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מקור 1 |  במדבר פרק לג פסוקים א–ב

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

ְלמֹוָצֵאיֶהם:

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

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

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':

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

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

אבות הוא פעולה לבנים עד סוף כל הדורות...

מקור 4 |  ילקוט שמעוני ישעיה רמז תקג

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

כעב  אלה  מי  משבחם[   -[ מקלסן  שהנביא 
תעופינה...

מקור 5 | תורה אור פרשת וישב דף כז עמוד ד

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

שצריך לברר...

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

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

בפועל ממש!

מקור 7 |  דבר מלכות פרשת מטות–מסעי תנש”א סעיפים יג–טז

והשייכות  הקשר  ולהדגיש  להוסיף  ויש   ...
)רק(  לא   – העתידה  להגאולה  ישראל  דאהבת 
סיבת  ביטול  ידי  על  הוא  הגלות  שביטול  מפני 
ישראל(  דאהבת  ההיפך  ידי  על  )שבא  הגלות 
שהרי בעמדנו לאחרי סיום מעשינו ועבותינו כל 
זמן משך הגלות לאחרי סיום כל מ”ב המסעות 
ירחו”  ירדן  „על  כבר  נמצאים  העמים”  ב„מדבר 
סף  על  ודאין”(,  ד„מורח  משיח  של  )דרגתו 
הגלות,  סיבת  נתתקנה  שכבר  בוודאי  הגאולה, 
בתור   - היא  ישראל  דאהבת  ההדגשה  ולכן, 
האמיתית  דהגאולה  להתחלה  ועד  טעימה 
האחדות  נקודת  עם  הקשורה  והשלימה 

שלמעלה מהתחלקות.. 


