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  .ח �ד כתובות

  ?במה נחלקו לוי ורב אסי דלהל�

  

   ג� ברכת יוצר האד��רב אסי ביר� שש    ולא ביר� יוצר האד��לוי ביר� חמש   

חדא יצירה הואי א "להו
1

שתי יצירות הואי  
2

  

לדחייה
3

  בתר מחשבה לעשותו שני� אזלינ�  בתר מעשה דחדא יצירה אזלינ� 

  

נו אחר התחתונהמתי אומרי� בברכת הזימו� שהשמחה במעו
4

?  

  

 ב חודש"אחר י ב חודש"עד י' מל 'תו� שבעה ומשבעה עד ל  

  לא אומרי�  אומרי�  אומרי�  כשאמר מחמת החתונה

  לא אומרי�  לא אומרי�  אומרי� כשלא אמר מחמת החתונה

  

  :כתובות ד� ח

  ?או לאהא� חתני� ואבלי� עולי� למני� 

  

  אבלי�    חתני�  

  אינ� עולי�  עולי� למני�  לרב

  לברייתא
  יוחנ� ' לר

 עולי� למני�:ברכת המזו�ב  עולי� למני�
5

  
 אינ� עולי�: ברכת המזו� דרחבה, בשורה

  

                                                           

1
כ רק נתחלקה חוה מ� האד� "ואח, שאד� וחוה היו בחדא יצירה של גו� אחד דו פרצופי�', פי 

האד� אשר יצר את "וג� " יוצר האד�"ולכ� לא מברכי� שתי ברכות ג� , ולא חשוב עוד יצירה
 .רק באשר יצר  וסגי�" בצלמו

2
' וכיו� שהיו שתי יצירות יש ב, כ היה כא� יצירה שניה"וא, שחוה נוצרה מהזנב של אד�', פי 

 .ברכות נפרדות כנגד�
3

ומשו� , ברכות לפי רב אסי' ובכל אופ� יש טע� לבר� ב,  יצירה הואיע חדא"דוחה שלכו' הגמ 
  .דאזיל בתר מחשבה שעלה במחשבה לעשותו שני�

4
' ויש בזה ב, "רמו שערי באסינתא"היכא שכבר , שג� קוד� החתונה היו אומרי�' מבואר בגמ 

היו זורעי� ) ב. מתי ששורי� שעורי� בגיגית כדי לעשות שכר לצור� החופה) א. י"פירושי� ברש
  .שעורי� בעצי� לרמז שיפרו וירבו כשעורי� הללו שצומחי� מהר

5
אלא לעני� ברכת הזימו� בשלשה שבזה הנידו� ע� , י פירש כא� שלא קאי לעני� מני� עשרה"רש 

ל שקאי על ברכת אבלי� שבברכת "חלקו וס, )ה כי"בד(' אכ� התוס. האבלי� ממני� שלשה או לא
  .כח שצרי� שתהיה בעשרהוכתבו שמכא� מו, המזו�


