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14.1.6 

7b ( מברכין ברכת חתניםתנו רבנן  )  8b (בצרדא בר זוזא)  
 

  כז פסוק א פרק בראשית: ֹאָתם ָּבָרא ּוְנֵקָבה ָזָכר ֹאתוֹ  ָּבָרא ֱא�ִהים ְּבֶצֶלם ְּבַצְלמוֹ  ָהָאָדם ֶאת ֱא�ִהים  ִַּיְבָראו .1

  ב פסוק ה פרק בראשית: ִהָּבְרָאם ְּביֹום ָאָדם ְׁשָמם ֶאת ַוִּיְקָרא ֹאָתם ַוְיָבֶר� ְּבָרָאם ּוְנֵקָבה ָזָכר .2

  יט פסוק לב פרק דברים :ּוְבֹנָתיו ָּבָניו ִמַּכַעס ַוִּיְנָאץ ה' ַוַּיְרא .3

  טז:ט ישעיהו :ְנטּוָיה ָידוֹ  ְועֹוד ַאּפוֹ  ָׁשב �א ֹזאת ְּבָכל ְנָבָלה ֹּדֵבר ֶּפה ְוָכל ּוֵמַרע ָחֵנף ֻכּלוֹ  ִּכי ְיַרֵחם �א ַאְלְמֹנָתיו ְוֶאת ְיֹתָמיו ְוֶאת ֲאֹדָני ִיְׂשַמח �א ַּבחּוָריו ַעל ֵּכן ַעל .4

  י-א:ט ישעיה :ֲעֹמָרה ַעם ֱא�ֵהינּו ּתֹוַרת ַהֲאִזינּו ְסֹדם ְקִציֵני ה' ְדַבר ִׁשְמעּו ס :ָּדִמינּו ַלֲעֹמָרה ָהִיינּו ִּכְסֹדם ִּכְמָעט ָׂשִריד ָלנּו הֹוִתיר ְצָבאֹות ה' לּוֵלי .5

  יט:יח בראשית :ָעָליו ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ֵאת ַאְבָרָהם ַעל ה' ָהִביא ְלַמַען ּוִמְׁשָּפט ְצָדָקה ַלֲעׂשֹות ה' ֶּדֶר� ְוָׁשְמרּו ַאֲחָריו ֵּביתוֹ  ְוֶאת ָּבָניו ֶאת ְיַצֶּוה ֲאֶׁשר ְלַמַען ְיַדְעִּתיו ִּכי .6

  
  

I ברכת חתנים (con’t)  

a Location: ברכת חתנים in the wedding hall/marital home; ברכת אירוסין in the father’s house 

i In יהודה, where they allow the couple to have ייחוד at ברכת חתנים ,אירוסין may be said there 

b Text of ברכת אירוסין  - dispute whether to have חתימה (we do)  

c Duration – all seven days with 10 present 

i רב יהודה – must have ים חדשותפנ  

ii text of ברכת חתנים  

  created only 1 (resolution of vv. 1-2) ה' said 5 (of 6), following the practical result that לוי 1

iii רב אשי’s ruling:  

1 first day (from time food is prepared for feast), in any case recite all of them 

2 after that, only if פנים חדשות; if not, recite שהשמחה במעונו and the final ("אשר ברא") ברכה 

3 from day 7-30, only שהשמחה במעונו – even if the guests didn’t come to celebrate 

4 from day 30-end of 1 year, only שהשמחה במעונו, and only if they come to celebrate 

d (rejected) expansions 

i expanding text of ברכות 

ii reciting שהשמחה במעונו at a ברית (child is in pain)  

e Including חתנים and אבלים in their respective מנינים 

i חתנים always are included 

ii discrepancy regarding inclusion of אבלים 

iii resolution #1: they don’t count for the מנין required for the שורה 

iv rejection: there is no ברכה in the שורה 

v resolution #2: they don’t count for ברכת רחבה 

vi challenge: there is no ברכת רחבה for 7 days 

vii defense: with פנים חדשות, there might be ברכת רחבה כל שבעה 

1 supporting story of ר"ל visiting the family of his son’s deceased tutor (vv.  3-4) 

2 additional stories of ניחום אבלים (vv. 5-6) 
 

 

 

 

 


