מתוק

מדבש
דף למנחה
כיתות ז-ט
איך מקבלים תורה? בשבועות ובכלל?
היכן התורה נמצאת ואיך אנחנו יכולים להתכונן לקבלתה?
נפתח בשאלה כללית -איזה דימויים אנחנו מכירים לתורה? (חלב ,דבש ,מים ועוד)
דימויים רבים של התורה נקשרים לדברים שמסמלים חיים ומתיקות.

מתן תורה
סטודיו עדי צור

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’?
מה הסיבה על פי המדרש לכך שבני ישראל קיבלו את התורה במתנה?
חיבתם של בני ישראל לתורה ,קבלתם אותה בשמחה ובחיבה מובילה על פי המדרש לקבלת התורה במתנה.
מה המשמעות של קבלת מתנה?
נסו להזכר במתנה שקיבלתם ,איך הרגשתם?
ויקרא רבה (וילנא) פרשת בחוקותי פרשה לה:
אמר ר' יונתן ג' נתנו מתנה לעולם התורה והמאורות והגשמים

מה ניתן במתנה לעולם?
מה המשמעות של הרשימה הזו? האם יש
קשר בין הדברים?

אפשר שרשימה זו מתארת דברים שמובילים שפע לעולם -אור ,גשם ותורה .שפע מצמיח ומאפשר חיים.
המתנה היא קבלת החיים ,אפשרות השפע לעולם.
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שמות רבה (שנאן) פרשת וארא פרשה ו:

ויאבד את לב מתנה  -מן התורה שניתנה מתנה בלבו של אדם.

מה הפירוש שהתורה נתנה מתנה בלבו
של אדם? מדוע דווקא בלב?
איך מגלים את המתנה הזו?
התורה ניתנה לנו מתנה בליבנו.
לימוד התורה הוא גילוי הלב .איך מגלים

גילוי לב מתוק
שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א ד"ה ג ד"א כי

את הלב?

תֹותיְִך ּכַ ּלָ ה ְּד ַבׁש וְ ָחלָ ב ַּת ַחת לְ ׁשֹונֵ ך ְ(שיר
נ ֶֹפת ִּתּט ְֹפנָ ה ִׂש ְפ ַ
השירים ד ,יא) דבש וחלב :מה הם מתוקין אף דברי תורה

למה משולים דברי התורה?

מתוקין שנאמר (תהלים פרק יט) ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ה' ֱא ֶמת ָצ ְדקּו ְיַח ָּדו

האם זכית להרגיש פעם בלימוד תורה

צּופים:
תּוקים ִמ ְּד ַבׁש וְ נ ֶֹפת ִ
ַהּנֶ ֱח ָמ ִדים ִמּזָ ָהב ִּומ ַּפז ָרב ְּומ ִ

שהתורה מתוקה בעיניך?

לימוד התורה מתוק מדבש .אולי מתיקות זו היא זו שמגלה את הלב ,שמאפשרת את קבלת התורה של ישראל.
כפי שישראל קיבלו את התורה במתיקות כך גם אנחנו יכולים לגלות את המתיקות שבה ,ולקבל את התורה.
במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה י:
ד"א חכו ממתקים  ..בשעה ששמעו ישראל אנכי בסיני נפשם
יצאה מהם ,חזר הדבור אצל הקדוש ברוך הוא אמר לפניו רבון
העולמים אתה חיים ותורתך חיים שלחתני אצל מתים כולם
מתים ,באותה שעה חזר הקדוש ברוך הוא והמתיק להם את

כיצד החזיר הקב"ה את נשמותיהם
של ישראל?
מה הכוונה שהתורה החזירה להם
את נשמותיהם?

הדיבור ...תני רשב"י התורה החזירה להם נפשותיהם שנאמר
סטודיו עדי צור

(שם /תהלים /יט) תורת ה' תמימה משיבת נפש
מתיקות דברי ה' ,התורה מחזירה את נשמותינו .התחושה וההבנה של המתיקות של התורה מאפשרת לנו
להשיב את הנפש של עצמנו ,למצוא את עצמנו.
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”.

מה יגרום לבני האדם ל'השתגע אחרי התורה'?
מדוע אומר אור החיים שהתורה כוללת את
כל הטובות שבעולם?
בהבנתו והמפגש שלנו עם מתיקות התורה ,נגלה
את הטובות שבעולם ,את המתיקות והיופי.

האם זכיתם להרגיש מתיקות של לימוד תורה?
איך לדעתכם מגלים ומוצאים את מתיקות התורה?
מה הממתק שאתם לוקחים מהלימוד שלנו?
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