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פרשתנו מספרת על עניני� כללי�

בתחילת� ועיקריי� בתולדות ע� ישראל

ה ל��מצווה את אברה� אבינו� הפרשה ל�

 לו את אר� לאחר מכ� מבטיח��מארצ�

ובסיו� מצווה אותו� ישראל לזרעו עד עול�

�מילה לכרות עמו ברית

ובכל� אנו יודעי� שהתורה היא הוראה

את� דבר שאנו לומדי� מחפשי� למצוא

� א� כשאנו מגיעי� לפרשה שלנו� הקשר אלינו

�זה קצת קשה

את�הרבי מל� המשיח שליט א מבהיר

!השאלה

ה�האריז ��ל�ל���ל כותב שבציווי

אברה� אבינו לא יצא לסת� מסע לאר�

� ישראל�אלא אז החלה עבודת ההכנה למת

�תורה ארבע מאות שנה אחר כ�

שעומדי� כבר יותר משלשת� א� אנו

ובכל שנה� אלפי� שנה אחרי קבלת התורה

� ובכל יו� מקבלי� אותה מחדש ממש

מה נוגע אלינו כעת� ומתעלי� בה עוד ועוד

"להתכונ� למת� תורה

שאלה דומה אפשר לשאול ג� על עצ�

הסיפור של הליכת אברה� כדי לרשת את 

�האר�

� הרי כבר לפני שני� רבות בזמ� יהושע

ומאז� כבשו ישראל את האר� והתנחלו בה

א�� ועד עתה היא שייכת לנו לעולמי� ג�

עשה כא� אר��נדבר על העבודה הרוחנית של 

א��ישראל ר� שמטרתה לעשות מהעול� כולו

ג� היא� ולש� כ� הלכו ישראל בגלות� ישראל

�כבר עומדת לקראת סיו� ושלימות

דוע א� כ� מדברי� אתנו על הכנהמ

רב� לירושת האר� "שכבר שלנו זמ� כה

 רק משיחרק משיח

מה� כשנדע מה הבטיחו לנו �נוכל להבי

�עוד חסר לנו

הבטיח לאברה� את אר� ישראל� כשה

עש� בברית בי� הבתרי� רה אומות הוא מנה לו

מתוכ� נית�� שהוא עתיד לרשת את ארצ�

לבני ישראל בזמ� יהושע לכבוש רק את 

�שלשה הנותרי�� שבעת האומות של בני כנע

אות� השאירו� ה� הקיני הקניזי והקדמוני

� לימות המשיח

�א�ומבאר הרבי מל� המשיח שליט

ששלשת הארצות ה� חלק בלתי נפרד מאר�

של� ישראל השלימה ��א ירשנו אות�וכל זמ

ג�� עדיי� חסר לנו בשליטתנו על אר� ישראל

� על החלקי� שכבר כבשנו

כעת אנו יכולי� להבי� מדוע אנו כעת

!כפי שהרבי אומר� מתכונני� לירושת האר�

–ומכיו� שאחכה לו בכל יו� שיבוא

לפיכ� השתוקקו בני ישראל בכל הדורות

גו�שיקויי� כבר  � ל� ל� מארצ��אל האר

 ולקנינ� של כל עשר הארצות�� ארא�אשר

בני דור� והעני� הזה נוגע במיוחד אלינו

!כפי שאומר הרבי� הגאולה

שעני� זה נוגע באופ� מיוחד� ולהוסי!

דובר כמה פעמי�כמ–בדורנו זה ובזמננו זה 

וכבוד קדושת מורי� שכבר כלו כל הקצי�



ר הודיע שכבר שבו בתשובה וג��וחמי אדמו

לפי כל הסימני�  את הכפתורי� כבר ציחצחו

הרי שדורנו הוא הדור האחרו� לגלות ובמילא 

 הדור הראשו� לגאולה

–על פי זה מוב� שזהו עני� שהזמ� גרמא

ל ל�ל��לערו� כבר את ההכנות בפועל

תיכ! ומיד��אל האר� אשר ארא�� מארצ� גו

–ויקנו את כל אר� ישראל בשלימותה� ממש

 שה� נחלת עול� של בני–כל עשר הארצות

ירושה לנו מאבותינו מאז ברית בי�� ישראל

 הבתרי�

ג�החידוש כעת יהי � שיקבלו את

כיו�� הארצות בדרכי נוע� ובדרכי שלו�

ש�ל# בימות המשיח"שבאותו הזמ�  א יהיה

כו� כו אומות העול� ימסרו אות� �מלחמה

 לבני ישראל ברצונ� הטוב

ביאור דומה מוצא הרבי מל� המשיח

א ג� לעני� ההכנה למת� תורה בו אנו�שליט

ל מבאר�כזכור שהאריז� עסוקי� כעת

�שבפרשת ל� ל� מתחילה ההכנה למת� תורה

במדרש נאמר שהתורה שאד� למד

כ� בעול� הזה הבל לגבי התורה נחשבת

את� ולכ�� שמשיח יגלה למרות שקבלנו כבר

עדיי� נדרשת הכנה רבה� התורה בהר סיני

� לגילוי הגדול של התורה החדשה

 כיצד מתכונני�כיצד מתכונני�

בה� כשיהודי לומד תורה עליו להשקיע

א�� כל אחד לפי כשרונו� את כל כחות שכלו

מוב� ופשוט שעלינו לנצל� בכ� אי� כל חידוש

�תינו ללימוד התורהאת כל כח

כעת כשאנו מתכונני� להתגלות התורה

על כל אחד לגלות כחות נעלמי�� חדשה

כחות נעלמי� הכוונה לכחות� בלימוד התורה

וכחות שא# אחד� שמעול� לא השתמש בה�

 לא האמי� שהוא מסוגל  כולל הוא בעצמו–

� א� כעת כשמתכונני� להתגלות המשיח� לכ�

� החלש בידיעות והבנהג�� הכל יכול להיות

� יכול להגיע להבנה עמוקה בתורה�וג� הגאו

הרבה יותר� יכול להוסי# עוד הרבה� הגדול

� ממה שיש לו

בימי המל� המשיח כשיתגלו סודות

כל� התורה ה� יתקנו ויזככו את מוחו של

על ידי� עלינו להתכונ� לזה כבר כעת� יהודי

�גילוי הכחות הנעלמי� של שכלנו

נ �!וס#עני

�ד�כשאנו לומדי� את תורת חסידות חב

זוהי� המבארת את סודות פנימיות התורה

ההכנה המתאימה ביותר לקבל את סודות 

�התורה הנפלאי� שמשיח יגלה

ג�א� מל� המשיח שליטהרבי מדגיש

כא� את הסגולה המיוחדת שישנה בלימוד 

חות� בברכה לגאולהו� עניני גאולה ומשיח

!שכה קרובה

ל�ל�ל��ומ ה�באי� מיד �וירא אליו���

–ושלימותה בגאולה האמיתית והשלימה

נשמות בגופי���והיו עיני� רואות את מורי�

 בתכלית הבריאות והשלימות

  תיכ! ומיד ממש–ועוד והוא העיקר

�

יחי אדוננו מורנו ורבינו מל� המשיח
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