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 השבועפסוק  -לשמוע קול תורה 

 האזינופרשת 

ִתי ִכְשִעיִרם ֲעֵלי ֶדֶשא ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעֶשב" ר ִלְקִחי ִתַזל ַכַטל ִאְמרָּ טָּ  (.ב, דברים לב" )ַיֲעֹרף ַכמָּ

פרשת האזינו . מרווה את העולם ומעניקה חיים ללומדיה כמו המים גם התורה. התורה נמשלה למים

 .שעירים ורביבים, טל, מטר: כולן קשורות במיםש, ארבע מידות בלומדי תורהפותחת בתיאור 

זו היא המידה . בכל עונות השנהיורד  אין הואאך , צורך חיוני לקיום העולםהוא  מטרה .מטר .א

ממלאת התורה בהן ש ן תקופותניש. של לומדי התורה המתמסרים ללימודה בזמנים מסוימים

משלב הלומד  כאשר, ואולם. ישיבהתלמיד דרכו של בראשית כמו , האדם בחיי ט כל רגעכמע

 חגים ללימודהאת שבתות והאת  ,הוא מקדיש את חופשותיותורה הלימוד  עםחיים מעשיים 

 .באופן מיוחד תורה

ל התבואה ודילגאך אין בו די , תייבשבלעדיו עלול העולם לה. לילה בכלהטל יורד  .טל .ב

 ך הםא ,ללימודרב להקדיש זמן  שאין באפשרותםתורה הזו המידה של לומדי . והפירות

הגשם לעומת חיסרון לטל ואף שיש . תמיד בהקובעים עתים לתורה וזוכים להיות מעורים 

 . תמידי בהיותוהוא הטל  נו הגדול שליתרו, לחיים עלי אדמות הנדרש

עולם ה לעמשפיעה  סערההגשם החזק והעצמתי שה. הסערה השעירים הם רוח .שעירים .ג

אינו מסתפק בלימוד לעצמו אלא של התורה עצמתה המכיר בלומד הכך  - יוצר מהפכות

סערה שבזכותה  הכאות. המציאות בעולםכדי שהתורה תשנה את  תיוכל כוחומגייס את 

בעין נמצא כולו ולהקים מרכזי תורה בכל מקום דואג כך לומד זה  ,העולם מתכסה בדשא

 .מבורכתהסערה ה

 החץ נורה במדויק ומגיע". יורה כחץ"ה המטר יצֵ חִ ים הם שהרביבי מלמד אותנו "רש .רביבים .ד

. ויחיד כל יחידתורה הניתנת ל נהויש ,ציבורכלל ההניתנת ליש תורה . אדםהלבבו של ל

התורה . עצמובפני נושא משמעות עשב ו עשבכל אך גם  ,םמכלול העשביהוא דשא ה

כקרן חודרת אל היחיד  כרביבהמופיעה התורה ואילו , כסערה משפיעה על הכללהמופיעה 

המיוחד  וחלקאת והאישית עצמתו את לו אדם ומגלה השל ישירות ללבו  תנכנס, לייזר

 .בתורה

באופן הקשורים בה , בעתות מסוימות את מיטב זמנםהמקדישים לה : ארבע מידות בלומדי תורה

 .האור המיוחד הטמון בהם ומוצאים בה אתהציבור והנהנים ממנה  להעוסקים בה לטובת כל ,תמידי

 !גם יחד אשרי מי שזוכה לכל ארבע המידותו


