
תורת חיים 
חודש חשון

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?

בחומש דברים נמצאת הברכה השנייה של קריאת שמע, ממנה אנו לומדים שהגשם תלוי
בהתנהגות העם ובשמירה על דבר ה'. 

פתחו בחומש דברים פרק י"א והשלימו את החלקים החסרים בפסוקים. 
 
 "וְָהָיה ִאם שָֹׁמַע תִּׁשְמְעוּ ֶאל ִמצְֹוַתי ֲאשֶׁר ָאֹנִכי מְַצוֶּה ֶאתְֶכם ַהיֹּום ____ ____ _____ ֱאֹלקיֶכם וּלְָעבְדֹו 

בְָּכל לְַבבְֶכם וּבְָכל ַנפְׁשְֶכם:

_____ _____ ַארְצְֶכם _____ יֹוֶרה וַּמלְקֹוׁש וְָאַספְתָּ דְָגֶנָך וְִתיֹרׁשְָך וְִיצְָהֶרָך:

וְָנַתתִּי ֵעשֶׂב בְּשָׂדְָך ִלבְֶהמְתֶָּך וְָאַכלְתָּ וְשָָׂבעְתָּ:

ִהׁשָּמְרוּ ָלֶכם פֶּן ִיפְתֶּה לְַבבְֶכם וְַסרְתֶּם ַוֲעַבדְתֶּם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים וְִהׁשְתֲַּחִויֶתם ָלֶהם:

וְָחָרה ַאף ה' בֶָּכם וְָעַצר ֶאת ַהׁשַָּמִים _________ _________ _______ וְָהֲאָדָמה ֹלא ִתתֵּן ֶאת

יְבוָּלהּ ַוֲאַבדְתֶּם מְֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהטָֹּבה ֲאשֶׁר ה' ֹנֵתן ָלֶכם"

בע"ה



חודש חשון

מתחו קו בין המילה לפירושה המתאים:

י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ

"ַ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). 

עסיס ענביםמלקוש
 

שמן זית משובח

הגשם הראשון בשנה
 

גשם מאוחר, גשם של סוף
העונה

בע"ה

דגנך

תירושך

יצהרך

כל גידולי התבואהיורה

בני ישראל הולכים במדבר ועוצרים רק במקום בו יש מים. לפי הציטוט
בספר שמות פרק ט"ו, כמה ימים הם חיפשו מים?  ________

למה כל כך חשוב להם לעצור דווקא ליד מקור מים?
____________________________________________



חודש חשון

                

                

                

                

"וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים... תלמוד לומר "ולא מצאו מים"? כדי

ליגען. לא מצאו מים – דברי תורה שנמשלו למים. ומנין שנמשלו למים? שנאמר:

"הֹוי כָּל-ָצֵמא לְכוּ ַלמִַּים" (ישעיהו נ"ה, א). לפי שפרשו מדברי תורה שלושת ימים,

לכך מרדו.  ולכך התקינו להם הנביאים והזקנים שיהיו קורין בתורה בשבת בשני

ובחמישי. הא כיצד? קורין בשבת ומפסיקין באחד בשבת. וקורין בשני ומפסיקין

בשלישי וברביעי. וקורין בחמישי ומפסיקין בערב שבת" (מכילתא דרבי ישמעאל,

פרשת בשלח, מסכתא ד"ויסע", פרשה א).

 לפי המדרש, למה ה' לא הראה להם היכן יש מים? 
_____________________________________________________

בע"ה

משימה: נסו להכין לחבר תפזורת משמות הפרשות שבחומש בראשית (נראה כמה תצליחו להכניס..)
 

• כתוצאה מכך שלא למדו תורה, בתקופה מאוחרת

יותר חכמים קבעו תקנה לקרוא בתורה כמה פעמים

בשבוע, כדי שלא יהיה רצף של שלושה ימים ללא

לימוד תורה. באילו ימים קבעו חכמים שיש לקרא

בתורה? _______

כיום, באלו תפילות קוראים בתורה?

________________________
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יבאר עמוקה
 

משל לבאר עמוקה, שלא היה אדם יכול לשתות ממנה, בא פקח אחד וקשר 

חבל בחבל, פסקיא בפסקיא, ודלה (הוציא) ממנה ושתה. כך התורה נמשלה

 בבאר עמוקה, ואדם צריך לעשות לה חבלים ושלשלאות לדלות ממנה,

 שנאמר: "ַמִים ֲעֻמקִּים ֵעָצה בְֶלב ִאיׁש וְִאיׁש תְּבוָּנה ִידְֶלנָּה "(משלי כ', ה). 

ואחר כך היא נעשית גלויה לכל כנחל, שנאמר: "ַמִים ֲעֻמקִּים דִּבְֵרי ִפי ִאיׁש 

ַנַחל ֹנֵבַע מְקֹור ָחכְָמה" (משלי י"ח, ד) (משנת רבי אליעזר, פרשה ז', עמ' 132).

 

 כדי להבין את המדרש נלמד תחילה מה זו באר. באר- חפירה שנעשית על ידי בני אדם בעומק הקרקע עד שהם

מגיעים למי התהום, מי גשמים שחלחלו בקרקע עד לשכבה אטימה. לרוב חפירת הבארות נעשית במקום נמוך

ולא הררי, שם נפגוש את הבורות שמתמלאים מימי הגשמים. 

 
·עם אלו קשיים האדם צריך להתמודד על מנת לבנות באר ולשאוב ממנה מים? הביאו לפחות

שלושה קשיים.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

·איך לדעתכם אפשר להבין את הנמשל "כך התורה נמשלה בבאר עמוקה"?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

·התורה שלנו היא תורת חיים ומצווה ללמוד אותה.
איך לימוד התורה הוא חלק מהחיים שלכם ושל כל עם ישראל. _____________________

_____________________________________________________________

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

בע"ה

לחצו/ סרקו

ני ישראל במסגרת
לאומ

"ותן חלקנו"

https://www.youtube.com/watch?v=No1njdnllno

