ְּד ַבשׁׁוְּ ָחלָ בׁ ַת ַחתׁלְּ ש ֹונ ְֵּךׁ

מתיקות התורה – דף לימוד

תלמוד בבלי מסכת תענית דף כו עמוד ב
צאינהׁוראינהׁבנותׁציוןׁבמלךׁשלמהׁבעטרהׁשעטרהׁלוׁאמוׁביוםׁחתנתוׁוביוםׁשמחתׁ

לבו (שיר השירים)
ביום חתנתו -זה מתן תורה ,וביום שמחת לבו -זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו.

גמרא זו מתארת את מתן תורה כיום החתונה .מה דבר זה מלמד על הקשר של עמ"י עם הקב"ה
בעקבות מתן תורה? מיהו החתן? מי הכלה? מיהם העדים? ומהי הכתובה?

שמות רבא מ"א ,ה':
"ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחות העדות לחת אבן כתובים באצבע אלוקים"
(שמות ל"א ,יח)
מהו ככלתו? אמר ריש לקיש' :כל מי שהוא מוציא דברי תורה ואינן ערבים (=נעימים) על שומעיהם
ככלה שהיא ערבה לבעלה ,נוח לו שלא אמרן .למה? שבשעה שנתן הקב"ה התורה לישראל הייתה
חביבה עליהם ככלה שהיא חביבה על בן זוגה .מניין? שנא' "ויתן אל משה ככלתו [כתיב חסר]".

המילה 'ככלתו' (=מלשון לכלות -לסיים ,לגמור) כתובה בכתיב חסר -במקום 'ככלותו' .ולכן דורש
אותה המדרש מלשון 'כלה'.
איך לדעתכם ,ניתן להפוך את דברי התורה לנעימים וערבים על השומעים?

בגמרא שלפניכם מופיעה עצה כיצד לעשות זאת .נסחו אותה בלשונכם:

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף לב עמוד א
ואמר רבי שפטיה אמר רבי יוחנן כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו
הכתוב אומר (יחזקאל כ') "וגם אני נתתי להם חקים לא טובים"

על הפסוק (דברים כו ,יא)" :ושמחת בכל הטוב" כתב ה"אור החיים" הקדוש רבי חיים בן עטר:

ושמחת בכל הטוב :ואין טוב אלא תורה ,שנאמר' :כי לקח טוב נתתי לכם ',ואם היו בני האדם
יודעים ומרגישים במתיקות ובעריבות טוב התורה  -היו משתגעים ומתלהטים אחריה ,ולא
יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה ,כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם".
מדוע אומר אור החיים שהתורה כוללת את כל הטובות שבעולם?

שמות רבה פרשה ו
ויאבד את לב מתנה (קהלתז ,ז)  -מן התורה שניתנה מתנה בלבו של אדם.
נסו להסביר -מה פירוש הדבר שהתורה 'ניתנה מתנה בליבו של אדם'?

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א ד"ה ג ד"א כי
נֹ פֶ ת ִּתטֹפְ נָה ִּשפְ תוֹתיְִּך כלָה ְדבׁש וְ חָ לָב תחת לְ ׁש ֹונֵך ְ(שיר השירים ד ,יא)
דבש וחלב :מה הם מתוקין אף דברי תורה מתוקין שנאמר (תהלים פרק יט)
תּוקים ִּמ ְדבׁש וְ נֹ פֶ ת צּופִּ ים:
ּומ ִּ
ּומפז ָרב ְ
ִּמ ְׁשפְ טֵ י ה' אֱ מֶ ת צָ ְדקּו י ְח ָדו הנֶחֱ מָ ִּדים ִּמזָהָ ב ִּ

האם זכית להרגיש פעם בלימוד תורה שהתורה מתוקה בעיניך?

מדרש תנחומא (בובר) פרשת כי תשא סימן ט
דבש וחלב תחת לשונך ,בשעה שעמדו לפני הר סיני ואמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע (שמות כד ז),
באותה שעה אמר להם הקב"ה דבש וחלב תחת לשונך ...אמר להם הקב"ה כך חבבתם את התורה -חייכם
שהיא נתונה לכם במתנה.
מה הקשר בין אמירתם של בני ישאל 'נעשה ונשמע' לבין אמירת הקב"ה 'דבש וחלב תחת לשונך'?

כפי שראינו ,התורה נמשלה לדבש וחלב ,כמו כן היא נמשלה גם לאור ,מה לדעתך מבטא משל זה?
המדרש שלפניך מסביר מדוע נקראה התורה אור .מהו הסברו?

במדבר רבה פרשה יד
(משלי ו) "כי נר מצוה ותורה אור" ,למה נקראת התורה אור? שהיא מאירה את האדם מה יעשה
ולפי שהתורה מלמדת את האדם כיצד יעשה רצון המקום.

הרב קוק באורות התורה ,עמוד ל"ו כותב:

אל יחשוב אדם שאפשר לחיות חיים רוחניים בלא אור התורה .כשם שאי אפשר לחיות בלא
אור ואויר ,בלא מזון ומשתה ,עוד יותר ויותר מזה אי אפשר לחיות בלא חיות התורה.
האדמו"ר מקלויזנבורג – צאנז מספר סיפור על אביו ,הממחיש את התחושה שהתורה היא אהובה והכרחית
לחיים:

מעשה היה באאמו"ר (באדמו"ר ,אבי ,מורי ורבי) זצ"ל שבשנתו האחרונה לחייו ,חש
מיחושים (=כאבים) בעיניו ונחלשה ראייתו .נסעתי עמו יחד להונגריה ,לרופא-עיניים .הלה
בדקו וקבע שדוק (=קרום) מכסה את עינו ועליו יהיה להמתין שנה עד הניתוח ,ואז יתרפא.
כששמע זאת אבא זצ"ל  -החוויר כסיד .אמר לרופא :כיצד אפשרי הדבר ששנה תמימה לא
אלמד תורה ?הרופא הנכרי החל לנחמו בתנחומי-הבל ,שגם  -להבדיל  -לאחד משרי
המדינה אירע כדבר הזה ושמע לעצתו ולבסוף נתרפא.
לא אבה (=הסכים) אבי זצ"ל לשמוע כזאת" .אפילו אם יאמרו לי שעלי לשבת זמן רב בבית-
האסורים  -ואפילו במרתף קר וטחוב  -אסכים ,ובלבד שיתנו בידי גמרא ללמוד שם .אבל
שאשב שנה תמימה מבלי לעסוק בתורה?
בקטעים שלפניך מתואר המנהג לתת לילד שמתחיל ללמוד את האותיות ,ללקק אותיות בדבש .מנהג זה
מבוסס על הפסוק 'דבש וחלב תחת לשונך'..

מתוך' :ספר הרוקח' לר' אלעזר מוורמיזא
...ביום שמחנכין אותו [את הנער] לאותיות הקדש ...כעלות השחר יום עצרת (שבועות) מביאין הנערים...
ומכסים אותו תחת המקטורן מביתם עד בית הכנסת או עד בית הרב ...ונותנין אותו בחיקו של הרב המושיבם
ללמוד ...ומביאים הלוח שכתוב עליו אבג"ד ,תשר"ק",תורה ציווה לנו [משה מורשה קהילת יעקב] (דברים ל"ג
" ,)4תורה תהא אומנותי (תלמוד בבלי ,ברכות ,ט"ז ע"ב) ונותן על הלוח מעט דבש ולוחך הנער הדבש על
ּמּודים,
האותיות בלשונו .ואחר כך מביאין העוגה שנילושה בדבש וכתוב עליה" :ה' אלוקים ,נָתַ ן לִ י לְ ׁשון לִ ִ
ּמּודים( "...ישעיה ,נ  ) 4-5וקורא הרב כל תיבה של אלו פסוקים והנער אחריו.
ל ַָדעַ ת ...יָעִ יר לִ י אזֶן ,לִ ְׁשמעַ ,כַלִ ִ
ואחר כך מביאין ביצה מבושלת וקלופה הקליפה ממנה וכתוב עליה" :ויאמר אלי :בן אדם ,בטנך תאכל ומעיך
תמלא את המגילה הזאת אשר אנוכי נותן אליך ואוכלה ותהי בפי כדבש למתוק" (יחזקאל ,ג  ...)3ומאכילין
לנער עוגה וביצה כי טוב הוא לפתיחת הלב.

כפר טודרא -יהושע סובול
"אצלנו בכפר טודרא שבלב הרי האטלס ,היו לוקחים את הילד שהגיע לגיל חמש ; כתר פרחים
עושים לו ,אצלנו בכפר טודרא  ,כתר בראש מלבישים לו ,שהגיע לגיל חמש .
כל הילדים ברחוב חגיגה גדולה עורכים לו  ,שהגיע לגיל חמש ,אצלנו בכפר טודרא  .ואז
את חתן השמחה שהגיע לגיל חמש  ,אצלנו בכפר טודרא ,מכניסים לבית הכנסת וכותבים על
לוח של עץ בדבש מאלף ועד תו
את כל האותיות בדבש ואומרים לו :חביבי לקק ! והיתה התורה שבפה מתוקה כמו טעם של
דבש  ,אצלנו בכפר טודרא שבלב הרי האטלס".

