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לסיכו�  .ופוסקי� אחרוני�' עד ריז' מסימני� רטוע "המבוססי� על שו

  .מובאת להל� טבלה המכילה רשימת צמחי בוש� וברכת�

  סיכום ברכת הריחסיכום ברכת הריחסיכום ברכת הריחסיכום ברכת הריחטבלת טבלת טבלת טבלת 

        תותותותוברכברכברכברכ        מין הבושםמין הבושםמין הבושםמין הבושם////הצמחהצמחהצמחהצמחשם שם שם שם 

        עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�בורא בורא בורא בורא         אור�אור�אור�אור�

�אזוביו� אזוביו� אזוביו� אזוביו� ���        עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�בורא בורא בורא בורא          לבנדר לבנדר לבנדר לבנדר

�אזובית אזובית אזובית אזובית ���        י בשמי�י בשמי�י בשמי�י בשמי�שבשבשבשבעעעעבורא בורא בורא בורא          אורגנו אורגנו אורגנו אורגנו

        ריח טוב בפירותריח טוב בפירותריח טוב בפירותריח טוב בפירותהנות� הנות� הנות� הנות�         אגוז מוסקטאגוז מוסקטאגוז מוסקטאגוז מוסקט/ / / /     אפרסקאפרסקאפרסקאפרסק

        ריח טוב בפירותריח טוב בפירותריח טוב בפירותריח טוב בפירותהנות� הנות� הנות� הנות�     ))))והוהוהוהוווו מצ מצ מצ מצפרט לאתרוג שלפרט לאתרוג שלפרט לאתרוג שלפרט לאתרוג של((((    אתרוגאתרוגאתרוגאתרוג

        מיני בשמי�מיני בשמי�מיני בשמי�מיני בשמי�בורא בורא בורא בורא         טבעיטבעיטבעיטבעיבוש� בוש� בוש� בוש� 

        מברכי� כללמברכי� כללמברכי� כללמברכי� כללאי� אי� אי� אי�     שייבשייבשייבשייבאפטר אפטר אפטר אפטר ((((סינטטי סינטטי סינטטי סינטטי בוש� בוש� בוש� בוש� 

        מברכי� כללמברכי� כללמברכי� כללמברכי� כללאי� אי� אי� אי�         ריחניי�ריחניי�ריחניי�ריחניי�בלוקי� בלוקי� בלוקי� בלוקי� 

        עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�בורא בורא בורא בורא         בשמתבשמתבשמתבשמת

        עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�בורא בורא בורא בורא         קורניתקורניתקורניתקורניתבת בת בת בת 

        ריח טוב בפירותריח טוב בפירותריח טוב בפירותריח טוב בפירותהנות� הנות� הנות� הנות�         בהבהבהבהאאאאגויגויגויגוי

        עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�בורא בורא בורא בורא         לימונילימונילימונילימונירניו� רניו� רניו� רניו� גגגג

        י בשמי�י בשמי�י בשמי�י בשמי�שבשבשבשבעעעעבורא בורא בורא בורא         דורא דורא דורא דורא 

        עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�בורא בורא בורא בורא         הדסהדסהדסהדס

        עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�בורא בורא בורא בורא         ורדורדורדורד

        עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�בורא בורא בורא בורא         לבנהלבנהלבנהלבנהזוטה זוטה זוטה זוטה 

        י בשמי�י בשמי�י בשמי�י בשמי�מינמינמינמינבורא בורא בורא בורא         זעתרזעתרזעתרזעתר

        מברכי� כללמברכי� כללמברכי� כללמברכי� כללאי� אי� אי� אי�         להרחהלהרחהלהרחהלהרחהטבק טבק טבק טבק 

        עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�בורא בורא בורא בורא         יסמי�יסמי�יסמי�יסמי�

        י בשמי�י בשמי�י בשמי�י בשמי�מינמינמינמינבורא בורא בורא בורא         ריחניתריחניתריחניתריחניתיערה יערה יערה יערה 

        י בשמי�י בשמי�י בשמי�י בשמי�שבשבשבשבעעעעבורא בורא בורא בורא         יקינטו�יקינטו�יקינטו�יקינטו�

        י בשמי�י בשמי�י בשמי�י בשמי�מינמינמינמינבורא בורא בורא בורא         כוסברהכוסברהכוסברהכוסברה

        עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�בורא בורא בורא בורא         חריפהחריפהחריפהחריפהכיתילה כיתילה כיתילה כיתילה 

 י בשמי�י בשמי�י בשמי�י בשמי�מינמינמינמינבורא בורא בורא בורא         אפורהאפורהאפורהאפורהכלמינתה כלמינתה כלמינתה כלמינתה 

 י בשמי�י בשמי�י בשמי�י בשמי�מינמינמינמינבורא בורא בורא בורא         כמו�כמו�כמו�כמו�

        עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�בורא בורא בורא בורא         לואיזהלואיזהלואיזהלואיזה

        ריח טוב בפירותריח טוב בפירותריח טוב בפירותריח טוב בפירותהנות� הנות� הנות� הנות�         לימו�לימו�לימו�לימו�ההההפרי פרי פרי פרי 

        עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�בורא בורא בורא בורא         ע! הלימו�ע! הלימו�ע! הלימו�ע! הלימו�עלי עלי עלי עלי 

        י בשמי�י בשמי�י בשמי�י בשמי�שבשבשבשבעעעעבורא בורא בורא בורא         לימוניתלימוניתלימוניתלימונית

        י בשמי�י בשמי�י בשמי�י בשמי�מינמינמינמינבורא בורא בורא בורא         מוסקמוסקמוסקמוסק

        עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�בורא בורא בורא בורא         ורדי�ורדי�ורדי�ורדי�מי מי מי מי 

        ריח טוב בפירותריח טוב בפירותריח טוב בפירותריח טוב בפירותהנות� הנות� הנות� הנות�         ))))א� יש בו ריחא� יש בו ריחא� יש בו ריחא� יש בו ריח((((מלו� מלו� מלו� מלו� 

        י בשמי�י בשמי�י בשמי�י בשמי�שבשבשבשבעעעעבורא בורא בורא בורא         מליסהמליסהמליסהמליסה

         בפירות בפירות בפירות בפירות טוב טוב טוב טובריחריחריחריח    אאאא""""יייי    י בשמי�י בשמי�י בשמי�י בשמי�שבשבשבשבעעעע        מנטהמנטהמנטהמנטה

  המשך המשך המשך המשך----ח ח ח ח סיכום ברכת הריסיכום ברכת הריסיכום ברכת הריסיכום ברכת הריטבלת טבלת טבלת טבלת 

        ווווברכתברכתברכתברכת        מין הבושםמין הבושםמין הבושםמין הבושם////הצמחהצמחהצמחהצמחשם שם שם שם 

        עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�בורא בורא בורא בורא         משולשתמשולשתמשולשתמשולשתמרווה מרווה מרווה מרווה 

        עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�בורא בורא בורא בורא         רפואיתרפואיתרפואיתרפואיתמרווה מרווה מרווה מרווה 

        מברכי� כללמברכי� כללמברכי� כללמברכי� כללאי� אי� אי� אי�         ריחניריחניריחניריחניוכ� סבו� וכ� סבו� וכ� סבו� וכ� סבו� נייר נייר נייר נייר 
             בפירות בפירות בפירות בפירות טוב טוב טוב טובריחריחריחריח    אאאא""""יייי    י בשמי�י בשמי�י בשמי�י בשמי�שבשבשבשבעעעע        נענענענענענענענע
        י בשמי�י בשמי�י בשמי�י בשמי�מינמינמינמינ    א"י    י בשמי�י בשמי�י בשמי�י בשמי�שבשבשבשבעעעע        ססססנרקינרקינרקינרקי

        עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�בורא בורא בורא בורא         עטרייהעטרייהעטרייהעטרייה

�פיג� פיג� פיג� פיג� ���        י בשמי�י בשמי�י בשמי�י בשמי�מינמינמינמינ    א"י    י בשמי�י בשמי�י בשמי�י בשמי�שבשבשבשבעעעע         רודה רודה רודה רודה

        י בשמי�י בשמי�י בשמי�י בשמי�שבשבשבשבעעעעבורא בורא בורא בורא         בבונגבבונגבבונגבבונגפרחי פרחי פרחי פרחי 
        עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�בורא בורא בורא בורא         של עצי הדרשל עצי הדרשל עצי הדרשל עצי הדרפריחה פריחה פריחה פריחה 

            י בשמי�י בשמי�י בשמי�י בשמי� מינ מינ מינ מיניש אומרי�יש אומרי�יש אומרי�יש אומרי�    עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�        ))))מיובשי�מיובשי�מיובשי�מיובשי�((((הציפור� הציפור� הציפור� הציפור� פרחי פרחי פרחי פרחי 
        מיני בשמי�מיני בשמי�מיני בשמי�מיני בשמי�בורא בורא בורא בורא         בשמי� טבעיי�בשמי� טבעיי�בשמי� טבעיי�בשמי� טבעיי�    שלשלשלשלקטורת קטורת קטורת קטורת 

        עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�בורא בורא בורא בורא         שעירהשעירהשעירהשעירהקידה קידה קידה קידה 
        י בשמי�י בשמי�י בשמי�י בשמי� מינ מינ מינ מינאומרי�אומרי�אומרי�אומרי�    ששששיייי    עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�        קינמו�קינמו�קינמו�קינמו�

        מיני בשמי�מיני בשמי�מיני בשמי�מיני בשמי�בורא בורא בורא בורא         פרי הדרפרי הדרפרי הדרפרי הדרקליפות קליפות קליפות קליפות 
        ריח טוב בפירות ריח טוב בפירות ריח טוב בפירות ריח טוב בפירות הנות� הנות� הנות� הנות�             יייי ריחנ ריחנ ריחנ ריחנטחו�טחו�טחו�טחו�קפה קפה קפה קפה 

        עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�בורא בורא בורא בורא         רוזמרי�רוזמרי�רוזמרי�רוזמרי�

        מברכי� כללמברכי� כללמברכי� כללמברכי� כללאי� אי� אי� אי�         תבשילתבשילתבשילתבשילריח ריח ריח ריח 

         בשמי� בשמי� בשמי� בשמי�עשביעשביעשביעשבי    א"י    עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�        תימניתימניתימניתימניריח� ריח� ריח� ריח� 

         בשמי� בשמי� בשמי� בשמי�עשביעשביעשביעשבי    א"י    עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�        )"רובש בחמתיי/חו קלושיר(    בבליבבליבבליבבליריח� ריח� ריח� ריח� 

        י בשמי�י בשמי�י בשמי�י בשמי�שבשבשבשבעעעעבורא בורא בורא בורא         שומרשומרשומרשומר

        עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�בורא בורא בורא בורא         שושנהשושנהשושנהשושנה

        עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�עצי בשמי�בורא בורא בורא בורא         שיבהשיבהשיבהשיבה

        שמ� ערבשמ� ערבשמ� ערבשמ� ערבבורא בורא בורא בורא         אפרסמו�אפרסמו�אפרסמו�אפרסמו�שמ� שמ� שמ� שמ� 

        ריח טוב בפירותריח טוב בפירותריח טוב בפירותריח טוב בפירותהנות� הנות� הנות� הנות�         תפוח ריחניתפוח ריחניתפוח ריחניתפוח ריחני////תפוזתפוזתפוזתפוז

 ל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובות"""" אמרי חז אמרי חז אמרי חז אמרי חז----מרי בינה מרי בינה מרי בינה מרי בינה אאאא
 יו� בכל זכורעל האד� לש דברי� שלושי� "אורחות צדיקי�"ה בעל לדעת 

, ה"קבה לפני מקובלתתהיה  ובודתע כדי ש,הלב בעמקי� ולהכניס, �יפעמי

  : נוספי�שלושהלהל� , י� שניוהובאהקוד� בגיליו� . לפניו וחסד ח� ותשא

 היה הוא וא�. ודעת חכמה בו שנת�, יתבר%, 'ה חסדי שיזכור השלישית

, למאומה נחשב היה ולא מקולקלי� יניויענ היו כמה, כסותו ומקרע שוטה

  . יתבר%, בוראל ו"ק – לשבחו ראוי היה כמה, שטותו מרפא רופא היה וא�

, הקדושה תורתו לו שנת�, יתבר%, האל לו שנת� הטובה שיזכור הרביעית

 להודות בה ויתרצה, יתבר%, האל לעבודת להגיע הישרי� דרכיו לו להורות

  . השכינה מזיו ליהנות החיי� באור ליאור יגיע ובה, עליו� לאל

. בידו הטהורה תורתו לתת עליו שריח�, יתבר% 'ה רחמי שיזכור החמישית

, הבי� שלא דבר בו והיה הכתב כל וקרא כתב לו שלח וד� בשר מל% ואילו

 א�, ספק ואי�. המל% שציוהו מה יודע היה שלא זה על מצטער היה כמה

 היה, הבי� שלא מה לו לפרש יודע שהיה הקטני� מ� קט� אפילו במקומו היה

אורחות ( 'ה בתורת כ� שיעשה ש"כ – מתבייש היה ולא אליו ללכת ממהר

  )זכירהה שער � צדיקי�

         אחרונים אחרונים אחרונים אחרוניםופוסקיםופוסקיםופוסקיםופוסקים    ''''ריזריזריזריז    ----' ' ' ' רטורטורטורטו    ----    עעעע""""שושושושו    יייי""""עפעפעפעפסיכום סיכום סיכום סיכום ברכת הריח ברכת הריח ברכת הריח ברכת הריח 

   'זתשס' ה                     ד"בס

  16 ר גיליון מספשנים עשרשנה 
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