
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

והבדילנו מן העמים בענין אישות וצונו 
את לקדש אשה המותרת לנו ולא 

 העריות. 
 

נחלקו ראשונים אימתי . זמן הברכהג[ 
מברכים ברכת אירוסין: יש אומרים 
שכשם שבכל המצוות מברכים עליהן 
עובר לעשייתן, כך ברכת ארוסין 

שו"ת ) מברכים אותה לפני הקדושין
הרי"ף סי' רצג; תשו' רי"צ גיאות בס' האשכול 
סידור רס"ג עמוד צז; רמב"ם אישות פ"ג הכ"ג 

שלו סי' ו; שו"ת הרא"ש כלל כו סי' א;  ובשו"ת
אם ממילא כתב הרמב"ם שו ,(שו"ע לד א.

קידש ולא בירך לא יברך אחר הקדושין, 
 וכ' הריטב"א בשימ"ק .שברכה לבטלה היא

אפילו להסוברים שאין זו ברכת המצוות, כיון ש
שמכל מקום עומדת במקום המצוה מקדימים 

יש אבל  .אותה, להקדים ברכה למעשה
שאילתות שם; או"ז ח"א סי' כה )אומרים 

בשם בה"ג; הראב"ד בהשגות אישות שם; 
העיטור ח"ב שער ה ברכת חתנים; מ"מ שם: 
ובארצותינו פשט המנהג; תוס' רי"ד כתובות 
( שם; רא"ש שם; ריטב"א בשמ"ק שם ועוד.

שמקודם מקדש ואחר כך מברכים ברכת 
ארוסין, מפני שאין זו ברכת המצוות, 

רכה על קדושת ישראל, וכל אלא ב
ברכה של קדושה מברכים אותה אחר 
שחלה הקדושה, כמו קידוש שמברכים 

כ' הראב"ד אחר שכבר קידש היום, ועוד 
שהדבר תלוי בדעת אחרים, שאם תמאן 
האשה ולא תרצה להתקדש הרי הברכה 
לבטלה, וחוששים שמא תחזור בה, 
ועוד שאין לברך "ואסר לנו את 

דשה, שהרי עדיין הארוסות" קודם שק
עיטור שם ואו"ז שם בשם  לא קנה אותה

בה"ג. ועי' עיטור שם שדחה שהרי אומרים 
. והתיר לנו את הנשואות ועדיין לא נשאה.

נהגו לברך קודם כתב הבית שמואל שו
הקדושין, אבל בדיעבד אם לא בירך 
קודם יברך אחר כך. ויש אומרים שאם 
לא בירך בשעת הקדושין, יוכל לברך כל 
זמן שהיא ארוסה, אפילו לזמן מרובה, 
אלא כדי שלא יהיה נראה כברכה 
לבטלה, יקדש אותה קודם הברכה פעם 
שנית, אף על פי שהיא כבר מקודשת. 

פב. ועי' מל"מ אישות שם שו"ת הריב"ש סי' 
שתמה עליו, ועי' העמק שאלה שאילתא טז 
שנתן טעם שרבקה נתקדשה משאמרו ותהי 
אשה לבן אדוניך והברכה היתה בשעה 

 ששלחוה.
 

ברכת ארוסין טעונה כוס  טעונה כוס.ד[ 
ירושלמי סוטה פ"ח ה"ה: ומקדשין בו  ן. של יי

את הכלה, עי"ש בקה"ע ופ"מ. ועי' ברכות מב 

 הרב מאיר שולביץ

 עיקרי העניין ברכת אירוסין
 

פרשת חיי בפרשתנו )  מקור העניין.א[ 
אְמרּו כד, ס(  שרה ַוְיָבֲרכּו ֶאת ִרְבָקה ַויֹּ

ֵתנּו ַאְת ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה וְ  ִייַרׁש ָלּה ֲאחֹּ
פ"א ובמס' כלה ַזְרֵעְך ֵאת ַׁשַער שְֹּנָאיו: 

תניא, מניין לברכת חתנים מן התורה, 
ועיין בתוס'  .את רבקהשנאמר ויברכו 

כתבו דדרשא , (ז' ב' ד"ה שנאמר)כתובות 
זו אסמכתא היא ולא איירי פשטי' 

וביאר דקרא בברכת אירוסין, עכ"ל, 
ואף על פי דאמר הלשון , וכתב התורה תמימה

מניין מן התורה צ"ל דלאו דוקא הוא, וכעין זה 
כתב רש"י בביצה ט"ו ב' לענין מ"ש שם מנה"מ 

בשילין, וז"ל, לאו דוקא מקראי דצריך עירוב ת
יליף, דעירוב תבשילין מדרבנן, והכי קמבעי לי' 
אהיכי אסמכוה רבנן, עכ"ל, והוא כמו שבארנו 
כ"פ דמדרך חז"ל להסמיך קבלותיהם על 
לשונות התורה ]ע"ל פ' בראשית ב' ט"ז[. וע' 
ברמב"ן בסה"מ שורש א' שחקר בהוראת 
הלשון מנא הני מילי אם הוא מורה על 
דאורייתא ממש או גם על אסמכתא, וצ"ע. 
ומה שכתבו התוס' מקודם לזה דהכא ברכת 
אירוסין הי' ולא ברכת נשואין ]ולכן לא מייתי 
הגמרא מקור לברכת נשואין מכאן[, צ"ע לפי 
מה דקיי"ל בכתובות מ"ח ב' מסר האב לשלוחי 
הבעל הוי כנכנסה לחופה, והכא הלא כן הי' 

זר. אמנם מטעם שמסרוה בני משפחתה לאליע
אחר צ"ל דלא הי' כאן ברכת נשואין, והוא ע"פ 
מ"ש הריטב"א בחידושי כתובות ח' א' שאין 
אומרים ברכת נשואין אלא היכי שהחתן 

סי' לד ועיין ב"ח  והכלה נמצאים ביחד:
 שלימוד גמור הוא. 

 
ברכת המצוות או  -בגדר הברכהב[ 

בגדרה של ברכה זו ברכות השבח. 
שיטת הרמב"ם ועוד נחלקו ראשונים: 

סידור רס"ג עמ' צו; ועי' תשו' )ראשונים 
הרמב"ם סי' ו. וכ"נ לאותו נוסח שמברכים: 
וצונו לישא על ידי חופה וקדושין, ועי' תשב"ץ 

שזוהי ברכת המצוות, כדרך   (ח"ב סי' עד.
אמנם שמברכים על כל המצוות, 

רא"ש כתובות פ"א )הרא"ש ועוד ראשונים 
בשם הריטב"א, ועי"ש בשם סי' יב; שמ"ק שם 

שאין זו ברכת המצוות,  סברי (הרמב"ן.
שאין עשייתה גמר מצותה, שקיום 
המצוה הוא פריה ורביה ועדיין היא 

הוכיחו ואסורה לו עד שתיכנס לחופה, 
שאילו היתה ברכת המצוות היו מתקנים  כן

לומר: אשר קדשנו במצותיו וצונו לקדש את 
ות פריה האשה או על הקדושין, ועוד שמצ

 ורביה אפשר לקיים על ידי פלגש, שלא בקדוש
ין, ועוד שאף הנושא זקנה ועקרה ואילונית וכן 
סריס שנשא, שאין בהם משום קיום מצות 

אלא זוהי פריה ורביה מברכים ברכת ארוסין, 
ברכת הודאה ושבח להקב"ה שקדשנו 

 עיקרי הענין

 ד"שנה כ -חיי שרה    783          

                           

   אירוסין, ברכת                           
                               

 

ויברכו את רבקה )כד ס(, תוס'                      
 כתובות ז ב.

 
 

 

 
 

 
 

 הרב שלמה רוזנשטיין –עורך 

 מרן ראש הישיבה 
 הגר"ג אדלשטיין שליט"א

 

 ברכת אירוסין ע"י אחר

יל"ע לדעת הרמב"ם דהקידושין הוי מצוה 
וברכת האירוסין הוי ברכת המצות, אם יכול אחר 
לברך, כמנהגינו דהמסדר קידושין מברך, דהא 

אלא דיש  בעצם הברכה מוטלת על המקדש
חובה ע"י אחר, מקום לדון שיוכל לצאת ידי 

 מדין שומע כעונה. 

אמנם כל דין זה שייך היכא דברכתו חשיבא ו
"ברכה" ולא הוי ברכה לבטלה, דכה"ג מצי 
להוציא בה ידי חובה לאחרים, ולכן בברכת 
הנהנין, דוקא היכא דהמברך עצמו ג"כ אוכל, 
דברכתו הוי "ברכה" מצי להוציא בה ידי חובה 

ו אינו לאחרים, משא"כ היכא דהמברך עצמ
אוכל, דברכתו הוי ברכה לבטלה, דלא מצי 

 להוציא בה ידי חובה לאחרים. 

ואמנם כל זה דוקא היכא דהשומע אינו מחוייב 
בדבר, וכמו בברכות הנהנין רמצי לא להנות, 
אבל היכא דהשומע מחוייב בדבר, אית ליה 
למברך נמי חיוב מצד כל ישראל ערבין זה לזה, 

די חובה, אכתי ולהכי אף היכא שכבר יצא י
ברכתו חשיבא "ברכה" ומצי להוציא בה ידי 
חובה לאחרים, וכדמצינו גבי קידוש, דאף מי 
שכבר יצא ידי חובה יכול להוציא לאחרים, ועוד 
מצינו התם, דאף בברכת בורא פרי הגפן מצי 
להוציא, והיינו משום דהשומע מחוייב בברכה זו 
לצורך מצות הקידוש, ולכן אף בזה איכא 

 בות. ערי

ואמנם הכא, אף דהוי ברכת המצות, מ"מ כיון 
דהוי מצוה קיומית, א"כ נמצא דגם השומע אינו 
מחוייב בדבר, דמצי לא לישא אשה, ולא יצטרך 
לעשות קידושין, אלא דיש מקום לדון בזה, 
דכיון דהוא מחוייב בפרו ורבו, ולא מצי לקיים 
מצוה זו בלא קידושין, לדעתו דהרמב"ם דס"ל 

איסור של ניהוג אישות בלא קידושין, דאיכא 
נמצא דהשומע מחוייב בקידושין לצורך קיום 
מצות פרו ורבו, ואף על זה איכא עריבות, 
כדמצינו גבי ברכת בורא פרי הגפן דקידוש, 
אמנם לפ"ז היכא דכבר יצא ידי חובת פרו ורבו, 
או היכא דלא יקיים בקידושין אלו פרו ורבו, לא 

 .נהיהיה שייכא שומע כעו

 (כתובות)שיעורי רבי גרשון  

 

 משולחן גבוה



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'ברכת אירוסין'
 

ב'קיצור שולחן ערוך' מביא את 'מנהגי החופה' וכותב: 'המנהג במדינות הרבה בנישואי בתולה, שחשובי 
 .העיר פורסין סודר על ראש הכלה ומברכים אותה, ואומרים לה אחותנו את היי לאלפי רבבה'

ומקדש  ,פורסין יריעה על גבי קלונסאות ומכניסין תחתה החתן והכלה ברבים'ו'חופה' קורין מה שאחר כך 
'מה שאחר הקידושין מוליכין  אותם שם, ומברכין שם ברכות אירוסין ונישואין. אבל עיקר החופה הוא היחוד'

 וראוי שלא יכנס לשם שום אדם' 'ויחוד זה הוא .את החתן והכלה לחדר מיוחד ואוכלים שם יחד במקום צנוע
 החופה הקונה ועושה נישואין'.  

בדין ברכת אירוסין מביא ה'ערוך השולחן': 'המארס אשה צריך לברך וכמו כל המצוות שטעונות ברכה. וכך 
מ"ה אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את אהיא ברכתה בא"י 

 . 'עמו ישראל על ידי חופה וקידושין הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין בא"י מקדש

 הגמ' בכתובות מביאה: 'מברכים ברכת חתנים בבית חתנים' ומפרש רש"י 'כשנכנסה לחופת נישואין'.
אלו הם ה'שבע ברכות'  .ויברכו את רבקה''במסכת כלה הביאו: 'ומניין לברכת חתנים מן התורה שנאמר 

 שאחרי הקידושין תחת החופה.

רש"י מפרש את סדר הברכות וטעמן. הברכה אחרי הברכה הראשונה 'בורא פרי הגפן' מברכים שש ברכות. 
הראשונה 'שהכל ברא לכבודו' 'אינה מן הסדר אלא לאסיפת העם הנאספים שם לגמול חסד זכר לחסדי 

כה זו לכך המקום שנהג עם אדם הראשון שנעשה לו שושבין ונתעסק בו' 'ואסיפה זו כבוד המקום היא ובר
 נתקנה'. זה לא שייך לחתן ולכלה אלא לציבור שהתאסף ל'כבוד המקום'. 

על הברכה השנייה והשלישית מפרש רש"י: 'וכן ברכת יוצר האדם שתיקנוה ליצירה ראשונה של אדם 
שתי ברכות אלו אינן שייכות  .מ"מ אינה מסדר ברכות הזווג'. כך גם 'אשר יצר את האדם בצלמו'' 'הראשון

 ן ולכלה אלא על אשר 'התקין לו ממנו מגופו מצלעותיו בנין עדי עד בניין נוהג לדורות'.  לחת

כרון יהברכה הרביעית, 'שוש תשיש' היא הקדמה לברכות החמישית והשישית. 'לפי שאנו צריכין להעלות ז
 ירושלים על ראש שמחתנו שנאמר תדבק לשוני לחיכי וכו'.  

ו מגיעים לחתן ולכלה. 'שמח תשמח רעים האהובים' מפרש רש"י: רק בברכה החמישית והשישית אנחנ
את אדם הראשון בגן ' ' הקב"התכמו ששמח ,'החתן והכלה שהן רעים האוהבים זה את זה' 'כשמחך יצירך

עדן מקדם'. ברכה אחריתא 'אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה' 'שמשבח להקב"ה שברא חתונת דיבוק 
 '. איש באשה על ידי שמחה וחדווה

 שישיתוב 'רש"י מפרש גם את ההבדל בחתימת הברכות החמישים והשישית. בחמישית 'משמח חתן וכלה
לפי ששמחת ברכה החמישית 'לא בשמחת חתונה אנו אומרים שהרי תפילה היא  'משמח חתן עם הכלה'

 ,לפיכך אין לחתום בה משמח חתן עם הכלה .שיהיו שמחים בהצלחה כל ימיהם ,שמתפללים ומברכין
 דמשמע איש באשתו אלא ברוך ד' משמח את שניהם לעולם בסיפוק מזונות וכל טוב'. 

'ובאחרונה שמשבח לקב"ה שברא חתונת איש באשה על ידי שמחה וחדוה לפיכך יש לחתום משמח חתן 
עם הכלה שהוא לשון שמחת איש באשה'. רש"י מלמדנו כי בברכת חתנים יש יסודות נפלאים של אמונה 

 כלה ביום חופתם.     לפילה ובקשה ושל שבח לבורא עולם שכל כך נדרשים לחתן וובטחון של ת

על הפסוק: 'והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגיבור לרוץ אורח' מביא הרד"ק 'השמש בצאתה בשחר היא  
כחתן יוצא מחופתו שהכל שמחים לנגדו'. אותה שמחה שיש בזריחת השמש לאחר לילה אפל, יש בצאת 

 ו. החתן מחופת

על המשך הכתוב: 'ישיש כגבור לרוץ אורח' כותב המצודות: 'כמו שישיש הגיבור לרוץ באורח, כי בטוח הוא 
אך הגיבור 'ישיש לרוץ אורח' הוא  .בגבורתו'. כל אדם העומד לצאת לדרך מוטרד וחושש מסכנות הדרך

 לדרך. מלא שמחה ורץ לדרכו. כך השמש שמחה לעשות רצון קונה. כמו הגיבור השש לצאת

כשנתבונן נראה כי החתן והכלה היוצאים מחופתם יש להם את כל הסיבות להיות מודאגים ומוטרדים. עד 
עתה היו סמוכים על שולחן הוריהם פנויים לכל משאלות ליבם. עכשיו מוטל עליהם עול הקמת ביתם 

וים שיעלה זיווגם יפה מקומתפללים וופרנסתם. לפניהם צער גידול בנים וכל מאורעות החיים וכל זה כשהם 
 יפה.   

כמה תפילות ותחינות צריכות ללוות כל חתן וכלה. כמה סייעתא דשמיא וכמה זכויות הם צריכים על כל צעד 
 ושעל להתגבר על ה'קשה זיווגן כקריעת ים סוף'.      

הם באים לקיים בשעה בה איך לא נעמוד ונשבח 'לקב"ה שברא חתונת איש באשה על ידי שמחה וחדוה'. 
מצוות הבורא שהתקין להם בניין עדי עד להמשיך הם 'לא תוהו בראה לשבת יצרה' ומבינים שבכך מקיימים 

 הדורות. מסיר מהם הקב"ה כל דאגה ואנו רואים באיזו שמחה גדולה 'חתן יוצא מחופתו'. שושלתאת 

 

 

 

 הר"הג ירחמיאל קרם לימוד המוסר

המנהיג  . וכתבס' שם מא ב ד"ה אי הכי.א ותו
שמפני שפותח וחותם  הל' ארוסין סי' קד.

כקידוש והבדלה תיקנו בה ברכה על 
הכוס כקידוש והבדלה, ומפני שהיא 
מצוה גדולה. ונהגו להסדיר ברכה זו על 
כוס של יין ומברך עליו תחילה ואחר כך 

אם כתב בשו"ע שמברך ברכת ארוסין, ו
שכר מברך אותה בפני אין שם יין או 

עצמה, שעיקר החיוב בכוס הוא רק 
 .ולא בברכת ארוסין חתנים-בברכת

רא"ש סי' טז בשם ר"נ גאון, ועי' באור הגר"א 
. ויש אומרים שאם אין שם סי' לד ס"ק ח.

יין, אין מברכים על שכר, אלא מברכים 
כתב . וטור סי' סב בשם ר"נ גאון, בלא כוס

מברכים על אין נוהגים כן, אלא הב"ח 
כשמקדשים תחת החופה ואין לו . השכר

יין אלא לכוס אחד, יברך ברכת ארוסין 
כלבו אישות וברכת חתנים על כוס אחד. 

סי' עה בשם רב נטרונאי גאון. ועי' אוצה"ג 
נותנים להחתן והכלה . כתובות סי' פב ופג

ארחות חיים ח"ב סי' כא; לשתות מהכוס, 
ואף על פי פנ"י בקו"א לכתובות סי' כא: נהגו. 

שבברכות הנהנין מי שאינו נהנה בעצמו 
אינו מוציא אחרים, וכוס זה הרי אינו 
חובה בארוסין, מכל מקום כיון שנהגו 
לברך על הכוס כברכת המצות היא, 

הארחות  וכתב .שאף מי שיצא מוציא
טניסים שאם היו אס הר"ש, םבש חיים

, ואין צריך ת,נותנים לתינוק לשתו
לשתותו כולו או רובו, ודי בטעימה, כיון 

 . סשמעיקר הדין אין חיובו בכו
 

כתוב  דין עשרה אנשים בברכה.ה[ 
שאילתות בשאילתות והובא בראשונים 

 שאילתא טז; רא"ש כתובות שם; טוש"ע שם ד.
ברכת ארוסין צריכה עשרה אנשים, ש

דושין, שהם שנים, היינו שמלבד עדי הק
יהיו עוד שמנה אנשים, ואפילו קרובים, 

בכתובות ז  שכשם שברכת חתנים למדנו
מפסוק: במקהלות ברכו שצריכה עשרה  ע"ב

אלהים ה' ממקור ישראל, שברכת מקור צריכה 
קהל, כך יש ללמוד משם אף לברכת ארוסין, 
שאף ארוסין על עסקי מקור הם באים ואף הם 

אינו אלא כ' בשו"ע  שאמנם צריכים קהל. 
לכתחילה, ובדיעבד כשאין שם עשרה, 

ובמהרי"ק . )וראה ב"ש סק"ז( אין זה מעכב
שאם הקדושין  כ' בשם הר"פשורש קע 

היו בלא עשרה יכול לקדש פעם אחרת 
בשעת נשואין כדי לברך ברכת ארוסין 

 והרא"ש בשם ר"ש הנגיד כ', בעשרה
שברכת ארוסין אינה צריכה עשרה, 

ו קדושין אלא בפני שנים ולא שלא מצינ
בפני עשרה, ועוד שלא למדנו ברכה זו 
אלא מרבקה, ולא מצינו שהיו שם 

פר"ח בלקוטי אהע"ז, ועי' תוס' ז ב ד"ה  עשרה.
שנאמר. ועי' ברכי יוסף אהע"ז סי' לד והעמק 

אמנם באמת   שאלה לשאילתות שם.
כתב שאליעזר  פרשת חיי שרהבחזקוני ה

להרכיב עליהם עשרה גמלים לקח 
עשרה אנשים לברך ברכת אירוסין 

 ונשואין.

 המשך עקרי הענין
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 ראשי הישיבות
 הגאון רבי צבי יהודה אדלשטיין שליט"א
 ראש ישיבת ארחות תורה

 

 בענין ברכת האירוסין

כתב הרמב"ם פ"ג מאישות הכ"ג, כל המקדש אשה בין ע"י עצמו בין ע"י שליח צריך לברך קודם הקידושין 
ואם קידש ולא בירך לא יברך אחר  ,כדרך שמברכין קודם כל המצוות ,הוא או שלוחו ואח"כ מקדש

 שזו ברכה לבטלה מה שנעשה כבר נעשה, עכ"ל.  ,הקידושין

ובהגהות מיימוניות כתב על דברי הרמב"ם, כך נוהגין בארץ המערב אבל במלכיות אלו אין המקדש מברך 
, ועוד אלא אחר, ולפיכך נהגו שאין מברכין אלא אחר האירוסין כו' כיון שאין המצוה מוטלת על המברך
אחר לדלמא הדרי בהו לאחר שברך ונמצא ברכה לבטלה, עכ"ל. וצ"ב מה שתלה הטעם דמברכין 

דכוונתו דכיון דאחר מברך, חזינן דאין זה ברכת  בהא דאין המקדש מברך אלא אחר. ]ואפשר ,האירוסין
וסין. אמנם המצוות אלא ברכת השבח, וממילא ליכא בזה נמי דינא דעובר לעשייתן ולכך מברכין אחר האר

מלשונו שכתב "ולפיכך" נהגו שאין מברכין אלא אחר האירוסין, משמע דהא דאחר מברך זהו "טעם" 
דצריך לברך אחר האירוסין ולא משמע דהוי "ראיה". ועוד דממש"כ כיון שאין המצוה מוטלת על המברך 

 משמע דס"ל נמי דהוי ברכת המצוות וכשיטת הרמב"ם[. 

פ"א, דהנה בגמ' ר"ה כ"ט א' איתא כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציא חוץ ואולי יש לבאר דבריו באו
מברכת הלחם וברכת היין שאם לא יצא מוציא ואם יצא אינו מוציא. ופרש"י דכל הברכות אע"פ שיצא 
מוציא כיון דכל ישראל ערבין זה בזה, אבל ברכת הלחם והיין לא שייך ערבות דהא אין חייב בברכה זו 

לא לבריך. ומהאי טעמא מבואר בגמ' שם, דברכת הלחם של מצה וברכת היין של קידוש, דלא ליתהני ו
מוציא כיון דחייב לאכול וממילא חייב נמי לברך ושפיר איכא ערבות. וכל זה הוא בברכת  אע"פ שיצא

הנהנין שלפניה, אבל בברכות הנהנין דלאחר אכילה, מעיקר הדין אף מי שלא אכל יכול להוציא את חבירו 
שאכל, דכיון שכבר אכל הרי הוא מחוייב בברכה ושפיר איכא ערבות ]עי' תוס' ברכות מ"ח ע"ב וברא"ש 

 .שם[

והנה גבי שחיטה כתב הש"ך דאין אחר יכול להוציא את השוחט בברכה, ובתבואת שור סי' א' ביאר הטעם 
בות דלא יאכל ולא בזה משום דאין חיוב לשחוט אלא דאם רוצה לאכול צריך לשחוט, וא"כ לא שייך ער

ישחוט, והוי כברכת הנהנין שלפניה דאין מוציא דלא ליתהני ולא ליבריך. ומעתה נראה דגבי קידושין נמי 
וא"כ לא ישא ולא  י"ל דאין אחר יכול להוציא המקדש בברכה כיון דאין חיוב לקדש אלא אם רוצה לישא

 יקדש, ולא שייך בזה ערבות וכמו גבי שחיטה. 

היטב דברי ההגהות מיימו', דכיון דנהגו דאחר מברך והיינו דאחר מברך ומוציא את המקדש, ולפי"ז מבואר 
א"כ ע"כ לא שייך לברך קודם הקידושין דהא השתא ליכא ערבות דיכול שלא לקדש, וע"כ דמברך אחר 
הקידושין דהשתא כבר נתחייב בברכה, דומיא דברכת הנהנין דלאחריה דכיון שכבר נתחייב איכא ערבות 
להוציאו. ]אמנם כדברי ההגמ"י מבואר בתוס' פסחים דף ז' א', ומשמע שם שאין הביאור כנ"ל אלא דכללא 
הוא דכשאחר מברך אין דין עובר לעשייתן עיי"ש[. אמנם מנהגינו דאחר מברך ברכת אירוסין ומ"מ אנו 

הוציא בברכה וכמו גבי מברכין קודם הקידושין, ולסברא הנ"ל זה אינו נכון דקודם הקידושין ליכא ערבות ל
 שחיטה וצ"ע.

ב[ והנה בעיקר ד' הרמב"ם דברכת האירוסין הוי ברכת המצוות, זהו לשיטתו שהקידושין עצמם הם מצוה, 
הנה ברכות הנישואין ודאי אינם ברכת המצוות כיון דאסורה לו בלא קידושין וכעין שחיטה. ולכאו' צ"ב, ד

ושין חשיבי מצוה כיון דאסורה לו בלא קידושין, א"כ נשואין אלא ברכת השבח, ויל"ע לדעת הרמב"ם דהקיד
נמי ליהוו מצוה דהא ארוסה אסורה לבעלה מדברי סופרים וע"י הנישואין מותרת לו, ולכל הפחות ליהוי 

 מצוה דרבנן, וא"כ אמאי אין מברכין ברכת המצוות על הנישואין. 

נין עשיית חלות קידושין הוא חידוש התורה והנראה בזה דהא דקידושין חשיבי מצוה היינו משום דכל ע
שנתחדש עשיית קידושין להתירה לו לנישואין, וקודם מתן תורה לא היה שייך קידושין כלל ולכך חשבינן 
ליה מעשה מצוה, אבל מציאות נישואין היה נמי קודם מתן תורה שמכניסה לביתו ונעשית אשתו, וכמבואר 

היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא לישא  מתן תורהבדברי הרמב"ם פ"א מאישות וז"ל קודם 
אותה מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאשה, כיון שנתנה תורה נצטוו ישראל שאם ירצה 

נישואין היה אף  האיש לישא אשה יקנה אותה תחילה בפני עדים כו'. הרי מבואר מדבריו להדיא דענין
קודם מתן תורה ולא חידשה תורה אלא עשיית קידושין קודם הנישואין, ולכך עשיית הנישואין לא תשיב 

 אמרו דארוסה אסורה ונשואה מותרת. מעשה מצוה כלל דלא חידשו רבנן דין נישואין אלא רק

כל החידוש דיטה היה שייך אף קודם מ"ת, משום והא דשחיטה חשיבא מעשה מצוה אף דמעשה שח
דשחיטה נתחדש במ"ת דקודם לכן לא היה חילוק כלל בין נבילה לשחוטה, ואיכא נמי דינים בשחיטה בגון 
דשחיטת עכו"ם פסולה ואף דהבהמה במציאות שחוטה אסורה דבעינן מעשה שחיטה דישראל להתיר 

 הבשר ולכך חשיב שפיר מעשה מצוה לברך עליה.

 )שיעורים קידושין(

 

 עיון הלימוד

 בישוב קושית היעלת חן בברכת אירוסין מבועז
  

 
תנן במגילה ]דף כג:[ דברכת חתנים בעשרה, ובכתובות ]דף ז:[ 
מייתי לה, א. מבועז דכתיב ויקח עשרה אנשים מזקני העיר 
ויאמר שבו פה וישבו, שזימן עשרה אנשים לברך בפניהם ברכת 
חתנים, ב. כתיב במקהלות ברכו א'להים ה' ממקור ישראל, 

 וגיא.וילפינן מזה דעל עסקי מקור צריך עשרה, ע"כ הס
הרא"ש בכתובות ]פ"א סי' י"ב[ כתב שנחלקו רבוותא האם גם 
ברכת אירוסין צריך עשרה, או רק ברכת חתנים, וכתב הרא"ש 
להכריע דאף ברכת אירוסין צריך עשרה וז"ל, למאי דילפינן 
מבועז הרי בועז עשה גם ברכת אירוסין בעשרה, ולמאי דילפינן 

ור בא, דאי אפשר ממקהלות, גם ברכת אירוסין על עסקי מק
לישא בלא ברכת אירוסין, עכ"ד הרא"ש, ]ובשיטמ"ק הביא 
דדעת הגאונים דעסקי מקור לא הוה אלא בנישואין לא 

 באירוסין[.
]ובכתובות שם מוכיח דאף אלמון שנשא אלמנה צריך ברכת 
חתנים, כבועז, וקשה דהלא י' אנשים אלו זימן בועז עבור ברכת 

י יימר שהיה אלמון, ולקמן )פ"ד חתנים של פלוני אלמוני, ומ
פי"א( תירצתי דמפורש במס' כלה )פ"א ה"ג( שמברכים ברכת 
חתנים בעשרה מדכתיב שם שבירכו את בועז יתן ה' את האשה 
וכו', וברכה זו היתה לבועז, אלא שלפי"ז דברי הרא"ש צ"ע, 

 דמקרא דיתן ה' את האשה וכו' ליכא למילף ברכת אירוסין[.
המהרא"ל צינץ ]דיני נישואין סי' ו' סק"ב[ ובספר יעלת חן ל

תמה על הרא"ש דמי יימר שבועז זימן עשרה אנשים לצורך 
ברכת אירוסין, הרי י"ל שלא זימנם אלא לצורך ברכת חתנים, 
אבל לברכת אירוסין י"ל דאין צריך שיהיה עשרה, ]וכזאת 
ברא"ש עצמו )סי' י"ג( שכתב דברכת אשר ברא אין צריך 

א דבועז ליכא למילף, שהרי משום שאר בעשרה, ומההי
הברכות הוא שהוצרך להביא עשרה[, יעוי"ש מה שנדחק 

 ליישב, וסיים בצריך עיון.

וע"ד החידוד נראה, דהנה בועז אמר לעשרת האנשים 'שבו פה', 
וקיימו את דבריו 'וישבו', ויש להעיר, דהלא עסק זה הוזקקו 

ואר בבאר לצורך ברכת חתנים, וברכת חתנים בעמידה כמב
 היטב ]אבה"ע סי' ס"ב סק"א[.

והנה בירושלמי כתובות ]פ"א ה"א[ אמרו 'שבו פה' מכאן לבי"ד 
שהם מושיבין זקנים בבתי משתאות, ופירש בחת"ס כתובות 
]דף ז:[ בשם הפ"מ שהוא כדי להשגיח על העם שלא יפרוצו, 
והוסיף בחת"ס דאפשר שהוא מענין ז' ברכות, כמ"ש הב"ח 

ב סי"ב[ שלא לברך שהשמחה במעונו כשיש ]אה"ע סי' ס"
תערובות אנשים ונשים שאין שמחה למעלה כשיש הרהור, 
]וכ"ה בספר חסידים[, ומהך קרא גופיה יליף דין ברכת חתנים, 

 עכ"ד.
והנראה בזה, דהנה הפוסקים האריכו בדין העמידה בברכת 
חתנים, ואעתיק ממה שמצאתי שדיברו בזה, הכנה"ג ]אה"ע 

ה"ט סק"ב[ כתב, דמנהג קושטא וארץ המערב סי' ס"ב הג
לעמוד כל העם בשעת ברכת חתנים, והטעם לכבוד החתן 
והכלה שהם עומדים, והחתן דומה למלך ]פרקי דר' אליעזר 
סופט"ז[, והמהריק"ש בהגהותיו ערך לחם ]אה"ע סי' ס"א[ 
כתב שנהגו לעמוד בברכת חתנים, וברכת אירוסין מיושב, 

 יעוי"ש הטעם.
ני הזוהר ]תיקון י'[ איתא וז"ל, הא אינון בחופה צריכין ובתיקו

עמא קדישא למיקם בעמידה קדמיהון ]חתן וכלה[ עם חזן 
לברכא לון בשבע ברכאן, ולקדשא החתן לכלה בקדמיתא 
בקדושין. והגאון מוהרש"ק בשו"ת האלף לך שלמה ]אה"ע סי' 
קט"ו[ כתב, מצאתי בזוהר שכל העולם חייבין לעמוד עם החתן 
והכלה כשמברכין ז' ברכות תחת החופה, ואסור להם לישב 
 בשעת הברכות, ובודאי ראוי לחוש לדבריו דברי אלקים חיים.

הלא לפי"ז יש לומר דהנה הירושלמי מקשה למה אמר להם 
שבו פה, והרי באמת צריך לעמוד בשעת ברכת חתנים, ולמה 
אמר להם לישב, ]ויש ליישב דהלא לא ברכו עתה אלא זימנם 
שיהיו מזומנים לכשיכנוס הגואל את רות, יעוין ברש"י[, וע"כ 
צ"ל דמאחר דברכת אירוסין נהגו מיושב אמר להם לישב, ורק 
אח"כ בברכת חתנים יעמודו, וא"כ שפיר מדוייק שהזמין את 

 העשרה זקנים גם עבור ברכת אירוסין, והוא ע"ד חידוד.
עשרה ובפירוש שושנת העמקים להאלשי"ך כתב וז"ל, זימן 

אנשים וכו' לברכת חתנים, ויאמר שבו פה כלומר פה אתם 
יושבים, אך אחרי הדברים שנדבר פה תעמודו לברך ברכת 

 חתנים, עכ"ד, ויעוין לקמן בדברי החת"ס בענין העמידה.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קאו מהפסו נישואין בעשרה שנאמר "ויקח עשרה אנשים מזקני העיר"
"במקהלות ברכו אלוקים ה' ממקור ישראל", אבל אצל רבקה זה היה ברכת 
אירוסין. ומוסיפים התוס' "ויש ללמוד משם שיש לברך ברכת אירוסין לאשה 

ח היה, ונראה דאסמכתא בעלמא המתקדשת ע"י שליח שהרי אליעזר שלי
ן". פשטיה דקרא דברכת אירוסיעשרה לא משתמע מהתם ולא איירי היא ד

ל ברכת נשואין ולא אירוסין", ת כלה רבתי מפורש שמדובר עמלשון מסכ
מש"כ "ויברכו את רבקה" מדובר בברכת נשואין ולא דר"א ד בפרקי וכ"כ

שזה היה סתם ברכה ולא  קנים עה"ת כתבבפירוש מושב ז רכת אירוסין.בב
 ברכת אירוסין ולא ברכת נישואין.

 ברכות נישואין

בל ברכות א ,בברכות אירוסין כשאין עשרה מברכים בפחות מעשרה רק
וכן  ,אלף קס"ז נישואין אין מברכין בפחות מעשרה. וכ"כ בשו"ת הרשב"א
ים אלא בעשרה נפסק בשו"ע אבן העזר סימן ס"ב דאין מברכין ברכת חתנ

נים מן התורה גדולים. וכן משמע במסכת כלה פ"א פ"א "מנין לברכת חת
מבועז שנאמר  ו את רבקה" )בראשית כ"ד( וכן לומדים זאתנאמר "ויברכ

רה. וכתב בערוך ברך ברכת חתנים בעש"ויקח בועז ערה אנשים" אלא כדי ל
לא יאמרו אע"ג דלאו דבר שבקדושה הוא כמו קדושה ש"השלחן )שם( 

הכל ברא לכבודו בפחות מעשרה, מ"מ כיון שמזכירין בנין ירושלים וכן ש
בד אם בירכו הכבוד לברכות בפחות מעשרה. בדיעלכבוד הנאספים אין מ

ף י"ג דיוצאים ברכת נישואין שלא בעשרה כתב בחכמת אדם כלל קכ"ט סעי
ואין שיעמדו גם הם ידי חובתם מצד הדין, אבל כדאי כשיזדמן זוג אחר לניש
מהדו"ק סימן קנ"ו  שם ויכוונו לצאת בברכותיהם, וכ"כ בשו"ת נודע ביהודה

 אשונה פרשת שופטים סעיף י"ד.ובבן איש חי שנה ר

ת רבקה", היכן יש לציין דהלימוד ברכת חתנים מרבקה שנאמר "ויברכו א
פסוק י' ית כ"ד מצינו שהיו עשרה אנשים בשעת נישואיה. החזקוני בבראש

נשים לבית אתחילה הביא עמו עשרה  מחשבהכתב דאליעזר עבד אברהם ב
לזה ממש"כ )שם(  רה, וראי'בתואל כדי שיוכלו לברך ברכת חתנים במנין עש

ליהם עשרה אנשים גמלים מגלי אדוניו", ולמה להרכיב ע עשרה"ויקח העבד 
ב הרגצובר בס' לברך ברכת נישואין. וכ"כ בס' תפארת יהונתן )שם(. כת

ר בעצמו היה צפנת פענח שלכך הוצרך אליעזר לעשרה אנשים אף שאליעז
הנצרכים לברכת  נין עשרהמכיון שהוא היה עבד ואינו יכול להצטרף למ שם

 ן ו' אות א'(.חתנים )עי' שו"ת יביע אומר חלק ב' חלק אבן העזר סימ

 ברכת ברמקול

עו הברכות מפי לכתחילה צריך עשרה אנשים לעמוד סמוך לחופה כדי שישמ
ימן רמ"ד ורמ"ה המברכים ולא מפי הרמקול. וכ"כ בשו"ת שבט הלוי ח"י ס

ד ובשו"ת מנחת מ"ג וח"ב סימן תרמ"שו"ת תשובות והנהגות ח"א סימן תש
 שלמה ח"א סימן ס"ט וח"ב סימן י"ח.

 

 

 אשת חיל
 מדרשים, נסתר,

 ראשונים, אחרונים, חסידות

 

 מכון ירושלים  

 אוצר מפרשי התורה
 התורה על והביאורים הפירושים כל אוצר

 וייחודית תמציתית בעריכה
 הספרים בחנויות להשיג

 
 

 .הפסקה -תולדות

 ברכת אירוסין ונישואין בעשרה אנשים

 הברכה מקור

הוא ברכת כשאדם בא לקדש אשה תקנו חכמים לברך על הקידושין ו
וה שאדם עושה אירוסין. וטעם הברכה דכשם שמברכין על כל מצוה ומצ

דברי הרמב"ם מ. וכן משמע כך צריך לברך על מצוה זו של קידושי אשה
וקח על רפרק ג' מהלכות אישות הלכה כ"ג. וכן נקט בס' מעשה 

שה בקידושין הרמב"ם, וכן כתב בשו"ת הריב"ש סימן שצ"ח שלקיחת א
ם דעת הרא"ש הוא מצות עשה שהרי תקנו בה ברכה כשאר המצוות, אול

בח והודאה בכתובות פרק ראשון סימן י"ב שברכה זו היא ברכת הש
וציוונו  מיםיינו לתת שבח אשר קדשנו במצותיו והבדילנו מן העדה

ל הרא"ש שאחת מן העריות, וכלשונו  אללקדש אשה המותרת לנו ו
חר בהם וקדשן "ותקנו לברך על קדושתן של ישראל, והיינו שהקב"ה ב

 בענין זיווג באסור להם ומותר להם".

 עשרה בני אדם בברכת אירוסין

 שרה בני אדםריך שיהיו שם בשעת הברכה עברכת אירוסין לכתחילה צ
ים בעשרה שנאמר "מנין לברכת חתנבגמ' כתובות ז' ע"ב מובא גדולים. 

' ד'(. ולכאורה דקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה" )רות יו"
על ברכת  בגמ' משמע ששאלו מנין לברכת חתנים בעשרה ולא שאלו

סין מברכת ברכת אירו אירוסין. נחלקו בזה הראשונים האם לומדים
ב אחאי גאון כתב רא"ש בפ"ק דכתובות סימן י"ב מביא "נישואין. הר

עשרה, והר' בדברכת אירוסין לתות פרשת חיי שרה סימן ט"ז( )בשאי
תנים. וכותב חצריך עשרה אלא לברכת  איןשמואל הנגיד חולק עליו ש

עשה  ז הרי בועזדילפינן מבוע יאמאחאי דל רבדברי  הרא"ש "ולי נראה
"ז ע"ב. אולם דוכן דעת המאירי בכתובות  ,גם ברכת אירוסין בעשרה"

י חלק ואמר הרמב"ן בכתובות ד"ח ע"א כתב "והנגיד ר' שמואל הלו
וזכרה עשרה אלא השהוא בטעות יד סופר. ונראין דבהרי הנגיד ז"ל שלא 

כ בחידושי וכ"וכי אסור הוא לקדש בפחות מעשרה?  בברכת נשואין.
ז"ל "וכן הנגיד ות ד"ז, וכן דעת הריטב"א כתובות ד"ז והרא"ה בכתוב

בעול". בס' להשיב דלא חשיב עסקי מקור אלא בנישואין שהוא מותר 
פ"א סימן י"ג  כתובות כל בו כתב דאין צריך עשרה, וכן בים של שלמה

לא נישואין א לא נקרא מקוראומר דודאי ברכת אירוסין  כתב "ואני
"ברכת אירוסין  אבן העזר סימן ל"ד ס"ד נפסק בשו"ע "שעומדים לביאה

ירוסין צריכין א. וכן כתב הלבוש )שם( "ברכת לכתחילה"צריכין עשרה 
כו' לענין עשרה לכתחילה כמו שמצינו בבועז שלקח עשרה אנשים ו

נשים, ברכת במקום שאין שם עשרה אצריכים עשרה לכתחילה". ברכה 
אבן העזר סימן בת הלל וכ"כ בפירוש בי ,אירוסין מברכים בפחות מעשרה

 שרה לא מעכב"ק"ז כתב "ואם ליכא ע)שם( ס סק"ד, ובבית שמואלל"ד 
גמ' עכב משום דהדאם אין עשרה לא מ יוכ"כ בערוך השלחן סימן ל"ב ס"

דברי מוכן משמע  רכת אירוסין,לא נמצא מפורש שצריך עשרה ב
 הרמב"ם דאין צריך עשרה.

ת היי לאלפי רבבה" )בראשית ויברכו את רבקה אחותם אחותינו א"נאמר 
ו את הפסוק כ"ד ס'(, בתוס' כתובות ז' ע"ב בד"ה שנאמר ויקח בועז הביא

מזה ברכת נישואין. וכתבו לחלק "דהתם  דו"ויברכו את רבקה" ללמ
ברכת אירוסין והכא ברכת נשואין", דהיינו מה שמובא מנין לברכת 

  הרה"ג אליקום דבורקס מנהגים

 

 


