
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?

מרחשון הוא החודש השמיני מניסן והשני מבריאת האדם. מקור השם הוא מהמילה

'מר'  שפירושה טיפות מים. בחודש זה מתחילים לרדת הגשמים עליהם התפללנו

בשמיני עצרת. חכמים קראו לחודש זה גם בשם 'ירח בול' מלשון מבול, שכן בחודש

זה אירע המבול על העולם שארך 40 יום.  ב-ז' מרחשוון נוהגים בארץ ישראל לשאול

ולהתפלל על הגשמים בתפילת שמונה עשרה.

מהו המקום בתפילה בו מזכירים גשמים?

מהו המקום בתפילה בו שואלים על הגשמים?
________________________________________________________

________________________________________________________

בע"ה



חודש חשון

לומדים מהמדרש...
המדרש בשיר השירים רבה מדגים על ידי משלים איך התורה נמשלה למים. כשם

שאדם לא יכול להתקיים בלי מים, כך אין הוא יכול להתקיים בלי לימוד התורה.

 

י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ

לפי המדרש, מהם התיאורים שנבחרו למשל ונמשל בין המים לתורה? סמנו את המשל בצבע צהוב
ואת הנמשל בצבע ירוק.

2. בתקופת האמוראים, תקופת כתיבת המדרש, חיי הטבע היו מוכרים לכל. סמנו בעיגול את
תיאורי הטבע. 

3. איזה תיאור המופיע במדרש היה הכי משמעותי עבורכם? הסבירו במילים שלכם מדוע
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 

מה מים מסוף העולם ועד סופו, כך תורה
מסוף העולם ועד סופו.

מה מים חיים לעולם שנאמר:" ַמעְַין גַּנִּים
בְֵּאר ַמִים ַחיִּים "(שיר השירים ד', טו). 

כך תורה חיים לעולם שנאמר: "כִּי ַחיִּים ֵהם
לְֹמצְֵאיֶהם" (משלי ד', כב).

 

מה מים מן השמים ...כך תורה מן השמים
שנאמר: "כִּי ִמן ַהׁשַָּמִים דִּבַּרְתִּי ִעמֶָּכם "

(שמות כ', יח).
 

מה המים בקולי קולות שנאמר: "קֹול ה' ַעל
ַהמִָּים" (תהילים כ"ט, ג).

כך תורה בקולי קולות שנאמר:" ַויְִהי ַביֹּום
ַהׁשְִּלישִׁי בִּהְֹית ַהבֶֹּקר ַויְִהי ֹקֹלת וּבְָרִקים "

(שמות י"ט, טז).
מה המים משיבין הנפש "ַויִּבְַקע ֱאֹלִהים ֶאת 

ַהמַּכְתֵּׁש ֲאשֶׁר בַּלִֶּחי" וגו'(שופטים ט"ו, יט), 
 כך תורה שנאמר: "תֹּוַרת ה' תְִּמיָמה מְשִׁיַבת

ָנֶפׁש". (תהילים י"ט, ח).
 

מה המים מטהרים את האדם מטומאה.
שנאמר: "וְָזַרקְתִּי ֲעֵליֶכם ַמִים טְהֹוִרים
וּטְַהרְתֶּם "(יחזקאל ל"ו, כה), כך תורה

מטהרת הטמא מטומאתו שנאמר: "ִאמְרֹות
ה' ֲאָמרֹות טְֹהרֹות" (תהילים י"ב, ז).

ומה מים יורדין טיפין טיפין ונעשית נחלים 
נחלים, כך תורה. אדם למד ב' הלכות היום וב'

למחר עד שנעשה כנחל נובע.
 

מה המים מניחין מקום גבוה והולכים במקום
נמוך (יורדים ממקום גבוה למקום נמוך), כך
תורה מנחת מי שדעתו גבוהה עליו ומדבקת

במי שדעתו נמוכה עליו.
 

בע"ה
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ירידת הגשם מהקב"ה תלויה במעשי האדם. לומדים זאת מהפרשה השנייה ב"שמע ישראל" "ְוָהָיה
ֹמַע...").  סמנו את הפסוקים המציינים את ירידת הגשמים התלויים במעשי האדם. ִאם שָׁ

 
"וְָהָיה ִאם שָֹׁמַע תִּׁשְמְעוּ ֶאל ִמצְֹוַתי ֲאשֶׁר ָאֹנִכי מְַצוֶּה ֶאתְֶכם ַהיֹּום לְַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאֹלֵהיֶכם וּלְָעבְדֹו בְָּכל לְַבבְֶכם וּבְָכל

ַנפְׁשְֶכם: וְָנַתתִּי מְַטר ַארְצְֶכם בְִּעתֹּו 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 וְֹלא ִיהְֶיה ָמָטר וְָהֲאָדָמה ֹלא ִתתֵּן ֶאת יְבוָּלהּ ַוֲאַבדְתֶּם מְֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהטָֹּבה ֲאשֶׁר ה' ֹנֵתן

ָלֶכם" (דברים פרק י"א, יג-יז).

 

 אחרי שנת שמיטה אנו חוזרים לבקש גשמים ובמקביל אנו מבקשים מעצמנו להיות ראויים לגשם. 
מה הייתם מבקשים שיצמח בכם השנה? (למשל: מעשים טובים שאתם מקבלים על עצמכם

לעשות או תפילה לשפע בתחום מסוים ועוד). 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

שנזכה לגשמי ברכה, ולחיים של תורה.. מחכים לכם בלימוד בחודש הבא...
 
 

תורת חיים...
המדרש מסתיים בפסקה הבאה: 

"אמר רבי חמא בר עוקבא מה המים

מגדלין את הצמחים, כך דברי תורה

מגדלין את כל מי שהוא עמל בהן כל

צרכן".
הביאו שתי דוגמאות כיצד לימוד התורה

השפיע ומשפיע עליכם?
 

 

י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ

בע"ה
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י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ

ֵאל ַחי ִיפְתַּח אֹוצְרֹות שַָׁמִים

ַיׁשֵּב רוּחֹו ִיזְּלוּ ַמִים.

 

בְִּגׁשְֵמי ָרצֹון תְָּבֵרךְ ֵעָדה

בְַּפֵחי ָיגֹון כְִּצפֹּור לְכוָּדה

בְִּצדְַקת ַאב ָהמֹון ֵהִכין סְעוָּדה

וְָאַמר ֻיקַּח ָנא מְַעט ַמִים

ַיׁשֵּב רוּחֹו ִיזְּלוּ ַמִים

 

גָּשֶׁם נְָדבֹות ִמׁשְֵּמי ֲעִליָּה

תֹּוִריד בַּצִּיָּה ַרב ֲעִליִליָּה

בְִּצדְַקת ֶנֱעַקד בְַּהר ַהמִֹּריָּה

וְשָׁב וְָחַפר בְֵּארֹות ַהמִַּים

ַיׁשֵּב רוּחֹו ִיזְּלוּ ַמִים

 

דְֵּלה ַעמְָּך ִממְּהוָּמה וְַהצֵּל

וְרוַּח ָקדְׁשְָך ָעָליו ַהֲאֵצל

בְִּצדְַקת ִאיׁש תָּם ַמקְלֹות פִּצֵּל

בָּרְָהִטים בְּשֲִׁקתֹות ַהמִַּים

ַיׁשֵּב רוּחֹו ִיזְּלוּ ַמִים

 

ָהֵאר פִָּנים ַעל ַעם דָּל בְּשַׁוְּעֹו

ִנלְכַּד בְִּפׁשְעֹו וְַעל כֵּן ֵאַחר ִיׁשְעֹו

בְִּצדְַקת ָעָנו ָנס ִמפַּרְֹעה

ַויֵּשֶׁב ַעל בְֵּאר ַהמִַּים

ַיׁשֵּב רוּחֹו ִיזְּלוּ ַמִים

 

 

 

וְַתזִּיל ִמטְרֹות ֹעז ִממְּעֹוִנים

וֵּפרֹות שָָׁנה ִיהְיוּ דְשִֵׁנים

בְִּצדְַקת ִנכְַנס ִלפְַני וְִלפְִנים

ַאשֶׁר ֻצוָּה ַעל ִנסּוּךְ ַהמִַּים

ַיׁשֵּב רוּחֹו ִיזְּלוּ ַמִים

 

זְֹכר ַרֲחֶמיָך יֹוֵצר מְאֹורֹות

וְַצוֵּה ָעֶביָך יְִריקוּן אֹורֹות

בְִּצדְַקת ֶמֶלךְ נְִעים זְִמירֹות

ֲאשֶׁר ָאַמר ִמי ַיׁשְֵקִני ַמִים

ַיׁשֵּב רוּחֹו ִיזְּלוּ ַמִים

(תיקון הגשם נוסח ספרד/

המחבר לא ידוע)

לחצו/ סרקו

הרן רזאל
צוע של א

לבי

בע"ה

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

