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וישן   ניחוח של חדש  בו בספר משניות שביעית  יש  ולהאדירה.  יתחדש    –ישראל  'הישן 

  15והחדש יתקדש'. 

  הרב יואל פרידמן /  על 'ריח שדה'

בשמים מהצומח ומהחי בספרות הברכות, תרבות חומרית, היסטוריה והלכה   –ריח שדה  

  עמ'. 356אילן,  -רהם אופיר שמש, הוצ' אוניברסיטת ברפרופ' אב /

ספר זה מצטרף לכמה ספרים שכתב המחבר על צמחים, מאכלים וחומרי מרפא, לאחר 

  16-על הצומח ומוצריו בהלכה ובמנהג מהמאה ה  –שכתב דוקטורט על 'ברכות הנהנים  

ש שמתמקד ועד לזמננו'. לאחר כל זאת בהחלט איתמחי האי גברא ושוב מוציא ספר חד

וההיסטוריה,   ונרחב מתחום ההלכה, הטבע  רב  ידע  ובחי. הספר מכיל  בצומח  בבשמים 

  ותחומי ידע אלו מעורבים בהרמוניה נפלאה בהיות תחום ידע אחד משלים את משנהו.

של  במקומה  שעוסק  ומבוא  הקדמה  הראשון  בחלק  חלקים:  לשלושה  מחולק  הספר 

החלק  הנהנין.  ברכות  במסגרת  הבשמים  והחלק   –השני    ברכת  הצומח,  מן  בשמים 

  בשמים שמקורם בבעלי חיים. –השלישי 

ובירור זה נדרש לגבי תתרן,    –הריח הוא הנאה מופשטת   הנאת הגוף או הנאת הנשמה, 

    16אדם חסר חוש ריח, אם יכול לברך על הבשמים. 

שנתיים, שדינם כירק, ולצמחים - עוסק בקלסיפיקציה של הצמחים לצמחים חד  17המבוא

אם -בר אלו:  בצמחים  הריח  ברכת  לגבי  ההלכתיות  המשמעויות  כאילן.  שנתיים, שדינם 

יש לברך 'הנותן ריח טוב בפירות', 'עצי בשמים', 'עשבי בשמים' או 'מיני בשמים'. לאחר 

הצומח    18המבוא בעולם  הבשמים  מקור  על  פירוט  מוצאים  מדעית  –אנו  -סקירה 

  צמחים בעולם העתיק.אגרונומית והיסטורית של מקורות הבשמים ב

ומצוינים   19עיקרו של הספר  מסודר לפי ערכים בסדר אלפביתי על פי שמות הצמחים, 

ההלכתיים  במקורות  שמופיע  כפי  נוספות,  ובשפות  בלטינית  בעברית,  הצמח  שמות 

ובספרות התורנית. בכל ערך מובאים תיאור בוטני של הצמח וידיעות היסטוריות על דרך 

  השימוש בו.  

הראשון   מהערך  נביא  בשפות   –  20אזוביון  –דוגמה  הצמח  שמות  את  מזכיר  המחבר 

השונות, את השימושים השונים של האזוב, את התיאור הבוטני וכן תמונה צבעונית של 

דימא  החלפא  את  שמזהים  והחוקרים  הפרשנים  את  המחבר  מביא  מכן  לאחר  הצמח. 

בהם רש"י, ספר כלבו, ר' יוסף קארו  שמוזכרת בגמרא במסכת ברכות (מג ע"ב) כאיזוביון,

 
 אגרות הראי"ה א, אג' קסד.   .15
  . 17עמ' ריח שדה,   .16
  .  19שם, מעמ'   .17
  . 31מעמ' שם,   .18
  . 35עמ' שם, מ  .19
  . 37–35עמ' שם,   .20
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שיש לברך עליו 'בורא עצי   21ב'שלחן ערוך' ועוד. לגבי האזוביון (לבנדר) נקטו הפוסקים

  בשמים', שכן גזעו מעוצה, גם אם בחלקו התחתון בלבד. 

הפוסקים חלוקים אם לברך על צמח הציפורן    22ציפורן (איגנית הציפורן).  –דוגמה נוספת  

בשמי עצי  רב'בורא  צמח  בהיותו  שכן -ם',  בפירות',  טוב  ריח  'הנותן  שמא  או  שנתי, 

יש  אומנם  כפרי.  להגדירו  יש  ולכן  קוליניריות,  למטרות  גם  משמשים  שלו  הניצנים 

  פוסקים שהציעו לברך עליו 'בורא מיני בשמים' כבכל ספק של ברכת הבשמים.

והתלמוד הוא בעייתי   זיהוי המינים של המשנה  נושא  וסבוך, אך סקירה מקיפה אומנם 

כמו של המחבר, שכוללת גם זיהוי מינים על ידי פרשנים וחוקרים, גם תיאור בוטני וגם 

פרשנות  לצורך  עליה  להסתמך  שניתן  כוללת  תמונה  לנו  לתת  יכולה  היסטורי,  תיאור 

שלפעמים   היא  המינים  זיהוי  בחקר  הבעיות  אחת  הלכה.  פסיקת  לצורך  גם  ופעמים 

מקומות שונים בשם אחד לצמחים שונים. דוגמה לכך מביא המחבר השתמשו פוסקים מ

אף שאלו צמחים שונים   23לגבי הוורד. כמה מן הפוסקים עירבו בין הוורד לבין השושנה,

רב צמח  הוא  הוורד  היא -לגמרי.  נרקיס)  או  צחור  (שושן  השושנה  ואילו  מעוצה,  שנתי 

או מהפקעת). מובן שההב (צמח שמתחדש מהשורש  לו  גיאופיט  יש  הגידול  בצורת  דל 

  אם 'עצי בשמים' או 'עשבי בשמים'.  –השלכה על הברכה 

החלק השלישי של הספר עוסק, במידה מועטה אומנם, בבשמים שמקורם בבעלי חיים. 

זה   חלק  מתוך  אחת  דוגמה  מכוורת   –נזכיר  דונג  נרות  של  ייצור  מתואר  בספר  הדונג. 

ההבדל בעת  הנרות  בריח  שהשתמשו  ויש  הדונג  דבורים,  של  הנעים  ריחו  על  ובירכו  ה 

  24'בורא מיני בשמים'.

  בסוף הספר רשימה ביבליוגרפית ענפה וכן מפתח עניינים. 

  

  

  
  

  

 
 סעי' י; חיי אדם כלל סא סעי' ו ועוד. שו"ע, או"ח סי' רטו   .21
 . 42שם מעמ' ריח שדה,   .22
  . 89שם, עמ'   .23
 . 279–276שם, עמ'   .24




