
 תורת אמת

 יג' תשרי תשע"ג

22עלון מס'   

       בס"ד       

פרשת: האזינו         
 

ִתי  ר ִלְקִחי ִתזַל ַכַטל ִאְמרָּ טָּ   ‘( ב‘, ) פרשת האזינו לביֲַערֹף ַכמָּ
ידוע לכל את מעלת החיוב ללמוד תורה ולקיים את מהמצוות, משום שרק על ידם אנו יכולים להגיע 

 רבי אלעזר בן עזריהלתכלית, שהיא ביטול המידות הרעות וחיזוק והתגברות המידות הטובות, וכמו שאמר  

ץ  במסכת אבות   רֶּ ְך אֶּ רֶּ ה, ֵאין דֶּ דהיינו שהאדם לא יכול להגיע לשלימות המידות בלי לימוד   -ִאם ֵאין תֹורָּ

התורה, שהיא זו שמעוררת באדם ביקורת בונה, אמיתית וישרה, המחייבת את האדם לנטות מדרכיו 

ה  ממשיך ואומר   רבי אלעזר בן עזריה  המקולקלים. אך למרבה הפלא   ץ, ֵאין תֹורָּ רֶּ ְך אֶּ רֶּ  -ִאם ֵאין דֶּ

ופירוש הדברים הוא כך, שאין האדם יכול להפיק מלימוד התורה את המטרה הנשגבת, אלא אם הוא בא 

ללומדה מתוך כוונה טובה, מתוך רצון להתעלות הנפש, אבל אם מלכתחילה אין דעתו כך, לימוד התורה 

שלו לא יפיק את התוצאה הרצויה, ולא רק זאת, אלא שהתוצאה תהיה הרסנית עוד יותר כמאמר הגמרא 

 זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם מוות.  במסכת תענית 

התורה הקדושה הינה חוכמה אדירה, הגורמת לכל מי שנדבק בה, להתעצמות הרוח, להתגברות הנפש, 

 ולראיה ישרה ונבונה על החיים, במילים אחרות היא גורמת לך להפוך לבן אדם טוב יותר, וחכם יותר! 

זהו רק אם השתמשו בה מתוך כוונה טובה, אבל אם מלכתחילה כוונתו  הייתה שלילית,  התורה תגדל 

ותרומם אותו, אבל בצורה הפוכה, היא תגדל אדם בעל מידות מושחטות והתוצאה תהיה הפוכה לגמרי 

מהיעד האמיתי. ומשל למה הדבר דומה, לכור גרעיני, שהמשתמש בטכנולוגיה זו בצורה חיובית  יכול 

להועיל המון לרווחת האדם בעולם, הגרעין מייצר אנרגיה נקיה, זולה ואיכותית, וכבר יש בימינו מדינות 

י שימוש בטכנולוגית הגרעין, אבל אם משתמשים בו “ המספקות בזול חשמל נקי שלא גורם לזיהום, ע 

בכוונה שלילית, ידוע לכל את ההרס והחורבן שהוא יכול להנחיל בעולם. בתחילת פרשתינו אנו רואים 

ִתי  ‘(  ב ‘,  שהתורה נמשלה למטר שנאמר )לב  ר ִלְקִחי ִתזַל ַכַטל ִאְמרָּ טָּ הגמרא במסכת תענית יֲַערֹף ַכמָּ

דורשת את הפסוק כך: לומר לך, מה מטר מגדל פירות ואילנות טובים, כך התורה, ומה מטר מגדל גם קוצים 

 ודרדרים, כך גם התורה.

ו השקפתינו על התורה והמצוות תהיה מושפעת מאותם שלא נמנים על גדולי הדור, אשר “ ולכן אם ח 

חדשים מקרוב באו, ומבקשים לקעקע מסורת אבותינו הקדושים אשר מסורה מאב לבן מעל לשלושת 

אלפים שנה. בטוחני שתוצאותיה יהיו הרסניות, ולא יגדלו אלא דור של קוצים ודרדרים. עלינו לדעת שכל 

מהוויתינו היא, שבירת המידות הרעות, הכעס, הקנאה, התאוה והשנאה, ורק אם השקפתינו על התורה 

 ל,  השקפה אמיתית וישרה בלי שום נטיות, רק אז נפיק את המטרה הנשגבת, שהיא האדם המושלם במידות .“והמצוות יהיו על פי חכמינו ז

             

ה. איבריו המשוכללים הפועלים כהלכה, האויר מסופק לנשימתו ללא הרף, האור לעיניו והמזון למאכלו מוענקים לו תדיר. כל אלו  “כל ימיו מקבל האדם טובות מהקב

ת ה”‘( ב‘, )קגמחייבים מסכת ארוכה של הודיה כלפי שמים, כפי שאמר דוד המלך בספר תהילים  ְרִכי נְַפִשי אֶּ יו‘ בָּ  “ ְוַאל ִתְשְכִחי כָּל ְגמּולָּ

נֶָּך, הּוא ‘ ֲהַלה”משה רבינו מביע בקורת קשה על אלו שאינם מכירים בטובה שמרעיף עליהם בוראם:  בפרשתינו כָּם, ֲהלֹוא הּוא ָאִביָך קָּ ל ְוֹלא חָּ ִתְגְמלּו זֹאת, ַעם נָּבָּ

ְשָך ַויְכֹנְנֶָּך  מה רחוקים דברים אלו מהמקובל בתרבות העולם בימינו. החינוך של היום מלמד את הילד, כבר מגיל רך, לא לוותר ולעמוד בתוקף על זכויותיו.‘(    ו‘,)לב“ עָּ

החסד . שה מול תרבות זו ניצב קו החשיבה של התורה המלמד, שהתשתית של חברה מתוקנת היא הענקה, מצד אחד גמילות חסד, ומצד שני הכרת הטובה כלפי עו

 יסודות איתנים אלו בונים חברה נאמנה וערכית, חברה לשם שמים.

ר ִצִּויִתיָך ְלִבְלִתי ֲאכָּל ”ה שאל את האדם הראשון: “חטאו הראשון של האדם כבר היה מלווה בסממנים מובהקים של כפיות טובה. אנו מוצאים שהקב ֵעץ ֲאשֶּ ֲהִמן הָּ

ְלתָּ  ּנּו ָאכָּ ֵעץ וָּאֵֹכל”על שאלה נוקבת זו ענה האדם: ‘( יא‘,)בראשית ג“ ִממֶּ ִדי ִהוא נְָּתנָּה ִלי ִמן הָּ ה ִעמָּ ר נַָּתתָּ ה ֲאשֶּ ִאשָּ כלומר, לא אני הוא האשם, אלא אתה, שהרי  “הָּ

 ה יצר למענו את האישה. “אתה נתתה לי את האישה שהסיתה אותי לאכול מעץ הדעת! באותו רגע נעשמ כפוי טובה ולא זכר את השמחה שחש כאשר הקב

ות, להודות מידעלינו לדעת, כפיות הטובה, היא ענין חמור ביותר בעולמה של תורת ישראל. התורה שכל מהותה הוא חסד, תובעת מן מאדם כחלק מעבודת תיקון ה

 מעומק ליבו למי שהשפיע עליו מטובו, בין אם זה האלוקים ובין אם זה האדם.    

 הכרת הטוב

 ביום חול
7:45 שחרית:  

 לאחר התפילה שיעור "חק לישראל"
19:30מנחה:   

 לאחר התפילה שיעור 
20:15ערבית:   

 לאחר התפילה שיעור הלכה
 מקוה טהרה לנשים פתוח בכל  לילה

 

 

 העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

 אילנה בת שמחה , אברהם אסרף בן שרה
 ת.נ.צ.ב.ה

 ולבריאות איתנה
 אמיר אלישע בן אורה, מרדכי בן שמחה

ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, לרפואה, להצלחה.  
  956-455-4917לפרטים ולתרומות ניתן לפנות לטלפון: 

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

 שבת

  19:00הדלקת נרות:  

19:52צאת השבת:   

20:29ר"ת:   

 ביום שבת
19:00מנחה בערב שבת:   

 לאחר קבלת שבת, דברי תורה
כ ערבית של שבת“ומיד אח  

8:30שחרית של שבת:   
 לאחר התפילה, סעודת שחרית של שבת

17:30שיעור גמרא:   
19:00מנחה של שבת:   

 לאחר תפילת מנחה תתקיים סעודה שלישית
20:15תפילת ערבית:   

 לאחר התפילה הבדלה
  

 יישר כח גדול
“ יעקב חזיזה”לתורן השבת:    

 בעזרת השם יתברך
 אנו בונים סוכה בבית כנסת

 הציבור מוזמן. 

              shoovaisraelspi@gmail.com“  זמני בית הכנסת "שובה ישראל
 106 Oleander St. South Padre Island, TX 78597   P.O. Box 3766    

 חג סוכות

  18:57הדלקת נרות:  

19:49צאת החג:   

20:27ר"ת:   

 



 חג סוכות סיפור לשבת
 בערב ג( “ס‘ )סימן תרלטא “כתב הרמא. 

 חג סוכות לא יאכל ביום  מחצות ואילך

 כדי שיאכל בסוכה לתיאבון. 

 לבריאת העולם בחג הסוכות 5522בשנת ב. 

 נפטר יעקב אבינו עליו השלום בתשרי( ‘ )טו 

 א: בני עליה מנשקים הסוכה “כתב השלג. 

 בכניסתם וביציאתם

שקושרים ‘( )סימן תרנכתב מרן השולחן ערוך ד. 

ארבעת המינים, צריך שהלולב יהיה גבוה מההדס 

ויש להזהיר על זה מאוד סנטימטר(  8)והערבה טפח 

 כיון שמצוי שאין שמים לב לכך

 כתב בבית הלוי שבזמן הישיבה והשינה ה. 

בסוכה צריך לכוון לקיים מצוות עשה מהתורה, 

 שציוונו השם יתברך לשבת בסוכה זכר

 ליציאת מצרים, וזכר לענני כבוד שהקיפנו  

 להגן עלינו מפני החמה והגשם, ומי

 שלא כיון לא יצא  

 ידי חובתו 

 פינת ההלכה
 הלכות סוכה

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

היד המכוונת -מזל  

נכון שכל אחד יעסוק בעשיית הסוכה, כי מצוה בו יותר מבשלוחו,ואם א. 

אי אפשר לו לעשות בעצמו, יעשה הכל על ידי שליח ויאמר לו שלוחי 

אתה לעשות סוכה. וישתדל בעשיית חלק ממנה, ובפרט בסכך. ונכון שכל 

  אחד תהיה לו סוכה פרטית לשינה ואכילה.

יש להזהיר את ההמון שישגיחו שלא לעשות סוכה תחת מרפסת או ב. 

 אילן, אפילו המרפסת או האילן גבוה הרבה, סוכה כזאת פסולה בהחלט. 

סוכה העשויה על טנדר, או בראש העגלה, והיא עשויה כדת, כשרה, ג. 

  אף כשהיא נוסעת. והוא הדין לסוכה שבספינה.

דבר שמסככין בו את הסוכה צריך שלשה תנאים שיהיה כשר לסכך בו, ד. 

צריך שיהיה גידולו מן הארץ, וצריך שיהיה תלוש ולא מחובר לקרקע, 

 וצריך שיהיה דבר שאינו ראוי לקבל טומאה.

הילכך אסור לסכך את הסוכה בכל מיני מתכות, וכן אין מסככין ה. 

בעורות של בעלי חיים, מפני שאינם גידולי קרקע. וכן אין מסככים בענפי 

אילן המחובר לקרקע, שאין לסכך אלא בדבר התלוש מן הקרקע. וכן אין 

 מסככים בכלים אפילו הם של עץ, כיון שראויים הם לקבל טומאה. 

  אסור לסכך בכל סוגי נייר, והוא הדין לקרטון העשוי מניירות.ו. 

 אין מסככים ביריעות של נילון ופלסטיקז. 

הדפנות שהם כותלי הסוכה ומחיצותיה, אפשר לעשותם מכל דבר  ח.

העומד בפני הרוח, למעט סדינים וכדומה שאינם כשרים לדפנות, שהרי 

 רוח מצויה מנדנדת אותם.

המחיצה כשרה אף כשהיא עשויה מדברים שאינם ראויים לסכך, כגון ט. 

  ארגז או כלים. ורק בסכך צריכים להקפיד שיהיה סיכוך כשר.

גובה הדופן צריך להיות לא פחות מעשרה טפחים, שהם שמונים ואחד י. 

סנטימטרים, וממדת חסידות, ומהיות טוב, טוב להגביה את דפנות הסוכה 

 למטר אחד לכל הפחות 

אם דפנות הסוכה גבוהים עשרה טפחים, אפילו אם אין הדפנות יא.  

מגיעים לסכך, מפני שגג הסוכה גבוה הרבה, והדפנות רחוקים מן הגג כמה 

  אמות, כשרה.

  

  

         “““שלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סלין”””כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: 
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

'סבא אני אומר לך שוב, מזל הרבה יותר חשוב מכסף' אמר ג'וני לסבו, וסבא חייך ברכות: 

'ג'וני, אתה עדיין צעיר, כשתגדל קצת אתה תבין כמוני, שכסף הוא אחד הדברים החשובים 

ביותר'. ולאחר נשימה קצרה הוסיף 'גם יותר ממזל!' 'אבל סבא, גם אם נאמר שאתה צודק 

 וכסף הוא החשוב ביותר, הרי בשביל להשיג כסף צריך מזל, אז מזל הוא הכרחי יותר'.

'בשביל להשיג עוד כסף, צריך שיהיה לך כסף להשקיע' ענה הסבא. ג'וני לא וויתר, הוא היה 

משוכנע שהצדק איתו: 'אבל הנה, תראה למשל את התיכון של מר סמית שכמו כולם גם אני 

רוצה להתקבל אליו, וכסף לא עוזר לזה, רק אם יהיה לי מזל ואפגוש את מר סמית והוא 

יחליט לקבל אותי, אתקבל לשם'.  התיכון של מר סמית נחשב לתיכון הטוב ביותר, איש לא 

ידע מה בדיוק למדו שם, אך כולם ידעו שכל מי שלמד שם זכה בהמשך חייו להתמנות 

לתפקיד בכיר כלשהו בהנהגת המדינה. ואכן רוב מנהיגי המדינה למדו שם בנערותם. אך 

הבעיה הייתה שלתיכון של מר סמית לא ניתן היה להתקבל בדרך הרגילה ולא משנה כמה 

כסף היה למשפחתו של התלמיד, או מה מעמדה של המשפחה, האפשרות היחידה הייתה 

 לפגוש במקום כלשהו את מר סמית, ולקוות שהוא יפנה לתלמיד ויתרשם ממנו.

'ג'וני, הרכבת עוד מעט יוצאת ואתה צריך לנסוע הביתה, הנה הכרטיס' סבא הגיש לג'וני את 

הכרטיס וליווה אותו החוצה. 'אני עוד אוכיח לך שאני צודק, ומזל הרבה יותר חשוב מכסף', 

אמר ג'וני מהורהר.  'אני מחכה לזה', אמר הסבא. ג'וני הגיע לרכבת והושיט לסדרן את 

הכרטיס. הסדרן הביט בכרטיס, הוביל אותו לתא ברכבת, והצביע על הכיסא שלו. כיסאו של 

ג'וני היה ממש ליד פתח הקרון. ג'וני התבונן מסביב לבחון את היושבים בקרון, ונשימתו 

כמעט נעתקה מפיו כשראה כי בקצה הקרון יושב לא אחר מאשר מר סמית שנראה קצת 

 מנומנם. 'אולי יאיר לי המזל פנים' חשב ג'וני, 'אולי מר סמית יראה אותי וידבר איתי'. 

הרכבת צפרה לפני תחילת הנסיעה, וכמה שניות לפני שהדלת נסגרה קפץ איש גדול ממדים 

פנימה והתיישב בין ג'וני למר סמית. הרכבת המשיכה בנסיעתה והגבירה מהירות. ג'וני ניסה 

להירדם, אך קול בלימת הרכבת הקפיץ אותו. מהצעקות בחוץ הבין כי מתבצעת עבודת 

תחזוקה על המסילה והרכבת מוכרחה לעצור. הנהג פתח את הדלתות ואפשר לנוסעים לרדת 

לשאוף אוויר עד לחידוש הנסיעה.  ג'וני הסתכל על מר סמית השקוע בשינה עמוקה, ופתאום 

הבחין באיש הגדול קם בשקט ממקומו ומתקרב למר סמית בצעדים איטיים, ואז חוטף 

במהירות את שעון הזהב שלו, ורץ לפתח הקרון. ג'וני פצח בצווחה 'גנב, גנב!!' מר סמית 

קפץ בבהלה, והאיש הגדול המשיך במרוצתו אל פתח הקרון. ג'וני ניסה לחסום את דרכו, ואז 

עשה האיש דבר מוזר, הוא הניח את השעון בידו של ג'וני, דחף אותו לעבר מר סמית, ובריצה 

מהירה ברח מהקרון.  ג'וני החזיר את השעון למר סמית, והוא שאל לשמו ושיבח אותו על 

אומץ לבו. מר סמית פתח עמו בשיחה, ומהר מאוד התפתחה שיחה מרתקת בין ג'וני למר 

סמית. הרכבת המשיכה בנסיעתה והשיחה המשיכה וקלחה. רגע לפני שירד מר סמית מהקרון 

הוא הודיע לג'וני כי ישמח לקבל אותו לבית הספר שלו. כמה ימים אחר כך פנה ג'וני לסבו 

בחיוך מנצח 'יש לי הוכחה שמזל שווה יותר מכסף'.  סבא התעניין וג'וני סיפר לו את הסיפור 

 המוזר שהתרחש בקרון. 'רק המזל יכול היה לארגן לי כזאת התרחשות כדי שאתקבל לתיכון'.

'אני מאוד שמח שהתקבלת לתיכון' אמר סבא, 'וגם אנשים בגילי יכולים לטעות' המשיך 

בחיוך צופן סוד, 'הוכחת בצורה מדהימה שצדקת, והמזל חשוב יותר מהכסף'. ג'וני היה 

מרוצה מעצמו. מספר דקות אחר כך נכנס אדם מסתורי למשרדו של סבא, 'כמה?' הייתה 

דולר. לכל  011המילה היחידה שסבא השמיע. 'לסדרן שהושיב את ג'וני בקרון עם מר סמית 

דולר.לגנב שבאמת עשה  01אחד מחמשת הפועלים שעצרו את הרכבת כאילו הם עובדים, 

דולר'.סבא שלף את ארנקו והעניק לאיש  001דולר. ובסך הכול  011עבודה טובה ביותר, 

 את הסכום המבוקש בחיוך מאושר.

ואנו נשאל, איך השיג סבא את הכסף שלו? האם לא עמד ה'מזל' לצידו, כשם שעמד לצד 

נכדו. יד ההשגחה העליונה היא זו שכיוונה את דרכיו וסייעה לו להשיג את מה שהשיג. תמיד 

יש יד מכוונת שמסייעת ועוזרת לאדם להצליח בדרכיו וכמו שהסבא עמד וסייע לנכדו כך גם 

מכוון ומסייע בכל דרכי האדם.  חג הסוכות מלמד אותנו את הדבר הזה. הסוכה מזכירה ‘ ה

לנו את הימים שבהם הלכו בני ישראל במדבר, בארץ שממה, והלכו מתוך אמונה וידיעה 

 ברורה שאלוקים איתם, מנחה אותם ומגן עליהם. ואם נבין זאת גם אנחנו, חיינו ייראו אחרת.


