
 

 בסד. שלשת ימי ההגבלה תשע"ז                                                             הדרך לחיים של משמעות

 חתנות לתורה.

 

 ליקוטי תורה לפרשת וזאת הברכה.: 

 

 מאורסה אלא מורשה תקרי אל שם בפסחים ל"ארז והנה'( יעקב קהלת מורשה משה לנו צוה תורה

 מתן זו חתונתו ביום דתענית ד"ספ במשנה ל"ארז דהא ל"וצ שם תרומה ברבות ה"וכ כלה' נק שהתורה

 אחרי סדר ברבות כי אמת הן. )חתן נקרא התורה כ"וא. כלה' נק י"שכנס משמעחתונתו ביום' ופי. תורה

 במדבר בסדר ה"וכ חתונתו ביום ד"הה התורה זו בתו' כו בתו משיא שהיה למלך משל מבואר כ"ספ

 אך. הכלה היא בתו שהיא והתורה החתן הם שישראל היינו חתונתו ביום' בפי דגם ל"י ז"לפ כ"א. ב"ספ

 בא מסיני' ה פ"ע י"וכדפירש הכלה הם שישראל היינו חתונתו ביום' דפי כ"ג משמע דוכתי בכמה באמת

 ביום ב"פי נשא ברבות כ"ג מ"וכ. יתרו' פ מהמכילתא והוא כלה פני להקביל היוצא כחתן' כו לקראתם יצא

 ב"זח' וע. הקדושין מקבלים הם שישראל משמע' כו היום וקדשתם שנאמר היו חיתונין סיני זה חתונתו

 ברכיה ר"א איתא ואתחנן פ"ס ברבות גם'. כו שעטרה בעטרה בענין'( ב א"ס) ג"ח'( א ב"כ' א ד"פ' א ח"נ)

 התורה ולגבי. כלה ישראל' נק ה"הקב דלגבי מתרצים ויש'. כו כלה לישראל ה"הקב קרא מקומות בעשר

 למען אחריהם זונים אתם אשר' וגו לבבכם אחרי תתורו ולא הפסוק לפרש יש ז"ועד חתן ישראל' נק

 תקראי ההוא ביום תשוקתך אישך ואל אם כי ו"ח זונה' בבחי תהיו ולא תתורו ולא י"ע' פי' כו תזכרו

 שתהיו תזכרו למען אזי ולבבי שארי כלה נפשי כלתה להיות ה"הקב לגבי כלה' בבחי שיהיו והיינו. אישי

 .מצותי כל את ועשיתם וזהו התורה לגבי ומשפיעים הזכרים' בחי

 

 

 ( מדרש רבה שמות פרשה לג פסקה א 4)

משל למלך שהיה לו בת יחידה בא אחד מן המלכים ונטלה ביקש לילך לו לארצו וליטול לאשתו אמר לו 

יכול לומר לך אל תטלה איני יכול לפי שהיא אשתך אלא זו  בתי שנתתי לך יחידית היא לפרוש ממנה איני

טובה עשה לי שכל מקום שאתה הולך קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם שאיני יכול להניח את בתי כך 

אמר הקדוש ברוך הוא לישראל נתתי לכם את התורה לפרוש הימנה איני יכול לומר לכם אל תטלוה איני 

 .ים בית אחד עשו לי שאדור בתוכו שנאמר ועשו לי מקדשיכול אלא בכל מקום שאתם הולכ


