
תורת חיים 
חודש חשון

_______________

_______________

_______________

דברי תורה נמשלו למים; שנאמר: "הֹוי כָּל-ָצֵמא לְכוּ ַלמִַּים" (ישעיהו נה, א). 

כמו שאדם צמא שותה מים, כך הנפש שלנו צמאה ללמוד תורה. לימוד התורה מסייע

לאדם לחיות.

כתבו למה צריך מים בימינו?

.1

.2

.3

י של

תלמידים יקרים,
ברוכים המצטרפים ללימוד החודשי של תורת חיים. מדי חודש נלמד נושא אשר

מתקשר לתורה ולחודש בו אנו נמצאים. 

החודש נלמד על הקשר שבין התורה למים, שהרי התורה נמשלה למים. "הוֹי כָּל-

צָמֵא לְכוּ לַמַּיִם ..." (ישעיהו נ"ה, א).

י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ

נושא החודש: תורת חיים- כיצד?

בע"ה



חודש חשון

בני ישראל הלכו במדבר 40 שנה ובכל תחנה הם חיפשו היה מים. היום אנחנו רגילים

לפתוח את הברז ומיד זורמים מים, אך לפני מאה שנה ויותר אנשים היום מחפשים

מעינות, חופרים בארות ובורות כדי שיהיו להם מים לשתיה. 

 

רגע חושבים...

לפניכם שבעה ימים, בכל יום בשבוע שקוראים בו בתורה בבית הכנסת בשחרית-

 ציירו ספר תורה.

"ַויַּסַּע ֹמשֶׁה ֶאת־ִיׂשְָרֵאל ִמיַּם־סוּף ַויֵּצְאוּ ֶאל־ִמדְבַּר־ׁשוּר ַויֵּלְכוּ ׁשְֹלשֶׁת־ָיִמים

בַּמִּדְבָּר וְֹלא־ָמצְאוּ ָמִים: ַויָֹּבאוּ ָמָרָתה וְֹלא ָיכְלוּ ִלׁשְתֹּת ַמִים ִממָָּרה כִּי ָמִרים

ֵהם ַעל־כֵּן ָקָרא־ׁשְָמהּ ָמָרה: ַויִּלֹּנוּ ָהָעם ַעל־ֹמשֶׁה לֵּאֹמר ַמה־נִּׁשְתֶּה: ַויִּצְַעק

ֶאל־ה' ַויֹּוֵרהוּ ה' ֵעץ ַויַּׁשְֵלךְ ֶאל־ַהמִַּים ַויִּמְתְּקוּ ַהמִָּים שָׁם שָׂם לֹו ֹחק וִּמׁשְפָּט

וְשָׁם ִנסָּהוּ (שמות ט"ו, כב-כה). 

 

י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ

בע"ה

לפי הפסוקים:

כמה ימים בני ישראל חיפשו מים?___________

איזו בעיה התעוררה כאשר כבר כאשר מצאו מים?______________

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

פרשנים אומרים שלא מצאו מים ראויים לשתיה כי לא למדו תורה שלושה ימים. 

 

לפי הסימון של ספר התורה שסימנתם.

כיצד כיום אנחנו דואגים שיקראו בתורה בתוך שלושה ימים?

_______________________________________________



חודש חשון

מציאת מים היתה משימה לא פשוטה שדרשה התמדה והשקעה. 

כך גם לגבי לימוד התורה.

 

בע"ה

מה אתם הכי אוהבים בלימוד התורה?

לחפור בור או באר
להתפלל לה' שנצליח ללמוד תורהולשפץ כל שנה מחדש

לקרוא כל שבת את פרשת השבוע
שנה אחרי שנה.

 

ללמוד את הפירושים ולהבין אותם

להכניס דלי
ולשאוב מים 

ללכת עם המים
עד הבתים 

להתפלל לה'
שירד גשם 

ללמד את התורה שלמדנו
לתלמידים ולבני המשפחה בבית. 

 

הוסיפו משלכם...



חודש חשון

         

         

         

         

         

         

         

הכינו תפזורת של מילים הקשורות למים ולתורה

תנו לאחר לפתור את התפזורת

בע"ה

,________ ,________ ,________ ,________  ,________

,________ ,________ ,________ ,________ ,________

 ,________ ,________ ,________ ,________ ,________

בתפילה שנזכה לגשמי ברכה, ולחיים של תורה.. 

  מחכים לכם בלימוד בחודש הבא...

י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ


