ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת כתובות

דפי עזר ללימוד דף היומי

14.1.6
7b ( )תנו רבנן מברכין ברכת חתנים 8b ()בצרדא בר זוזא

 בראשית פרק א פסוק כז:ֹתם
ָ אָדם ְבּצַ לְ מ ֹו ְבּצֶ לֶם אֱ ִהים בָּ ָרא אֹת ֹו ָזכָר וּנְקֵ בָ ה בָּ ָרא א
ָ ָ וַיּ ְִב ָרא אֱ ִהים אֶ ת ה.1
 בראשית פרק ה פסוק ב:אָדם ְבּיוֹם ִהבָּ ְראָם
ָ  ָזכָר וּנְקֵ בָ ה בְּ ָראָם וַ יְבָ ֶר א ָֹתם וַ יּ ְִק ָרא אֶ ת ְשׁמָ ם.2
ְ  וַ יּ ְַרא ה' וַ ִיּנְאָץ ִמכַּעַ ס בָּ נָיו.3
 דברים פרק לב פסוק יט:וּבנֹ ָתיו
ַ אַלְמנֹ ָתיו א
ְ ְתֹמיו וְ אֶ ת
ָ חוּריו א י ְִשׂ ַמח אֲ ֹדנָי וְ אֶ ת י
ָ ַ עַ ל כֵּן עַ ל בּ.4
טז: ישעיהו ט:יְרחֵ ם כִּ י כֻלּ ֹו ָחנֵף וּמֵ ַרע וְ כָל פֶּ ה דֹּבֵ ר נְ בָ לָה ְבּכָל זֹאת א ָשׁב ַאפּ ֹו וְ עוֹד יָד ֹו נְטוּיָה
י-ט: ישעיה א:ס ִשׁ ְמעוּ ְדבַ ר ה' ְק ִצינֵי ְסדֹם הַ אֲ זִינוּ תּו ַֹרת אֱ הֵ ינוּ עַ ם עֲ מֹ ָרה: לוּלֵי ה' ְצבָ אוֹת הו ִֹתיר לָנוּ ָשׂ ִריד כִּ ְמעָ ט כִּ ְסדֹם הָ יִינוּ לַעֲמֹ ָרה ָדּ ִמינוּ.5
ֶ ֲאַב ָרהָ ם אֵ ת א
ְ וּמ ְשׁפָּ ט לְ ַמעַ ן הָ ִביא ה' עַ ל
ִ  כִּ י י ְַד ְע ִתּיו לְ ַמעַ ן אֲ ֶשׁר יְצַ וֶּה אֶ ת בָּ נָיו וְ אֶ ת בֵּ ית ֹו אַחֲ ָריו וְ ָשׁ ְמרוּ ֶדּ ֶר ה' לַעֲ שׂוֹת ְצ ָד ָקה.6
יט: בראשית יח:שׁר ִדּבֶּ ר עָ לָיו

I

( ברכת חתניםcon’t)
a Location:  ברכת חתניםin the wedding hall/marital home;  ברכת אירוסיןin the father’s house
i
In יהודה, where they allow the couple to have  ייחודat אירוסין,  ברכת חתניםmay be said there
b Text of  ברכת אירוסין- dispute whether to have ( חתימהwe do)
c
Duration – all seven days with 10 present
i
 – רב יהודהmust have פנים חדשות
ii text of ברכת חתנים
1  לויsaid 5 (of 6), following the practical result that ' הcreated only 1 (resolution of vv. 1-2)
iii ’רב אשיs ruling:
1 first day (from time food is prepared for feast), in any case recite all of them
2 after that, only if  ;פנים חדשותif not, recite  שהשמחה במעונוand the final )"אשר ברא"( ברכה
3 from day 7-30, only  – שהשמחה במעונוeven 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 במעונוat a ( בריתchild is in pain)
e
Including  חתניםand  אבליםin their respective מנינים
i
 חתניםalways are included
ii discrepancy regarding inclusion of אבלים
iii resolution #1: they don’t count for the  מניןrequired for the שורה
iv rejection: there is no  ברכהin the שורה
v resolution #2: they don’t count for ברכת רחבה
vi challenge: there is no  ברכת רחבהfor 7 days
vii defense: with פנים חדשות, there might be ברכת רחבה כל שבעה
1 supporting story of  ר"לvisiting the family of his son’s deceased tutor (vv. 3-4)
2 additional stories of ( ניחום אבליםvv. 5-6)
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