול ָיׁשּוב ֲחרֹון ַאּפָ ל ַע ֵלינּו ּוֵמ ָע ּוְבטּוְבָך ַהּגָ ָך ַע ל ּכָ ּמְ

ָרֵאל יםֻע ים ּוְמ ין ֶחְמָלְתָך ָצַרת ּגּוֵפינּו ֻמּכִ ֵע ּוְרֵאה ּבְ , ִיׂשְ , ּנִ
ֵלָמה ְלחֹוֵלי  ַלח ְרפּוָאה ׁשְ ָרֵאלַע ּוׁשְ ָך ִיׂשְ  ... ) לְ ּוִבְפָרט( ,ּמְ

ם  ִחית ְלַבל ָיבֹא ֶאל  )ֻנִגֵפ (ּוְבכַֹח ׁשֵ ׁשְ ְלָאְך ַהּמַ ֱאמֹור ַלּמַ
ינּו ִלְנגֹוף  ּתֵ ָבר ָהיּו ְמאֹוֵרי אֹור ַאְרּבָ , ֹודעּבָ ר ּכְ ה ָע ַוֲאׁשֶ

ר  )מב"סעד(ִמּלּוִיים  ֵהם ִמְסּפַ ה ָע ם ַאְרּבָ ִע  )ף"נג(ׁשֶ
ָללּוֵתיֶהם טֶֹרת ִיְהיּו , ּכְ ִפּטּום ַהּקְ ת ִלּמּוֵדנּו ּבְ ּוִבְסֻגּלַ
ם )מב"סע(ִלְמאֹורֹות  ימּו ַמר ְלָמתֹוק ּוְבכַֹח ׁשֵ  ְוָיׂשִ

מֹות )ְוִרִיָרְוןֲע נֵ ( ֵ  )ַכַד "ְך ְצְמַר "ְהָך ִכלְ "ְטֹא ִיוַ "ִרוּ ( ּוְבכַֹח ֵאּלּו ַהׁשּ
ים  ים ַהְממּוּנִ דֹוׁשִ ה ְלַמְלֲאֶכיָך ַהּקְ ִמיָרה ַע ַצּוֵ ְ ל ַהׁשּ
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ֶבר  ָרֵאל ַאֵחינּו ִמּדֶ טּו ָלנּו ּוְלָכל ִיׂשְ ְמרּו ִויַמּלְ ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ָבר ָר  ל ּדָ ָפה ּוִמּכָ ּגֵ מֹור ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ֵמ , עּוִמּמַ ה ַע ּוׁשְ ּתָ

ם  )כאן יפרט בקשותיו(. ֹוָלםעד ַע וְ   ) ְשְטןְ ְע ְקְר (ּוְבכַֹח ׁשֵ
ם  הּוא ׁשֵ ְקַר )ְדְגְז ְבְנְט (ְוִחּלּופֹו ׁשֶ יֵננוּ ַע  ֹרע ּתִ ַזר ּדִ ,  ּגְ

ם  ת ׁשֵ ם )ֳמֳטֳטֳרֳוֳן(ּוִבְסֻגּלַ הּוא ׁשֵ  )ְיְנְנְגְפְט ( ְוִחּלּופֹו ׁשֶ
ִחיִתים ְוָכל ַהְמַקְטְרִגים  ׁשְ ל ַהּמַ ִמיד ּכָ ְכִרית ְוַתׁשְ ּתַ

ַאג לְ  ׁשְ ַאְרֵיה ּתִ ָת ֻע ּכְ ּלֹא ִיגְּ ּמָ ינּו ְוָהיּו עם ׁשֶ נּו ּוְבַמְלּבּוׁשֵ   ּו ּבָ
דֹול עִלְמאֹורֹות ַאְרּבַ     ְמָך ַהּגָ   )ֲיֲהֲוֲה ( אֹוִתּיֹות ׁשִ

ִליֲע  יַ ּוְבֵכן תֹוְך ַהּקָ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ָ ֻדׁשּ ל ִניצֹוצֹות ַהּקְ ' לּו ּכָ
ִלי @@ ָאִרים ַהּקָ כּו ְוִנׁשְ ָגִרי' ְוֶאל ָמקֹום ָקדֹוׁש ְיַהּלֵ ם ּפְ
ל צֹוְרֵרי , ֵמִתים ְצִמית אֹוְיַבי ְוַהֲאַבְדּתָ ּכָ ָך ּתַ ּוְבַחְסּדְ

י ֲאִני  י ּכִ ךָ ַע ַנְפׁשִ תּוב: ְבּדְ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ י : ּוְתַקּיֵ ְוָנַתּתִ
לֹום  ָאֶרץ )יסוד(ׁשָ ם ְוֵאין ַמֲחִריד )מלכות( ּבָ ַכְבּתֶ  ּוׁשְ

ה ָר , )מהחיצונים( י ַחּיָ ּתִ ּבַ   ְוֶחֶרב , ָהָאֶרץ-ִמן.)יליתל(ה ָע ְוִהׁשְ

ַאְרְצֶכםֲע ַת - לֹא)מ"של ס(      :בֹר ּבְ
י ְלָפֶניךָ - ְלָרצֹון ִאְמֵריִיְהיוּ   éäðåãäàé ~ְיהֹוָ , ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

  Õ  :צּוִרי ְוגֹוֲאִלי  @@@@@@@
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