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.בראשות הרב משה פימה, בלרוס, פינסק" פאר ישראל"ישיבת י "יוצא לאור ע

  משה פימההרב , ראש הישיבה

ר "ד האדמו"השלישי לבית חב ל הרביע ספריםמ
שכידוע התייתם מאימו בגיל ינקות ואומץ " צמח צדק"ה

כשהגיע לגיל . ר הזקן שחבבו מאוד"אדמו, על ידי סבו
הכניסו , ג"למחרת יום הכיפורים של שנת תקנ, שלוש

בשבוע , היה זה ביום חמישי. תלמוד תורה-סבו לחיידר
האדמור הזקן התפלל בהשכמה שלא , "האזינו"פרשת 

כמנהגו בכל יום ועבר לפני התיבה וקרא בעצמו את 
קריאת התורה בהתעוררות מיוחדת וכשקרא את 

כל מילה חדרה במוחם " זכור ימות עולם"המילים 
ובלבם של השומעים ושהקריא את המילים בהמשך 

זגלו עיניו " יסובבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו"
 .השומעים כולם נזדעזעו מאדדמעות ו

  
אחר התפילה ציווה הרב לעטוף את הילד בטלית 

ושם על ציון , דבורה לאה, ולקחת אותו לקבר אימו
, מזל טוב לך"בקול ובשמחה  ר הזקן"אימו אמר האדמו

לאה היום אני מכניס את בנך מנחם מענדל    דבורה
כשם שנכנס לתורה כן יכנס לחופה ולמעשים . לתורה

  "...טובים ואריכות ימים ושנים טובות

כשחזרו הביתה ציווה הרבי להביא את המלמד של 
. שיתחיל ללמד אותו פרשת ויקרא, הילד

' ויקרא אל משה וידבר ה"  המלמד את המילים כשקרא
' מדוע האות א  שאל הילד" אליו מאהל מועד לאמר

ישב הרבה זמן , סבו הרב? שבמילה ויקרא היא קטנה 
תח פ  בשתיקה ובדביקות עצומה ואחרי זמן ארוך הוא

אדם הראשון היה יציר כפיו של "את עיני קדשו ואמר 
ה וכמו שכתוב במדרש שחכמתו של האדם "הקב

הראשון היתה מרובה על חכמת מלאכי השרת ובכל 
משה רבינו  לא כן  זאת הוא נכשל בחטא עץ הדעת

' למרות שידע את גדולתו בדברו פנים אל פנים אל ה
להנהיג  'ה ובו בחר ה"וידע היטב את קרבתו אל הקב

אדם  עם כל זהמשה היה העניו מכל  את בני ישראל
ביטולו  - הקטנה של ויקרא ' וזוהי הא' והיה בטל אל ה
סיים האדמור הזקן את הסברו לנכדו . 'של משה אל ה
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  :בפינסק שבתזמני ה

  18:55 :הדלקת נרות

  9:30: שחרית

  17:00: סדר הלכה

  17:15: תהלים

  17:30: מנחה

  20:04: צאת השבת

  

 מקור הברכה והשפע תלוי בעולמות העליונים לפי מעשינו

  .ותשמע הארץ... האזינו השמיים

 נו עשה את השמיים והארץ לעדים עלכאן משה רב

  ,הזהיר את עם ישראל ללכת בדרך התורהש

ואם חלילה יעזבו את דרך התורה הרי השמיים והארץ 

  .אים להשיב את עם ישראל למוטביהיו האחר

 .יש להבין כיצד דברים אלו פועלים

להאזין באופן  כלומר  ".האזינו"לשמיים משה ציווה 

  .באופן פסיבי" ותשמע" לארץ ציווהו לאקטיבי ואי

כלומר השמיים דהיינו העולמות העליונים הם הם 

המשפיעים את השפע האלוקי אשר שפע גשמי תלוי 

וכפי . כלומר עלי אדמות  ,ו בארץבו וזאת על פי מעשינ

כפי מעשינו  שהחפץ חיים בספרו שמירת הלשון כותב

בארץ כלומר כפי שאנחנו מתנהגים עם חברינו וכפי 

שאנחנו משתדלים לקיים את המצוות שבין אדם 

  למקום הרי התנהגותנו משפיעה בעולמות העליונים

הארץ   ממרום ואז) האקטיבי(ואז יורד השפע 

ומשפיעה אותו  .קבלת את אותו השפעמ) הפסיבית(

  .על חיי היום יום שלנו

 גמר חתימה טובה ושבת שלום

  שלום שבת בברכת
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