
 ה וקידושיןחופ קורס    - מפגש דוגמא  

 כוס יין בברכת האירוסין 

 מקור המנהג לברך על כוס יין 

. הברכה   בנוסח  רק   דנה   הגמרא .  האירוסין   בזמן   אירוסין   ברכת  שמברכים  מהגמרא   לעיל  הובא 

 . בראשונים נידונו   אירוסין   לברכת  הקשורים   העניינים  שאר

(,  שכר  כוס  על "  שהכל"   או )  יין   כוס  על  הגפן   פרי  בורא   לברך   שנהגו   כתב   ש"והרא  ם "הרמב

  אירוסין   ברכת  יברכו   –  שכר  או   יין   אין   אם  אמנם .  הכוס  על  האירוסין   ברכת  לברך  מכן   ולאחר

 .כוס  ללא 

 שכר  או  יין   בנמצא   יש  כאשר  ולכן,  יין   כוס  על  האירוסין   ברכת  להסדיר  שנהגו   ע "השו   כתב  וכן 

 .  האירוסין   ברכת מברך   כ" ואח  תחילה   השכר  או  היין   על  מברך   –

  אפשר  –  ויסקי  או  עראק   לבנה   בירה   כמו ",  מדינה   חמר"   הנחשב   משקה   שכל   כתב  יוסף  בילקוט

 .האירוסין   ברכת  עליו  לברך 

 מי מברך על היין 

  האירוסין   ברכת  את  מברך  הוא   שהרי,  היין   על   מברך  הקידושין  שמסדר  שנוהגים   אחרונים   כתבו 

 (.לעיל  כמבואר)

 מי טועם מהיין

 האם   נחלקו   אמנם .  בשבילם  שהברכה   כיון ,  מהכוס  טועמים   והכלה   שהחתן   אחרונים   כתבו 

 .לא   או   מהכוס  טועם  המברך 

 כמו ,  חיוב   שהם  בברכות  אמנם.  בעצמו   נהנה   אינו  אם   לברך  לאדם   שאסור  ידוע   הנהנין  בברכות

 . טועם   אינו   שהוא   פי  על   אף"  ערבים  ישראל   כל"   מדין   חבירו  עבור  לברך  רשאי  אדם,  קידוש 

 מקום   יש  ולכן ,  מנהג  אלא   חובה   אינה   אחד   מצד,  האירוסין   ברכת  לפני  שמברכים  הגפן   ברכת

 לכבוד   אותה   מברכים  שני  מצד   אך .  בעצמו   לטעום  חייב   שהמברך   הנהנין   ברכות  ככל  אותה   לדון 

 לטעום  חייב   אינו   שהמברך   חיוב  של  כברכה   אותה   לדון  מקום  יש   כן  ואם,  להנאה   ולא   המצוה 

 . בעצמו

 מנהג   וכן.  והכלה   לחתן  רק   מטעימים  אלא   טועם  אינו   שהמברך   אשכנז  עדות   רוב   מנהג,  למעשה 

 . 1ד" חב 
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 . קעו עמוד ג"ח  מנחם היכל, ז"אדה  סידור( 

 



  הכלה לאם המברך נותן  כ" ואח, לטעום   לחתן  נותן  כ" ואח  טועם שהמברך  המזרח עדות ומנהג

 . לטעום  לכלה   שתתן 

 האם צריך לשתות רביעית 

 . אחרונה   ברכה   ויברך   רביעית  ישתה   שהחתן  שכתב   מי  יש 

 צריך  והבדלה   בקידוש   שרק )  טעימה   שמספיקה (  וספרדים  אשכנזים)  האחרונים   רוב  דעת   אך 

 (. הכוס  שעל   ברכות  בשאר ולא ,  לוגמיו   מלוא   לשתות

 


