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לל פרשת
 והתורההיהודי הראשו�

על�אברה� אבינו– היא מספרת לנו על היהודי הראשו� בעול�� יש דבר מיוחדל�בפרשת ל
ה של �אליו� הציווי�ל ל מארצ�� בי� הבתרי� והבטחת אר� ישראל לזרעו�ברית� לאר�הליכתו

 ה� הענייני� הראשוני� המסופרי� לנו בתורה על אלו! מצווה אותו� ועל מצוות ברית מילה שה
� היהודי הראשו�כ אלוברור� וא� ! את התוכ� הכללי של כללות התורה והיהדותי� מבטא שענייני�

אז! שנות תורה$$$#תקופת� מאז תקופת אברה� אבינו התחילה תקופה חדשה בעול� � עד#$$$ 
מ%ומאז� שנות תוהו$$$#�ל�השנה הראשונות לבריאת העול� נקראי� בפי חז �הציווי ובעיקר�ל

�!שנות תורה�שלכ� כבר מאז מתחילות� מתחילה ההכנה למת� תורה&�ל
 יו�� לחיי היו� נצחית הוראהדבר הכתוב בתורה מהווהכל שכ� �! הוראה�הוא מלשו�� תורה�ש�ה

� חיי��ענייני� אלו הרי– ובפרט בשבת בה אנו קוראי� בתורה את הפרשה� לכל אחד ואחת מאיתנו
אלו! עניי� אקטואלי מאוד כא� ועכשיושוב ומלמדי� אותנו שוב אות�� ברור א� כ שג� ענייני�
ע�! באי� ללמד אותנו משהו למעשה� מספרת התורה בפרשתנו אי� זה רק כדי לספר לנו מה קרה

!אברה�

)עוד לא קיבלנו הכל
 היו�א� כ� מה אנו למדי� לפועל! אותה שני� רבותומאז אנו לומדי�� קיבלנו כבר מזמ�את התורה

� ובפרט שכפל המילה( למת� תורההכנה� כאמור� מענייני הפרשה המהווי���ל�ל�מורה על הליכה
! עליה בלא ער למדרגה הקודמת� נעלית

כל יו� �תשובה חלקית לכ מסתתרת בברכה שאנו אומרי� ה!!!� למה אנו �! נות� התורה� ברו אתה
ולא� נות��ומרי�א את משו� שבכל יו� ויו� אנו מקבלי� מחדש( בלשו� עבר� נת��בלשו� הווה

ג�� וא� יש את קבלת התורה בדרגה גבוהה יותר) התורה בדרגה גבוהה יותר ויותר וודאי שצרי
� הכנה באופ� נעלה יותר לקבלת תורה זו�ל זו�!ל – ה� בהכנה וה� בקבלה ה� תמידיות– התעלות

בגאולה האמיתית על ידי משיח שתתגלה לנו–� תורה חדשה מאיתי תצא�ל& ועד בכלל%עד
!והשלמה

חז� באשר לסיפור הליכת אברה� באר�� כ ג� בנוגע להמש הפרשה  ובפרט�ל שבהליכתו�אומרי�
ה � בהבטחת��את האר� הזאת�)& כבר נתתי%�לזרע נתתי�כ! נקנתה לנו אר� ישראל מה אנו� א�

אז מה אפשר עוד ללמוד למעשה� כבר קיבלנו את האר�הרי( קרהדי� היו� מסיפור עניי� שכבר למ
�קנה אותה לזרעו עד עול��או מכ שבהליכת אברה� בה הוא� מהבטחתה)

ה כל� אול� התבוננות בתוכ� הבטחת בברית בי� הבתרי� מלמדת אותנו שעדיי� לא קיבלנו את
של הבטיח לאברה��ה! האר� המובטחת ר אומות שהיו קיימות אז באזו$* אר� המורכבת משטח�

של� בכל התקופות� ולפועל�&!!!הפריזי� האמורי� החיתי%האר� ה+קיבלנו רק שטח את!$* מתו
!ונקבל� רק בימות המשיח� עדיי� לא קיבלנו– וקדמוני קניזי� קיני� העמי�השטח שהיה אז בשליטת

נ�כותהלצרי עכשיו
ולא מבחינת קבלת� קבלת התורהלא מבחינת� שלנויהאופטימאלאנו עדיי� לא במצב�כ�א�� כיו�
כל יושביה�שליהאופטימאללא הגענו למצב עדיי�� ג� מבחינת המגורי� באר�� יתרה מכ! האר�
%,עליה �בנ  מצוות�למשל! שזו דרגת שלמות הקשורה ג� לקיו� המצוות�& גרי� באר� ישראלי�כל

של�שנת היובל %כל יושביה עליה� אותה מקיימי� רק בהתקיי� התנאי �כל שבט של !)לפחות רובו
מכל� כאשר כל בני ישראל ממש� יתקיי� בימות המשיח� בדרגה הנעלית ביותר� מצב זה בשלמותו

�יגורו באר� ישראל� הדורות כול� � ג� בקבלת האר�� א� ג� בקבלת התורה� ובכ��! יושביה עליהכל!
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אוחזי� עדיי� בהכנות אנו� עדיי� לא הגענו לשלמותעל ידי ע� ישראלנת המגורי� עליהוג� מבחי
!אקטואלי מאוד מבחינתנועל ההכנות לכ והסיפור בתורה�זהילמצב אופטימאל

לגאנו זה� כול� ממש�כל ההכנות כבר הסתיימו! והראשו� לגאולה� לות היו� הדור האחרו� ובהחלט
!ת בפועל לקבלת התורה והאר� בשלמותהזמ� לערו את ההכנו

 ומה שמחבר אות�� למטה� למעלה
הצ� כשאברה� קיבל מה �ווייאתב�� ל ל מארצ לא� א למרות זאת�-+הוא היה כבר התורה

משו� שכל עבודתו עד אז הייתה באופ� שהוא( מדוע! מספרת לנו עליו כמעט כלו� עד לאותו שלב
המצוות שהוא קיי� לא גרמו להורדת!ר��אב� שמו היה אבר�!ות מציאויות נפרד#והעול� היו 

ובאותה מידה ג� העול� עצמו לא התעלה והתרומ� לדרגות� אלוקות וחיבורה לעול� התחתו� שלנו
!מה שכ� קורה היו� כאשר אנו מקיימי� מצוות� קדושה

היהייתה זו גז  אי אפשר לחבר גשמיות!להותחתוני� לא יעלו למע� עליוני� לא ירדו למטה��רה שגזר
ע�! במת� תורהרה זו בוטלהיגז!בורא ע� נברא� ע� אלקות ומתי החלה ההכנה לאיחוד הזה
בצ� בפרשתנו( האלוקות �ווייובעיקרה�!ל�ל מ� לכ� ג� משנה � אברה��ל� אבר��את שמו בהמש

� שמשמעותו– �אב המו� גויי���רש �י�וכפרוש לבהוא מתחיל� אב לכל העול�� רורי בעבודת ההכנה
! לקדושההעול�והעלאת 

לאחר סיו� פעולת המצוות לא שרתה הקדושה� לפני מת� תורההאבות בכל המצוות אות� קיימו
� תפילי�� כמו%בשונה מכ הרי היו� החפ� הגשמי עצמו מתקדש! בחפ� הגשמי בו קוימה המצווה

! גשמיות העול�בתו שכ� הגזרה בוטלה והקדושה חודרת�&וכל דבר בו מקיימי� מצווה� סידור
!הגשמיות עצמה הופכת להיות קדושה

על ידי מצוות מילה חדרה! מצוות מילה� במצווה אותה מצאנו בסו. הפרשהבמיוחד החלדבר זה
עולה� מטה�ה� זהו עניי� העלאת החומרי לרוחני! ונשארה בו באופ� תמידי� הקדושה באבר הגשמי

 היו� להחדיר נובע הכח שיש לנו�ובעיקר ממצוות מילה�כ� מהמצוות שקיימו האבותלו�!להמע�ל
!קדושה לעול� הגשמי

ע–חיבור עליוני� ותחתוני� �י� רקל �ל
כהוא פרס� אלוקות� אברה� אבינו בהחלט עבד בעול� ג� לפני כ� � עד כדי מסירות נפש על

�הייתה זו עבודה במדרגות נעלות ביותר! לתו לתק� את בני דורוווהשתדל בכל יכרק מה זהוא
של נברא� צליח לעשות בכוחות עצמומשהוא  הכאשררק! כוחות �אומר לו�ל � התקד�–� ל

בזכות%הרי דווקא בכוח זה הוא מצליח לא רק להעלות את העול�� התעלה והתרומ� עוד ועוד
השפעתו על העול� גורמת התעלות�ל חוזראלא שבמעג�&התעלותו העצמית ללא מדידה והגבלה

כ יכולי� להגיע לאיחוד!התגלות לעצמו והתגלות לעול�� והתגלות כוחותיו הנעלמי�ג� בו עצמו 
! מה שנעשה בשלמות במת� תורה�של העליוני� והתחתוני�

ת� ג� בסדר פרשיות התורה אנו מוצאי� לכ ביטוי �הל ידיעהבריאה אוריפרשת בראשית היא�
נח� התחתו�פרשת נח קשורה לזיכו העול� הגשמי! העליוני� על ידי�על ידי עבודת ובעיקר

�ופרשת! המבול שטיהר את העול�כהכנה למת�� מבטאת את חיבור העליוני� והתחתוני��ל�ל
!תורה

� הקשר בי� זהו! אר� הקודש� כדי לעשות מהאר� הגשמית� בשביל זה קיבלנו את אר� ישראלל
%ל �ע– לבי� הבטחת האר� בהמש הפרשה�&הכנה למת� תורה� כאמור� שהוא � ידילכי רקל � ל

 דווקא היא ששלמות קיו� התורה והמצוותעד� ותו לקדושהאולהפו לרומ� את הגשמי נית� הכח
!באר� ישראל
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 תתחילו להתכונ�
הרי אנו עדיי��ת האר� והתורהשלמו�כל עוד חסר לנו היו� בשלמות של שני ענייני� עיקריי� אלו

�אלינוהפרשה כולה מדברת! בשלב ההכנה למת� תורה ולקניי� האר� �התקד� והתעלה�)ל�ל
!והתכונ� לשלמות המיוחלת הזו

על שלמות שמחו� לנו  העמי� שהזכרנו קוד� משולי�$*� אלא ג� שלמותנו האישית� ומדובר לא רק
לא/ו!!!& תפארת� גבורה� חסד%ת שבלב האד� למידו� העמי�+� לעשרת כוחות הנפש  העמי� שעדיי�

כיו� עבודתנו בעול� והחיבור שלנו &! דעת� בינה� חכמה%לשלושת כוחות השכל� קיבלנו את ארצ�
על ידי העבודה בכוח המידות על� לאלוקות נעשה על מנת להשפיע והשימוש בכוחות השכל בא

היה כאשר כל כוחות האד�ת� לעתיד לבוא�ת העבודהאול� שלמו! כוחות הנפש ולחבר� לאלוקות
�יתחברו באופ� מוחלט לאלוקות ה! � ואהבת את�&דות המי+%אלוקי בכל לבב$*כל%ובכל נפש

�&הכוחות�ובכל מאד% �� הוא בלי גבול�מאדל !&ל
כל כוחותינו ללמוד לגאולה עלינובתור הכנהשאחת ההוראות לפועל מכ היא  ולחדש לנצל את
�כמו אברה� לפני%בתורה לא רק בכוחות הגלויי�ל א. בכוחות הנסתרי��& ל וא. בכוחות� אלא

כללכה נעלמי� אלא א. בהשפעה� ולהוסי. לא רק באיכות הלימוד העצמי� שהאד� אינו מודע לה�
של זאתו! ובאיכות הלימוד שלה�על הזולת ובהוספת מספר התלמידי� בשיעורי תורה  באופ�

!עד לגאולה האמיתית והשלמה� מדידה והגבלהמעלה מכלל

B
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&מדברי הרבי בשיחה% ומשיח צדקנוהוספה בלימוד ענייני הגאולה

של%שבדורנו זה במיוחד�על פי המדובר לעיל הדור האחרו� בגלות והדור הראשו�
ד& הגאולה על העבודה גו�ישנה הדגשה יתירה � ל ל מארצ�אל האר� אשר ארא�

זה� הרי מוב�–ני� כל עשר הארצות וק שהדבר צרי להשתק. לכל לראש בעבודה מעי�
ג� על ידי שהוא מוסי. בלימוד התורה�של יהודי � המוחי� שלו השייכי� למדות� לא רק לפי

ג כולל%על ידי הוספה בלימוד פנימיות התורה–שזה במיוחד! מוחי� בעצ�� אלא ג�
!כולל בענייני הגאולה ומשיח צדקנו�&חי�בביאור עניני� אלו דעבודת המו


