
  ה"תשע ● ז"בית יצחק מ

 דניאל פלדמן

 ברכת אירוסין 

 ,תנו רבנן מברכין ברכת חתנים בבית חתנים" :)ז(איתא בגמ׳ כתובות 
 ,אמר אביי וביהודה שנו .ר' יהודה אומר אף בבית האירוסין מברכין אותה

וברכת  ,יא אידך מברכין ברכת חתנים בבית חתניםתנ .מפני שמתייחד עמה
ברכת האירוסין מאי מברך רבין בר רב אדא ורבה  .אירוסין בבית האירוסין

ה אשר קדשנו "י אמ"בר רב אדא תרוייהו משמיה דרב יהודה אמרי בא
והתיר לנו את הנשואות  ,ואסר לנו את הארוסות ,במצותיו וצונו על העריות

רב אחא בריה דרבא מסיים בה משמיה דרב יהודה  .על ידי חופה וקדושין
ויצא מהגמ׳  .כ לשון הגמ׳"ע ".י מקדש ישראל על ידי חופה וקדושין"בא

וכשנכנסה לחופת נשואין צריך לברך  ,דברכה צריכה להיות בבית האירוסין
 .ברכת נשואין דהיינו מה שאנו קוראים שבע ברכות

וסח ברכת אירוסין כמה קושיות על נ )שם סי׳ יב(ש "והקשה הרא
ועוד  ,ל למה אין מברכין אשר קדשנו במצותיו וצונו לקדש את האשה"וז

ה והלא אין אנו "היכן מצינו ברכה כזאת שמברכין על מה שאסר לנו הקב
ועוד מה ענין  ,מברכין שאסר לנו אבר מן החי והתיר לנו את השחוט

שמברכין ברכת ועוד מה לנו להזכיר חופה בכאן כיון  ,להזכיר עריות בכאן
ל שאין "ש ז"ולפי זה סיים הרא .ל"עכ ,אירוסין בבית האירוסין ובלא חופה

לתת שבח אלא הברכה זו נתקנה  ,ברכת אירוסין ברכה לעשיית המצוה
ולמה תקנו  ,מה הגדר של ברכת אירוסין ,אנו צריכים לדעת ,והנה .ה"להקב
ר לברכת צריך לעיין בכמה ענינים הקשו ,אכן .ל את הברכה הזה"חז

  .אירוסין

שמביא מח׳ הראשינים לגבי כמה אנשים צריכים  )שם(ש "עיין ברא
ורב שמואל  ,שאפ' ברכת אירוסין צריכין י'רב אחאי גאון סובר  .להברכות

אבל ברכת אירוסין אינו צריך  ,שרק ברכת חתנים צריכין י'הנגיד סובר 
הברכות ש שהביא עוד מח׳ ראשונים לגבי סדר "ע בהרא"וע .אלא ב'

קידושין כדאמר  קודםל יש שכתבו שצריך לברך ברכת אירוסין "אירוסין וז
ויש שכתבו שצריך  .כל הברכות כולן מברכין עובר לעשייתן :)פסחים ז(

האירוסין דילמא הדרא בה האשה והויא לה ברכה לבטלה  אחרלעשות 
ש הביא טעם נוסף לצד השני' להתנגד על הסברא של הצד "והרא .ל"עכ
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ועוד שבכל המצות לפי שמזכירין עשיית המצוה מברכין "שון וכתב הרא
וכיון אבל כאן אין מברכין אשר קדשנו לקדש האשה עליהן עובר לעשייתן 

ולמסקנה כתב .שאין מזכירין עשיית המצוה אין צריך לברך עובר לעשייתן
הביא דשיטה  )שם אות א(והקרבן נתנאל  .ש כסברה הראשונה"הרא

 .ף"בת הריראשונה הוה תשו

ל "קידושין וז אחרא כתב בהדיא שלהלכה נכון לברך "אולם הרשב
פ שאמרו "הקדושין ולא קודם הקדושין ואע אחרנהגו לברך ברכת אירוסין 

שאני הכא  ,כל המצוות כולן מברך עליהם עובר לעשייתן )פסחים ז' ב'(
 ועוד שבכל המצות לפי .דילמא הדרי בהו כיון שהדבר תלוי ברצון שניהם

שמזכירין עשיית המצוה מברכין עובר לעשייתה אבל כאן הרי אין מברכין 
אשר קדשנו לקדש את האשה וכיון שאין מזכירין עשיית המצוה אין צריך 

א הסברות לצד השני יכולין "שלהרשב ,נמצא .ל"לברך עובר לעשייתן עכ
ש אינו כן והסברא "אבל להרא ",עובר לעשייתן"להתגבר על סברא של 

 .מנצחת "בר לעשייתןעו"של 

א נוטה "ולמה הרשב ,א"ש והרשב"מה היא העיקר מח׳ בין הרא ,אכן
אפשר להבחין  ,אם דייק בלשונם .ש נוטה כצד השני"כצד הראשון והרא

ש "הרא .א הביא"ש הביא לסברות שהרשב"שיש הבדל בין הסברות שהרא
אבל  ."דילמא הדרא בה האשה והויא לה ברכה לבטלה"כתב לצד השני 

ראיתי ו .כיון שהדבר תלוי ברצון שניהםא כתב דילמא הדרי בהו "הרשב
א "יסוד שהובאת על ידי הרב שילה רפאל בהערות השוליים להרשב

 .א במילות נוספות האלה"שהסביר מהי כוונת הרשב

למה לא מברכין על מתנות  )א סי׳ יח"ח(א בתשובה "כתב הרשב
תלויה כולה ביד העושה מפני  וכן אין מברכין על מצוה שאינה"ל "עניים וז

כגון מתנות עניים  ,שאפשר שלא יתרצה בה חבירו ונמצא מעשה מתבטל
והביאור  .ל"עכ ."והלואת הדלים ונתינת צדקה והענקה וכיוצא בהם

וכיון  ,בדבריו דאין אדם מברך על מצוה שאין הוא בעלים לעשותה בעצמו
ם על המצוה ולפיכך הרי אין הנותן בעלי ,שיש אפשרות שהעני יסרב לקבל

כיון שהדבר תלוי ברצון "וזה ממש כוונתו כשהוא הוסיף  .לא יברך
ב מדוע לגבי צדקה אינו מברך כלל אבל גבי קידושין "כ צ"אבל א ."שניהם

  .יש לו לברך אחר המעשה קידושין

מ כתב טעם עקרוני לחלק בין צדקה "החידושי הרי ,לתרץ קושיא זו
יסרב לקבל נעקרה המצוה ואין שום חיוב על דבצדקה אם העני  .לקידושין
כ בקידושין גם אם לא תרצה האשה יש עליו חיוב לשאת "משא ,הנותן
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דאין  ,כ"ואפילו אח ,ולדבריו מובן דבצדקה לא תיקנו ברכה .אשה אחרת
דבריו קשה קצת דהרי גם  ,אבל לכאורה .ובקידושין תקנו ,עליו חיוב
ומאי שנא  ,העני לא יבקש יש עליו חיוב לתת צדקה גם אם ,בצדקה

 .קידושין מצדקה ושתיהן מצוות דרמיא עליה

א אין ברכת אירוסין ברכה לעשיית "אפשר לפרש שגם להרשב ,אולם
 ,כברכת השבחש שברכה זו נתקנה "א הסכים להרא"אלא שהרשב ,המצוה

 .נוכל לחלק בין קידושין לצדקה באופן זה ,ואם כן .ה"לתת שבח להקב
 ,ברכה על צדקה] צריך לאומרה עובר לעשייתן ,לדוגמהשבברכת המצוות [

מה שאין כן בברכת  .ואם אי אפשר לברך בתחילה לא תיקנו לברך בסוף
וכמו כן מחלק הכסף משנה לגבי ברכות השחר  .כ"השבח דיכול לברך אח

היינו ברכת  ,ל והא דאמרינן כל הברכות מברך אותם עובר לעשייתן"וז
ה על מה שצונו וקרבנו "יך לברך תחלה להקבהמצות שאומר בהם וצונו צר

כ "אבל ברכות של הודאה ושל שבח כגון אלו יכול לברך אח ,לעבודתו
 .ל"עכ

שניהם אמרו שברכת אירוסין אינו  ,ש"א וגם להרא"שלהרשב ,נמצא
ש "מ ,לכן הדרא קושיא לדוכתא .ברכת המצוה אלא ברכת השבח

 .קידושין קודםברך ש פסק ל"קידושין והרא אחרא פסק לברך "שהרשב

לא רק שייך לגבי  "עובר לעשייתן"הכלל של  ,ש"שלהרא ,יש לתרץ
כמו ברכות  ,ואפילו ברכות השבח ,ז שמברך"אלא כ ,ברכת המצוות

ש בפרק ט' "אבל זו אינו כיון שהרא .נכון לומר קודם 'לעשייתן' ,השחר
רכות כל הב )פסחים ז ב(ל והא דאמרינן "בברכות כתב בהדיא שאינו כן וז

היינו ברכת המצות שאומר בהן וצונו  ,כולן מברכים עליהם עובר לעשייתן
אבל  ,צריך לברך להקדוש ברוך הוא תחלה על מה שצונו וקרבנו לעבודתו

 .ל"עכ .ברכה של הודאה ושבח כגון אלו יכול לברך אחר כן

וזה שיטת  ,וגם אני ראיתי מאת הרב שילה רפאל שיש שיטה לעומתם
ל "וז ברכת המצוהם סבר שברכת אירוסין היא "שהרמבמשמע  .ם"הרמב

כל המקדש אשה בין על ידי עצמו בין על ידי שליח צריך לברך קודם 
 כדרך שמברכין קודם כל המצותהקידושין הוא או שלוחו ואחר כך מקדש 

 .ם סובר שברכת אירוסין הויא ככל ברכת המצוות"משמע שהרמב .ל"עכ
ידושין ומצות פרו ורבו כשתי מצוות מצות ק ,ם"שלהרמב ,ויש להוסיף

וגם במשנה  ,שהרי בספר המצוות הם שני מצוות נפרד ,בפני עצמן הן
 .תורה מצות פרו ורבו נתבארה במקום אחד ומצות קידושין במקום אחר
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שמואל הנגיד ורב  ’אולי יש לנו לפרש המחלוקת בין ר ,לפי כל זה
שאי נימא שברכת  .בעינן עשרה אם לאו על דרך זהאחאי גאון האם 

שהרי ככל ברכות המצוות  ,אין צריך עשרה ,אירוסין הויא ברכת המצוה
אבל אי נימא שברכת  .שמואל הנגיד’ וזה שיטת ר ,שאינו צריכין עשרה

ל תקנו לברך בפני עשרה כדי "יש לומר שחז ,אירוסין הויא ברכת השבח
  .דפ צריך לעיין עו"עכ .וזה שיטת רב אחאי גאון ,להתפרסם הדבר


