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אירועי הפרשה
מסופר  בהמשך  והפרתם,  נדרים  דיני  מטות: 
יוצאים  ישראל  בני  מדין:  מלחמת  על 
למלחמה מול מדין כדי לנקום את חטאי מדין 
גם  בא  המלחמה  תיאור  לאחר  ישראל.  כנגד 
שבט  בני  והגעלתם.  כלים  טבילת  על  הציווי 
לקבל  ממשה  מבקשים  ראובן  שבט  ובני  גד 
נחלה בעבר הירדן המזרחי, למרות הסתייגות 
לאחר  בקשתם  את  משה  מקבל  ראשונית 
כיבוש  במלחמת  להשתתף  מתחייבים  שהם 

ארץ ישראל. 
והכנות  המסע  של  סיכום  מכילה  מסעי: 
אחרונות לקראת הכניסה לארץ ישראל, וכמה 
ציוויים לקראת הכניסה לארץ, בסיום הפרשה 

מובאת השלמה לפרשת בנות צלפחד. 

המסע
האחרון
בשיעור נעסוק במסע החיים הכללי של דורנו, בהתאם 
לפרשנות החסידית שארבעים ושנים מסעות של בני 
ישראל הם בעצם מסעות שכל יהודי ויהודי עובר בימי 
חייו. איפה אנחנו אוחזים במסע? ואיזה מסע אנחנו עדיין 
נדרשים לעבור?

מבוסס על ד”מ ש”פ מטות-מסעי וד”מ פרשת פינחס תנש”א, לקו”ש חט”ו שיחת י”ט, לקו”ת 
פט, א

פרשת מטות-מסעי
מחזור שלישי

משיח בפרשה
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השיעור בנקודות
הוא  וספר דברים  כעין סיכום לכל התורה שהרי היא הפרשה האחרונה של ספר במדבר  פרשתינו מהווה 
משנה תורה. ואכן בפרשתינו התורה מסכמת את כל מסעות בני ישראל במדבר מיציאת מצרים ועד עומדם 

על שפת ירדן ירחו לפני כניסתם לארץ ישראל
נשאלת השאלה: לשם מה התורה צריכה לסכם את המסעות הרי אפשר לקרוא בעצמנו את כל הפרשיות 
בתורה שבזה התורה  ומרכזי  כך חשוב  כל  זה  ועוד, מדוע  במדבר?  ישראל  עם  נסעו  איפה  לראות  כה  עד 

מסיימת את ארבעת הספרים לפני המשנה תורה?
פרשני התורה מסברים את הצורך בחזרה על המסעות ומהם: 

א. התורה מסכמת את כל המסעות שניווכח שלמרות שעברו מ"ב מסעות זה קרה בפרקי זמן קטנים מתוך 
הארבעים שנה שהיו במדבר ורוב הזמן עם ישראל חנה במקום אחד ולא היו טרודים בנסיעות.

ב. להראות את גודל הניסים שהיו לעם ישראל, שלא נחשוב שהיו רוב הזמן קרובים למקום יישוב בני אדם 
אלא מבדיקת המקומות המצוינים בפרשה נראה שהם רחוקים מכל יישוב ובכל זאת לא חסר לעם ישראל 

דבר.
אלא שעדיין נותר להבין מה כל כך מיוחד בעניין המסעות שזה הסיום של התורה, ובעיקר, מה זה אומר 

לאדם בעבודתו שהרי ה'תורה' היא מלשון 'הוראה'?
גם  אלא  הפיזי  במדבר  ישראל  בני  מסע  על  רק  לא  מורים  מסעות  ושתים  שארבעים  מסבירה  החסידות 
ועלינו לדעת שהכל מתוכנן  זמן הגלות עד לגאולה העתידה,  בני ישראל ב'מדבר העמים' – כל  על מסע 

מלמעלה על פי רצון ה' ואנו בתהליך אחד ארוך לקראת סוף המסע הגאולה השלימה.
בדורינו אנו הודיע לנו הרבי מלך המשיח נמצאים בסוף המסע וסיימנו את התהליך והתפקיד של המסע 

לברר את ניצוצות הקדושה מתוך קליפות הטומאה וכעת נותר רק לקבל פני משיח צדקינו.
וזאת על ידי שמתחילים לחיות גאולה בעצמינו ובסובבים אותנו מתוך אהבת חינם לכל אחד מישראל ובכך 
מתחילים 'לטעום' כבר עכשיו מחיים גאולתיים וזה עצמו יפעל את התגלותו של הרבי בגאולה האמיתית 

והשלימה תיכף ומיד ממש.

1. פתיחה
ניתן להביט על החיים באופנים רבים ולעכל את התמורות הרבות שאנו עוברים בצורות שונות.

יש שמאמינים שנפילה היא תוצאה של פעולה לא תיקנית שנעשתה, ויש שבטוחים, שכל צעד ושעל, כולל 
ההצלחות והמעידות שקדמו או ליוו אותם, מכוונים בהשגחה פרטית. בכל אופן, החיים הם מסע אתגרי, 

והחשוב ביותר לדעת שהמסע מספק לכל אחד אפשרות להגשים את ייעודו בעולם.
ולפעמים  זורמת  התנועה  לפעמים  מורדות.  ויש  עליות  יש  בכבישים,  התנועה  כמו  היא  החיים  תנועת 

פקוקה... מה שבטוח - באמצע כביש מהיר אסור לעצור והחניה מותרת רק במקומות המסומנים!
פרשתנו, שחותמת את ספר במדבר, כשמה כן היא: היא מגוללת את סדר המסעות )מסעי( שעשו שבטי 
)מטות( ישראל מיציאתם ממצרים ועד כניסתם לארץ המובטחת. ארבעים ושניים מסעות הם עברו בפרק 
זמן של ארבעים שנות נדודים במדבר. במהלך המסעות הללו חזו בני ישראל בניסים ונפלאות שמיימים, 
קיבלו על עצמם את עקרונות העם היהודי במעמד הנשגב של מתן תורה, ולאחר מלחמות רבות הפכו סוף 

סוף לעם חזק ומלוכד, שותפים לגורל אחד.
לא בכדי משחזר משה רבינו וכותב את סדר הילוכם של בני ישראל, ומציין כי מסעיהם למוצאיהם הוא על 
פי ה’ בלבד. כפי שנלמד בשיעור, המסע הספציפי שאותו הם עשו במדבר אינו ענין פרטי, אלא נוגע לחייו 

של כל יהודי באשר הוא:
ה”מוצאיהם” - של כל יהודי הוא רגע הלידה בו יוצא האדם לאויר העולם. זוהי נקודת הפתיחה והמוצא 
של כל יהודי בשליחותו, בשלב זה הנשמה נקיה מכל רבב ועומדת זכה לבצע את תפקידה. מרגע זה ואילך 
תוכן  ליצוק  עליו  שנותרו  בשנים  חולף,  השליחות  לביצוע  שהוקצב  והזמן  לטפטף  החול  שעון  מתחיל 

שיצדיק את ירידתו לעולם.
ה”מסעיהם” - של כל יהודי הוא מהלך החיים בהם נפגש עם תמורות קיצוניות המקשות עליו את הצעידה 
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וכי  במסלול. גם בימים ומצבים אלו על האדם לזכור כי את תוכנית ההליכה התוותה ההשגחה העליונה, 
עליו להמשיך ולצעוד למרות הקושי הכרוך בכך.

ומידי לילה, כל יהודי חווה בפורמט קטן את התחושה של ‘סיום המסע’, בהשבת הנשמה למקורה האמיתי. 
אלא, שאז הוא מקבל את האפשרות לתקן את מעשיו ולקבל החלטות טובות על הנהגתו בעתיד: מידי יום, 

יכול היהודי להחליט בחייו שבמסעות שנותרו לו, הוא ינהג אך ורק על פי ה’!
הרבי מלך המשיח מלמד אותנו שבחשבון הנפש היומי הזה, צריך כל יהודי לשאול את עצמו ואת זולתו: 
מה עשית היום לזירוז הגאולה? השליחות שהוטלה עלינו היא קבלת פני משיח, והרי שהשאלה העיקרית 

שנשאלת היא: מה פעלנו ומה השגנו במסע האישי שלנו כדי להביא לגאולה שלימה?
אנו עומדים לסיים את המסע, כעת זה לא הזמן לחנות!

2. הדרך הסלולה והברורה
א. הפרשה ה’אחרונה’ בתורה

פרשתנו היא הפרשה האחרונה בספר במדבר והפרשה האחרונה בתורה.
אמנם, נכון, אין זו הפרשה האחרונה ממש בתורה, שהרי שיש לפנינו עוד את ספר דברים, ‘משנה תורה’ - 
שאותו הוסיף משה רבנו )על דעתו, ברוח הקודש כמובן(. אבל, במובן מסויים פרשתנו מהווה אף היא מעין 
‘סיום’ לתורה שהחלה בפרשת בראשית - כיוון שבסיום הספר הנוכחי בני ישראל כבר עומדים על מפתן 

ארץ ישראל ואילו הכניסה עצמה שייכת לספר יהושע.
עד עתה למדנו על כך שבני ישראל ניצחו בכל המלחמות עם סיחון מלך האמורי, עם עוג מלך הבשן ועם 
עמים נוספים, ובסוף פרשת מטות הם מנצחים גם את מדיין, כשבכך הם משלימים את המטלות אותן הטיל 
עליהם הקדוש ברוך הוא לפני כניסתם לארץ. משה רבינו ידע שברגע שתסתיים המלחמה עם מדיין הוא 
ייאסף אל אבותיו, והמסע של עם ישראל יגיע אל קיצו. לכן אנו אומרים שבמובן מסויים, בעצם, התורה 

מסתיימת כאן.
כך או כך, אפשר בהחלט לחוש את תחושת ה’סיכום’ שמתלווה לפרשתנו. התורה מסכמת את כל המסעות 
של בני ישראל במדבר, גם מקומות שלא נזכרו קודם והכל בקצרה, בתמציתיות בלי להזכיר מה אירע שם, 

למעט מספר מצומצם מאוד בהם כן מוזכר וגם זאת בתמציתיות רבה:

מקור 1 |  במדבר פרק לג פסוקים א–ב

ה  מׁשֶ ַיד  ּבְ ְלִצְבאָֹתם  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ָיְצאּו  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ַמְסֵעי  ה  ֵאּלֶ
ַמְסֵעיֶהם  ה  ְוֵאּלֶ ה’  י  ּפִ ַעל  ְלַמְסֵעיֶהם  מֹוָצֵאיֶהם  ֶאת  ה  מׁשֶ ְכּתֹב  ַוּיִ ְוַאֲהרֹן: 

ְלמֹוָצֵאיֶהם:

אם כן, המוטיב המרכזי של פרשתנו הוא סיכום סדר נדודיהם של בני ישראל במדבר.
רבים מהמפרשים מעלים את השאלה הבאה: בשביל מה באמת צריך את כל החזרה על המסעות של עם 

ישראל במדבר?
הרי - מי שזה כל כך מעניין אותו, כבר קרא את סדר המסעות בפרשות הקודמות, החל מחומש שמות. ומי 

שכבר בקי ויודע את מה שסופר בתורה קודם לכן, לא זקוק לחזרה...
לכאורה, הפרט החשוב ביותר שעלינו לדעת כעת הוא שבני ישראל הגיעו סוף סוף לרגע שלפני כניסתם 

לארץ המובטחת, ואם כן מדוע התורה צריכה לעצור כאן ולסכם את כל המסעות שלהם במדבר?

סיפור: הצדיק רבי יונתן אייבישיץ הלך פעם ברגל אל בית המדרש בבוקר. הוא 
המלכותית  השיירה  עוברת  חולפת  מולו  העיר  של  הראשי  הכביש  את  חוצה 
של המלך והכרכרה של המלך עוצרת לידו והמלך שואל אותו: “בוקר טוב רבי 
יונתן לאן אתה הולך?”, עונה לו הרב: “אינני יודע לאן אני הולך”. שואל אותו 
המלך: “מה? אתה לא יודע לאן אתה הולך?” עונה לו הרב: “לא, אני לא יודע 
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לאן אני הולך”. כעס מאוד המלך והורה להשליך אותו מייד לכלא כי הוא ענה 
לו בכעס בהתחכמות. בערב המלך הגיע לבקר את הרב בתא ושואל אותו: “רבי 
יונתן, מה קרה לך בבוקר, למה ענית לי בחוצפה?”. ענה לו הרבי: “תראה אדוני 
המלך, אני התכוונתי בבוקר ללכת לבית המדרש, ותראה לאן הגעתי – לבית 
האסורים. לכן האדם לא יודע לאן הוא הולך. הוא מתכוון להגיע למקום אחד 

ויכול למצוא את עצמו במקום אחר”.

ב. דרך ארוכה אך לא מפרכת
כפי שאמרנו, זוהי שאלה שהמפרשים לדורותיהם מתייחסים אליה, ורש”י כמובן בראשם. רש”י מביא שני 

פירושים - פירוש אחד בדרך הפשט ופירוש שני על פי ה’מדרש’:
המקור הראשון לפירוש רש”י הוא מרבי משה הדרשן שהיה רב, פרשן התורה ובעל מדרשים שחי בצרפת. 
לפי דברי רבי משה הדרשן, מטרת תיאור המסעות בפרשתנו היא להדגיש את חסדי ה’, שלמרות הנדודים 

במדבר במשך ארבעים שנה, בין מסע למסע היתה לבני ישראל גם מנוחה!

מקור 2 |  פירוש רש”י במדבר פרק לג פסוק א

למה נכתבו המסעות הללו, להודיע חסדיו של מקום, שאף על פי שגזר 
ומטולטלים  נעים  שהיו  תאמר  לא  במדבר,  ולהניעם  לטלטלם  עליהם 
כאן  אין  שהרי  מנוחה,  להם  היתה  ולא  שנה  ארבעים  כל  למסע  ממסע 
אלא ארבעים ושתים מסעות. צא מהם י”ד, שכולם היו בשנה ראשונה, 
נשתלחו  שמשם  לרתמה.  שבאו  עד  מרמעסס  משנסעו  גזירה,  קודם 
וגו’.  אנשים  לך  שלח  וגו’  מחצרות  העם  נסעו  ואחר  שנאמר  המרגלים, 
וכאן הוא אומר ויסעו מחצרות ויחנו ברתמה, למדת שהיא במדבר פארן. 
ועוד הוצא משם שמונה מסעות שהיו לאחר מיתת אהרן מהר ההר עד 
ערבות מואב בשנת הארבעים, נמצא שכל שמנה ושלשים שנה לא נסעו 

אלא עשרים מסעות. זה מיסודו של רבי משה הדרשן.

ורבי תנחומא דרש בו דרשה אחרת משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו 
למקום רחוק לרפאותו, כיון שהיו חוזרין התחיל אביו מונה כל המסעות. 

אמר לו כאן ישננו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך וכו':

‘תיזז’  מהקריאה הראשונית של סיפור מסעם של בני ישראל במדבר מתקבל הרושם שהקדוש ברוך הוא 
אותם כמו במסע כומתה: “וישבו”, “ויקומו”, “ויאכלו”, ויעצרו”... היו מקומות שבהם הם חנו למשך כמה 
שנים, היו מקומות בהם היו כמה חודשים, היו מקומות שהם שהו בהם שלושה ימים והייתה אפילו חנייה 
היו  היה האות לצאת לדרך, הממונים על עבודת המשכן  וזה  היה מתרומם מעל למשכן  ליום אחד. הענן 
מפרקים אז את המשכן, אורזים אותו, מעמיסים אותו ויוצאים לדרך כשאחריהם כל המחנה. כשהיו חונים 
אומרת, שבכל פעם שהיו  זאת  כל המחנה.  ואחריהם  ובונים מחדש  הכל, מרכיבים  היו מפרקים שוב את 
יוצאים לדרך ומגיעים למקום חדש, לא היה להם צל של מושג כמה זמן הם ישהו שם ובכל זאת הקימו את 

המחנה כאילו הולכים לגור שם שנים.
מסעות  עשר  ארבעה  כשמתוכם  מסעות,  ושניים  ארבעים  הכל  בסך  עברו  ישראל  שבני  היא  האמת  אבל 
היו במשך השנה הראשונה בלבד, ושמונה מסעות בשנת הארבעים, אחרי מותו של אהרון. לפי החישוב 
הזה במשך שלושים ושמונה שנות הנדודים, הם נסעו בסך הכל עשרים מסעות, כלומר כמעט מסע אחד 

בשנתיים!
וזהו ההסבר על פי המדרש לכך שהתורה מסכמת את סדר המסעות, לתאר ולהודיע את חסדי ה’, שבמשך 
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בעוד  יחשבו  שלא  אחרות:  במילים  או  ‘בלבד’.  מסעות  עשרים  ישראל  בני  נסעו  שנים  ושמונה  שלושים 
שלושת אלפים שנה, כשאנשים כמונו יקראו את הפרשה הזאת, שה’ ‘טרטר’ את בני ישראל במשך ארבעים 

שנה במדבר במסעות אינסופיים...
המקור השני בפירוש רש”י לחזרה על המסעות, הוא מדרש תנחומא. זהו מדרש אגדה שמביא משל ממסע 

שערכו אבא ובנו
ומשמעות החזרה נועדה להזכיר לדורות – לא רק את עצם המסעות – אלא את מה שהתרחש בכל מסע 

ומסע.
הרמב”ם נותן הסבר נוסף: התורה רוצה למנוע מצב בו המסעות של בני ישראל במדבר יתפרשו כך: “אה, 
נורא, הם  וכו’ – לא  נחשים, בחום, בצמא  ושניים מסעות בארבעים שנה במדבר, באוהלים, עם  ארבעים 
בטח היו קרובים ליישוב. בכל פעם שהיו רעבים או צמאים, היו ניגשים ליישוב, אוכלים ושותים וממשיכים 
הלאה”. לכן בפרשתנו מצוינים כל המקומות שבהם הם היו שוהים, רחוק מכל יישוב, כדי לחזק את העניין 
שמי שדאג להם לאוכל, למים, צל, בגדים, נעליים ותנאי מחייה נאותים היה הקדוש ברוך הוא שסיפק להם: 

מן, מים מבארה של מרים וענני כבוד שהגנו עליהם.

אגדות  לחבריו  וסיפר  ממסעו  חזר  פעם  שבכל  היה  בעל-מסעות  בדיחה: 
הארצות  כל  את  עבר  שהוא  יהודים,  של  חבורה  לפני  השתבח  פעם  משונות. 
בעל  השיב   – פשיטא!  היית?  ובמדבר  החבורה:  מן  אחד  לו  אמר  שבעולם.  
בעל- החזיר   – זו?  היא  שאלה  מה  ראית?  מצרים  יוצאי  את  ושמא  המסעות. 

המסעות - באכסניה אחת עמהם לנתי... ועוד סיפר בעל-המסעות עד שחדלו 
מלהאמין לו: ארבעים יום וארבעים לילה הלכנו במדבריות והגענו לגבולו של 

העולם... אילו פסענו עוד פסיעה אחת – היינו עומדים מחוץ לעולם!...

ג. גם אנחנו עוברים את המסעות
לשנות  או  חדש  משהו  להוסיף  בא  אינו  במדבר,  ישראל  בני  מסעות  על  החזרה  לעניין  החסידי  ההסבר 
ההסבר  זו.  עבורנו מפרשה  והמהותי  הפנימי  הפן  את  לגלות  אלא  לעיל,  וההסברים שהוזכרו  מהביאורים 

מתחיל בדרך הפשט ועובר להסבר שמבוסס על תורת הקבלה:
החסידות מבקשת להדגיש את העובדה שכל מקום שיהודי מגיע אליו, ובכלל זה גם המקומות שאליהם 
הגיעו בני ישראל במסעותיהם במדבר היה על פי רצון ה’. חשוב שנדע ונזכור שזה לא שהם נתקעו באיזה 
מקום והחליטו לחנות שם )‘כי היה לי פנצ’ר בגלגל ונתקעתי בכביש הערבה’, או ‘נתקעתי במשרד הפנים 
יום שלם כי לא מצאו מסמך מסויים’ וכדומה(, אלא הכל התנהל והתרחש על פי התוכנית של הקדוש ברוך 
הוא. לכל מקום שמגיע יהודי זה לא במקרה, אלא כוונה אלוקית עומדת מאחורי זה ויש סיבה – יש מטלה 

כלשהי שהוא צריך לעשות שם – שבגינה הוא הגיע לאותו מקום.

אמרה: יציאת מצרים לא היתה עניין חד פעמי. בכל דור ודור ובכל יום ויום אנו 
ויום אנו עוברים את מ”ב המסעות.  יום  ובכל  ודור  יוצאים ממצרים. בכל דור 

וכל חיינו נכללים ונרמזים בכל המ”ב מסעות )ע”פ תורת הבעש”ט(.

ארבעים  קיימים  יהודי  כל  של  שבחייו  החסידות,  תנועת  מייסד  טוב,  שם  הבעל  ביאר  מתורותיו  באחת 
ושניים מסעות – על דרך המסעות של בני ישראל במדבר - בהם הוא מתעלה ומזדכך ואף מזכך את העולם 

כחלק משליחותו.
כשמבינים זאת, ומבינים שזוהי גם כן הסיבה לכך שהתורה חוזרת ומפרטת את עניין המסעות, מבינים עד 
כמה הכרחי וחשוב שלפני צאתנו למסע נוסף עלינו לערוך חשבון נפש מעמיק עד היכן פעלנו ומה הוספנו 

בעולם מיום שבו ירדה נשמתנו לעולם והתלבשה בגוף גשמי.
המסעות שמתוארים בתורה, הם המסעות שלנו. גם אנחנו נמצאים בדרך ליעד – הגאולה – וכל יום נוסף 

וכל רגע מהווים של של הכנה לגאולה האמיתית והשלימה.



פרשת מוות מסעי 6  |  משיח בפרשה | מחזור שלישי 

מקור 3 | לקוטי תורה פרשת מסעי דף צא עמודים א–ב 

אך הענין כי הנה ענין המסעות שנסעו וחנו במדבר מ”ב פעמים . . ועל 
והנורא  הגדול  המדבר  את  להכניע  כדי  שהוא  בספרים  נזכר  הנסתר  פי 
על ידי מ”ב מסעות שנסעו וחנו  . . ועל ידי שנסעו בו בני ישראל הכניעו 

אותם ומעשה אבות הוא פעולה לבנים עד סוף כל הדורות...

השאלה היא: היכן אנו נמצאים בתהליך? באיזה שלב של המסע אנו אוחזים ומה עלינו לעשות כעת?
ועל כך נשיב בחלק הבא.

3. מתכוננים להפיכה הגדולה
א. כל העולם יתעלה למדרגה רוחנית גבוהה

נוכל להבין את מיקומנו על מפת המסע בדרך לגאולה, על פי הסבר של אחד מייעודי הגאולה והבנת המהות 
והמשמעות של התקוה בה אנו נמצאים כעת:

אחד מייעודיה של הגאולה הוא שארץ ישראל תתפשט על פני העולם כולו:

מקור 4 |  ילקוט שמעוני ישעיה רמז תקג

ככל  ישראל  וארץ  ישראל  כארץ  להיות  ירושלים  עתידה  לוי  רבי  אמר 
העולם כלו והיאך באים בראש חודש ובשבת מסוף העולם? אלא העבים 
באים וטוענים אותם ומביאים אותם לירושלים והם מתפללין שם בבוקר, 

והוא שהנביא מקלסן }- משבחם{ מי אלה כעב תעופינה...

במשמעות הפנימית של ייעוד זה מבואר בחסידות שכל העולם כולו יתעלה למדרגה רוחנית גבוהה יותר, 
כמדרגת ארץ ישראל, כלומר שהקדושה ששורה כיום באופן מיוחד רק בארץ ישראל )ארץ הקודש( תשרה 

בגאולה גם בחוץ לארץ ובכל העולם!
מה שיביא לכך היא העבודה של בני ישראל בכל הדורות, לימוד התורה, התפילות, הברכות שאנו מברכים, 
מעשי הצדקה והחסד וקיום המצוות בכל מקום ובכל זמן. על ידי המצוות שאנו מקיימים נמשכת קדושה 
למקום שבו נעשית המצווה ומעלה אותו מנחיתותו הרוחני. ובגאולה יתגלה כיצד הפכנו בעבודתנו את כל 
העולם להיות קדוש בקדושתה של “ארץ ישראל” )וארץ ישראל עצמה תתעלה לדרגה רוחנית גבוהה עוד 

יותר(.
התהליך הזה יושלם בהחלט ובמלוא עוצמתו רק בביאת המשיח ובהתגלות הגאולה השלימה. אבל, שלבים 

עיקריים ונכבדים מתוך העבודה המיוחדת הזו התבצעו כבר )!(
מקום  הוא  ה’מדבר’  ממצרים.  יציאתם  לאחרי  ישראל  בני  של  במסעות  במדבר,  הייתה  הביצוע  התחלת 
שמסמל בתוך העולם עצמו את שיא הירידה ואת ההעלם וההסתר של האור האלוקי. אין שם מים וצמחייה, 
המסעות  את  ערך  ישראל  כשעם  ו’מת’.  צחיח  מקום  הינו  המדבר  ובכלל  בו  לחיות  מתקשים  חיים  בעלי 
במדבר, מוקפים בענני הכבוד ומלווים בארון הברית – הם הכניעו את ה’קליפה’ ששלטה עד אז במדבר, 

החלישו את כוחות הטומאה בו ו”הכשירו את הקרקע” לגילוי אלוקות במדבר.
מאז ועד היום המסע מתמשך עד שהוא יגיע לקיצו בהתגלות האלוקית המושלמת בביאת המשיח.

מקור 5 | תורה אור פרשת וישב דף כז עמוד ד

ובזה יובן מה שנמשך הגלות כל כך הרבה . . וידוע שהכוונה הכל לברר 
הרפ”ח ניצוצים ]248 ניצוצות הקדושה שהתערבבו עם הקליפה בחטא 
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עץ הדעת כשהטוב התערבב עם הרע[ וכשיוגמרו הברורים יבוא משיח 
עדיין  נתברר  שלא  אפשר  וכי  תמוה  הוא  כן  ואם  אמן.  בימינו  במהרה 
רפ”ח נצוצים במשך רב כזה אשר דור הולך ודור בא וכל אחד מישראל 

מברר חלקו שצריך לברר...

הרבה  מתוך  אחד  צעד  רק  ולא  קדימה,  נוסף  צעד  נעשה  ובדורנו  בימינו   – גדול  אבל  מגיע  וכאן   – אבל 
צעדים, אלא צעד מכריע שמהווה שלב אחרון וסופי לפני סיום ה’מסע’.

מהו הצעד הזה?

ב. נסתיימה עבודת הבירורים!
הדור שבו אנו חיים כיום, הוכרז על ידי הרבי מלך המשיח כ”דור ראשון לגאולה”. הדרך להשיג את הגילוי 
האלוקי בעולם ולהביא בפועל את הגאולה השלימה – לא השתנתה – אבל המהות שונה לחלוטין: כיום 
הניצוצות על מנת לסלק את הקליפות  ולברר את  ה’ רק על מנת להכשיר את הקרקע  איננו עובדים את 

ו’להחיות’ את המדבר. כיום אנו מופקדים על ביצוע ה’הפיכה’ ממש!
כלומר: על פי ההגדרה של הרבי מלך המשיח אנו נמצאים היום בתקופה שנקראת “זמן הגאולה”. כבר הגיע 
הזמן לסיום ה’מסע’ של עם ישראל משום שכבר הסתיימה “עבודת הבירורים” שהחלה ביציאת עם ישראל 
ממצרים. הניפוי והבירור של ניצוצות הקדושה הנחוץ להופעתה של הגאולה כבר הושלם. הסך המצטבר 
של הניצוצות המבוררים מכל הדורות הגיע לרף הנדרש להתחוללות הגאולה האמיתית והשלימה בפועל 

ממש!

מקור 6 |  ספר השיחות תנש”א פרשת וירא סעיף יד

שכבר  שבדורנו,  משיח  דורנו,  נשיא  אדמו”ר  מו”ח  כ”ק  הודעת  פי  ועל 
משיח  פני  לקבלת  מוכנים  ועומדים  העבודה  עניני  כל  ונשלמו  נסתיימו 
צדקנו, הרי, בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו’, וכיון שכן, 
ועכשיו  דמשיח,  ההתגלות  גם  אלא(  דמשיח,  המציאות  רק  )לא  ישנה 

צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש!

ולכן - כל עוד מתעכבת התגלותו של המשיח מ”סיבה בלתי ידועה ומובנת כלל” )כלשונו של הרבי(, קיום 
התורה והמצוות שלנו מוגדרים כ”עבודה מיוחדת להביא ההתגלות בפועל )של המשיח והגאולה( בעולם”.

כל ה’עבודת ה’’ שלנו היום נועדה לגרום לנו “לפקוח את העיניים” ולראות את הגאולה האמיתית והשלמה 
בפועל ממש. כדי להצליח במשימה זו עלינו לצאת מהטבע ומהנטיות הטבעיות שלנו שמונעות מאיתנו את 

ההיחשפות לגלוי האלוקי שינו כבר בעולם.
כשהאדם משתחרר מה”מדבר” ומ”הגלות” )גלות אותיות ג-א-ו-ל-ה, חסרה רק האות א’ שמצביעה על 
הגלוי האלוקי ב-גלות( הוא זוכה היום, עכשיו ממש,להיגאל ו”לחנות” סוף סוף בתחנה הסופית והמובטחת.

ג. ארגז כלים למשתמש
הדברים מקבלים משנה תוקף וחביבות מיוחדת להם להתעוררות אמיתית בקרבנו בשל התקופה שבה אנו 

נמצאים במעגל השנה:
ימים אלו שבהם אנו מסיימים את חומש במדבר ומכריזים “חזק חזק ונתחזק”, הם בעיצומם של ימי בין 
המצרים. לאור מה שלמדנו, שבפרשתנו רמוזה עבדות הבירורים של עם ישראל בכל הדורות במ"ב מסעות, 
פני  את  לקבל  רק  הוא  שנשאר  מה  וכל  הבירורים  עבודת  הסתיימה  שבו  בדור  לחיות  זכינו  בימינו  ואשר 
משיח צדקנו בפועל ממש –מובן וברור, שבימים אלה עלינו למעט את צער החורבן על ידי שמחה, ואל לנו 
ליפול ברוחנו ולהרגיש חוטאים ונענשים, אדרבה צריכים לראות בימים אלה ימי תיקון של הענינים שגרמו 

הרס וחורבן, והרי עיקר המטרה היא “ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם”!
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ועל כן, נעורר את לבנו לטהר ולקדש את משכן ה’ הפנימי שבלב, כדי לעשות לה’ יתברך דירה בתחתונים, 
ואז נזכה בעגלא דידן לבנין בית הבחירה על ידי משיח צדקנו. ודוקא מתוך המצר ייהפכו הקללות לברכות, 

העצב לשמחה, הרע לטוב והמר למתוק.
ובהיותנו עומדים על סף הכניסה לארץ, נעבור את הירדן ונכנס לארץ ישראל ולבית המקדש, כולנו ביחד 
נשמות בגופים יחד עם משה ואהרן וכל הדורות הקודמים שיקומו לתחיה, ונלמד תורה עם משיח צדקנו 

תיכף ומיד ממש בבית המקדש השלישי והנצחי!
ואשרינו שזכינו שהרבי מלך המשיח לימד והורה והנחה אותנו בדרך הישרה להבאת הגאולה ובתוכה חזר 
הרבי פעמים רבות על כך שהערובה לגאולת עם ישראל היא אהבת חינם. כחלק מהשלמת ה’מסע’ וגילוי 
הגאולה והגואל  בעולם עלינו להגביר את אהבת ואחדות ישראל בינינו ולהשכין שלום בין איש לרעהו, בין 

הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. - ומתוך אהבת ישראל ואהבת ה’ נלמד תורה לשמה!
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להגאולה  ישראל  דאהבת  והשייכות  הקשר  ולהדגיש  להוסיף  ויש   ...
העתידה – לא )רק( מפני שביטול הגלות הוא על ידי ביטול סיבת הגלות 
)שבא על ידי ההיפך דאהבת ישראל( שהרי בעמדנו לאחרי סיום מעשינו 
ב„מדבר  המסעות  מ”ב  כל  סיום  לאחרי  הגלות  משך  זמן  כל  ועבותינו 
העמים” נמצאים כבר „על ירדן ירחו” )דרגתו של משיח ד„מורח ודאין”(, 
ההדגשה  ולכן,  הגלות,  סיבת  נתתקנה  שכבר  בוודאי  הגאולה,  סף  על 
דאהבת ישראל היא - בתור טעימה ועד להתחלה דהגאולה האמיתית 

והשלימה הקשורה עם נקודת האחדות שלמעלה מהתחלקות.. 


