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ב"ה

פתח דבר

מוציאים  הננו  פקודי  לקראת שבת פרשת  להשי"ת,  והודיה  מתוך שבח 

לאור שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

'', ומלכנו  גו'  ''הקיצור ורננו  ויה"ר שנזכה תיכף ומיד ממש לקיום היעוד 

נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему 
мы рады представить вашему вниманию беседу Любавич-
ского Ребе к главе ПКУДЕЙ с переводом на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с рус-
ским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное проро-
ком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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פרשת פקודי
חניות ומסעות

כרך ו'
מתורגם ללשון הקודש

1

"בו יצאו ישראל מאפילה לאורה"

הוא  שמות  ספר  של  וחותמו  סיומו  א. 
וכיון שתוכנו של הספר  "בכל מסעיהם". 
הוא, כנאמר במדרש  , "שבו יצאו ישראל 
מאפילה לאורה", מובן שענין זה מתבטא 
"הכל  כי  מסעיהם",  "בכל  במלים  בעיקר 
מהו  להבין:  יש  החיתום"  .  אחר  הולך 
היציאה  לבין  מסעיהם"  "בכל  בין  הקשר 

מאפילה לאורה?

כן יש להבין את הנאמר במדרש שהוזכר 
על  מסופר  אין  הספר  בתחילת  לעיל: 
יציאת בני ישראל מהגלות, אלא להיפך: 
"הבאים מצרימה", על ירידת בני ישראל 
את  המדרש  מגדיר  אפוא  כיצד  לגלות  . 

ספר  פרשתנו:  סוף  רמב"ן  גם  וראה  ה.  פ"ג,  ב"ר    . 
הגאולה.

 .  ברכות יב, א.

שמות  שבפ'  מצרימה"(  )"הבאים  שהירידה  ובפרט,    . 
מצרימה"(  )"הבאים  מהירידה  יותר  גדולה  ירידה  היא   –

שנזכרה לפנ"ז בפ' ויגש )ראה לקו"ש ח"ו ע' 8  וש"נ(.

הספר כולו   כספר שתוכנו הוא "שבו יצאו 
ישראל מאפילה לאורה"?

"מסעיהם" – חניות עם כל 
המעלות

ב. כדי להבין זאת יש להקדים ולהסביר 
"בכל  של  הפשוטה  המשמעות  את 
מסעיהם", כאשר כוונת המלה "מסעיהם" 
המקומות  אלא  נסיעותיהם,  אינה  כאן 
הביטוי  והסבר  חניותיהם  ,  חנו,  שבהם 
"לפי  רש"י:  כפירוש  הוא  "מסעיהם" 
נקראו  לכך  ונסעו,  חזרו  החניה  שממקום 

כולן מסעות".

 .  וגם: מהי השייכות של כל הסדרות שלאחרי הסיפור 
דיצי"מ ל"שבו יצאו ישראל מאפילה לאורה".

 .  שאז דוקא הי' "ענן ה' על המשכן". משא"כ כשהיו 
)לעיל פסוק  "בהעלות הענן מעל המשכן"  הי'  נוסעים – 

לו(.

ֵמַעל  ֶהָעָנן  ן�... ּוְבֵהָעלֹות  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ָמֵלא  ה'  ּוְכבֹוד  מֹוֵעד  ֶאת-ֹאֶהל  ֶהָעָנן,  ַוְיַכס 
ַעד  ִיְסעּו,  ְולֹא  ֶהָעָנן  ֵיָעֶלה,  לֹא  ְוִאם  ַמְסֵעיֶהם.  ֹכל,  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִיְסעּו  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ
ית  ּבֵ ָכל  ְלֵעיֵני  ּבֹו  ַלְיָלה  ְהֶיה  ּתִ ְוֵאׁש,  יֹוָמם,  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַעל  ְיהָוה  ֲעַנן  י  ֵהָעלֹתֹו�. ּכִ יֹום 

ָכל-ַמְסֵעיֶהם. )סוף ספר שמות )מ, לד, לו-לח(( ָרֵאל, ּבְ ִיׂשְ
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1. Евреи вышли из 
тьмы к свету

Последние слова книги Шмот – «…во 
всех странствиях их». Содержание этой 
книги, по словам Мидраша 1, заключа-
ется в том, что «евреи вышли из тьмы 
к свету». Значит, эта суть должна быть 
выражена главным образом в заключи-
тельных словах книги, ведь «завершение 
определяет суть всего вышесказанного» 2. 
Следовательно, существует связь между 
словами «во всех странствиях их» и вы-
ходом «из тьмы к свету». Какова она?

Требует объяснения и то, о чем говорит 
упомянутый Мидраш: почему он опреде-
ляет всю книгу Шмот как книгу, в ко-
торой «евреи вышли из тьмы к свету»? 
Ведь в начале книги рассказывается не о 
выходе евреев из изгнания, а наоборот – 

1.  Берейшит раба, 3:5; см. также комментарий 
Рамбана к концу главы Пкудей, где он называет 
книгу Шмот «Книгой избавления».  

2.  Талмуд, Брахот, 12а.

об их приходе в Египет 3, о погружении 
в изгнание 4. 

2. Странствия – это стоянки 
со всеми их достоинствами

Ключом к пониманию будет объясне-
ние прямого смысла слов «во всех стран-
ствиях их». Под словом «странствия» 
подразумеваются не переходы по пусты-
не, а места стоянок 5. Почему стоянки 

3.  Так же непонятно, как идея выхода «из темно-
ты к свету» связана с главами, следующими после 
описания выхода из Египта? (прим. Ребе).

4.  Тем более, что спуск в Египет, о котором гово-
рится в начале главы Шмот («И вот имена сыновей 
Израиля, пришедших в Египет»), был более глубо-
ким, чем спуск, описанный ранее теми же словами 
в главе Ваигаш (Шмот, 46:8). См. Тора ор к главе 
Шмот (прим. Ребе).

5.  Сказано (Шмот, 40:38): «Ибо облако Г-сподне 
было над Мишканом… во всех странствиях их».  Но 
из сказанного выше (Шмот, 40:36): «Когда подни-
малось облако от Мишкана, тогда отправлялись 
в путь…» понятно, что во время переходов облако 
поднималось от Мишкана. Следовательно, слова 
«во всех странствиях их», относящиеся ко време-
ни, когда облако покоилось над Мишканом, говорит 
о времени стоянок (прим. Ребе).

ГЛАВА "ПКУДЕЙ"
Стоянки и странствия

Ликутей cихот, т. 6

«И покрыло облако шатер соборный, и слава Г-сподня наполнила Мишкан… 
Когда поднималось облако от Мишкана, тогда отправлялись в путь сыны 
Израиля во все странствия свои. Если же не поднималось облако, то и они 
не отправлялись, доколе оно не поднималось. Ибо облако Г-сподне было 
над Мишканом днем, и огонь был ночью в нем пред глазами всего дома 
Израиля во всех странствиях их».  (Конец книги Шмот (40:34,36-38))
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שבמדבר  החניות  על  מובן:  אין  בכך 
פי  "על  דכתיב    "כיון  הגמרא    אומרת 
דקביע  כמאן  יסעו",  ה'  פי  ועל  יחנו  ה' 
להו דמי" )=הן נחשבות כמקום של קבע(. 
ואם כך, מדוע מכנה התורה את מקומות 
החניה בשם "מסעות", על שם ש"ממקום 
החניה חזרו ונסעו", כאשר חנייתם היתה 

באופן של "קבע"?

את  מכנה  שהתורה  לומר,  הכרחי 
שהיה  מפני  לא  "מסעות",  בשם  החניות 
היותן  עקב  אלו,  בחניות  כלשהו  חסרון 
זמניות וכדומה, אלא להיפך, משום שכל 
שלאחריה,  ל"מסע"  הכנה  היוותה  חניה 
ולכן כללו החניות בתוכן גם את המעלה 
של ה"מסעות", בנוסף למעלה של חניה, 

שהיא באופן של "קבע".

כל דרגה היא המטרה

ג. ההסבר לכך הוא:

שיהודים  רבות 8,  פעמים  הוסבר  כבר 
אחרת,  מטרה  להשגת  אמצעי  אינם 

 .  עירובין נה, ב.

 .  בהעלותך ט – כ, כג.

8.  ראה לקו"ש ח"ה ע'    .
)ספ"ו  ממרז"ל  מוכיח  ואילך  ד  כח,  ראה  בלקו"ת   )8*
לכבודו"  אלא  בראו  לא  הקב"ה  שברא  מה  "כל  דאבות( 
ואני נבראתי לשמש את קוני,  )סוף מס' קדושין(  וממרז"ל 
אתם   – לישראל  היא  שם  )וכוונתו  האדם  בריאת  שגם 
קרויין אדם – כמובן מהמשך הענינים שם( היא )לא רק 
לקוטי  ראה  אבל*  ית'.  לכבודו  כ"א(  גופא  האדם  בשביל 
וקוב"ה  שישראל  שמכיון   ,) 0 )ובהערה  שם  ח"ה  שיחות 
זהו  זה גופא מה שנבראו לשמש את קונם,  כולא חד, הרי 
המציאות שלהם, עיי"ש באריכות. ולהעיר גם מאוה"ת תשא 
ע' א'תתעט, ש"מה שלכבודו בראתי זהו שיהי' חולק הכבוד 

ליראיו".

אלא התכלית היא בהם עצמם*8, בשונה 
אינה  עצמה  היא  אשר  כולה,  מהבריאה 
המטרה, אלא היא נוצרה "בשביל ישראל 

ובשביל התורה"  .

מובן, שכך הוא גם לגבי העליות שבני 
אל  מחיל  "ילכו  כנאמר  עולים,  ישראל 
חיל" 0 , כלומר: אמנם, כל דרגה היא הכנה 
אליה  יגיע  יותר, שהיהודי  נעלית  לדרגה 
שהדרגה  באופן  לא  זאת,  אך  כך,  אחר 
יותר רק משרתת מטרה אחרת,  הנמוכה 

אלא זוהי תכלית שלה:

ישראל  שפועלים  והזיכוך  הבירור 
בעולם, על ידי ניצול עניני העולם "לשם 
הדברים  הפיכת  ידי  על  ואף  שמים", 
רק  הוא  למצוה   ,  עצמם  הגשמיים 
נברא  אכן  כולו  העולם  ולהבא.  מכאן 
יהפכוהו  שישראל  כדי  רק  מלכתחילה    
לדירה לה' יתברך, אך כיון שהעולם הוא 
רק אמצעי, כדלעיל   , יוצא מכך, שהמצב 

*( וראה לקו"ש חכ"ד ע'     הערה   .

 .  נסמן בלקו"ש ח"ה ע'     הערה   .

0 .  תהלים פד, ח. וראה גם סוף ברכות. סוף מו"ק. שו"ע 
אדה"ז חאו"ח ר"ס קנה.

ה'  וירד  ד"ה  ראה   – אלו  ענינים  ב'  בין  החילוק    .  
תרס"ב. בראשית תש"ה פ"ל.

  .  ראה בארוכה תניא פל"ו. ושם )מו, א(: שלכן נברא 
מתחלתו.

  .  ראה לקו"ש ח"ו ע'    ואילך שהכוונה "בשביל ישראל 
ובשביל התורה" היא ענינה של הבריאה גופא ]שלכן התהוות 
הנבראים היתה על מנת שיעשו רצון הצדיקים אף שאין זה 
בטבעם, ובקי"ס, ע"י שקיים את תנאו, שב הים לאיתנו – 
שניתן בו תוקף, ענין הנצחיות )בדוגמת הנצחיות דישראל([.
אבל בכ"ז, הרי מובן שהעולם הוא רק טפל לישראל ותורה, 
ותורה(  ישראל  בשביל  נברא  שהעולם  )מה  זה  שענין  ורק 

2
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здесь называются странствиями, объяс-
няет Раши 6: «Поскольку с места стоянки 
снова трогались в путь, все они названы 
"странствиями"».

О стоянках Талмуд говорит так 7: «По-
скольку сказано 8: "По указанию Г-сподню 
останавливались и по указанию Г-сподню 
двигались", стоянки считаются местом 
постоянного проживания 9». Если так, по-
чему Тора называет стоянки «странствия-
ми»? Ведь при том, что с этих мест снова 
трогались в путь, сами стоянки считают-
ся местом постоянного проживания!

Выходит, Тора называет стоянки «стран-
ствиями» не потому, что у стоянок был 
какой-либо недостаток, связанный с их 
временным характером или с чем-то еще. 
Наоборот: стоянка, будучи подготовкой к 
дальнейшему продвижению, имела также 
достоинство продвижения вдобавок к ее 
достоинству места постоянного прожива-
ния. 

3. Каждый уровень – это цель
Объяснение в следующем.

Как неоднократно объяснялось 10, еврей-
ский народ не является средством дости-
жения какой-либо цели, а сам и является 
целью 11, в отличие от остального миро-

6.  К Шмот, 40:38.
7.  Эрувин, 45:2.
8.  Бемидбар 9:20,23.
9.  То, что сам Б-г установил это место для сто-

янки, говорит о важности пребывания в нем, и по-
этому такое место имеет статус места постоянного 
проживания. 

10.  См. к примеру, беседу «Бедро памяти» 
(Ликутей сихот. Избранное. т. 1, стр. 102). 

11.   В Ликутей Тора, Реэ, 28:4 и далее Алтер Ребе 
приводит высказывания наших мудрецов (Авот, в 
конце главы 6): «Все, что сотворил Всевышний – со-

здания, которое не является целью, а со-
творено «ради Израиля и ради Торы» 12.

Понятно, что это относится и ко всем 
достижениям евреев, как сказано «будут 
идти от совершенства к совершенству» 13. 
Другими словами, хотя каждое духов-
ное достижение является подготовкой к 
следующему, более высокому, к которо-
му еврей придет позже, это не значит, 
что более низкий уровень только служит 
подъему на другой уровень; он – сам по 
себе цель.

Эта разница между миром и евреями 
выражается в следующем:

Когда евреи используют все мирское 
во имя Небес, а также превращают мате-
риальные предметы в предмет заповеди, 
они приводят мир к духовному очище-
нию. Однако процесс очищения происхо-
дит лишь после такого воздействия. Дей-
ствительно, сей мир изначально создан 14 
только для того, чтобы евреи превратили 
его в место пребывания Б-жественности. 
Но поскольку мир – это только средство, 
выходит, что все время, пока материаль-
ный предмет не был очищен, представля-
ет собой лишь подготовку к очищению, 
оно служит подготовкой к чему-то ново-
му.

творил Он во славу Свою», а также (Кидушин, 82б): 
«Я сотворен, чтобы служить Творцу моему». На ос-
нове этого он доказывает, что и создание евреев – 
не ради них самих, а во славу Всевышнего. Вместе 
с тем, поскольку еврейский народ и Всевышний – 
единое целое, понятно, что служение Всевышнему 
для еврея есть суть его собственного существова-
ния (прим. Ребе).

12.  Мидраш Танхума (издание Бубера), Берейшит, 
3,5. Приведено в комментарии Раши к Берейшит, 
1:1.

13.  Теги́лим, 84:8.
14.  См. подробно в Тании, гл. 36.
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לפני  הגשמי  הדבר  היה  שבהם  והתקופה 
הבירור, מהווה הכנה בלבד לבירור, הכנה 

לדבר אחר.

שהם  כיון  ישראל,  בני  זאת  לעומת 
הרי  עניניהם   ,  בכל  המטרה,  עצמם 
כאשר  חיל",  אל  "מחיל  עלייתם  ידי  על 
יותר,  לגבוהה  מובילה  הנמוכה  הדרגה 
מתממשת התכלית שלהם עצמם, כלומר, 
לדרגה  מתעלה  עצמו  הקודם  שהמצב 

הגבוהה יותר.

החניות הן המסעות

החניה  שמקומות  לכך,  ההסבר  זהו  ד. 
של ישראל אינם כוללים רק את מעלתם 

גופא – אינו כדבר נוסף על הבריאה, כ"א שזהו מציאותה. 
בתחתונים",  ד"דירה  הכוונה  כשתושלם  לע"ל,  גם  שלכן 
טפלים  נעלה שבעוה"ז(  הכי  סוג  המדבר,  )מין  אוה"ע  יהיו 
סע"א.  מג,  שלח  )לקו"ת  גו'  ורעו  זרים  ועמדו  לישראל, 

ולהעיר גם מתניא ספל"ו(.

  .  ועד שאפילו החטא שישראל עושה – התכלית בזה 
הוא העילוי שיהי' אח"כ ע"י התשובה. ואף שהחטא גופא 
זוהי תקנתו, הרי  הוא היפך רצונו ית' ושבירתו של החטא 
בנוגע לישראל העושה את החטא – מכיון שבודאי סופו 
לעשות תשובה, העילוי שיהי' בו אח"כ ע"י התשובה ישנו 
בפנימיות ובהעלם גם מקודם )ראה בארוכה לקו"ש ח"ה ע' 

   ואילך ובהערות שם(.
עונו  "נעקר  )מאהבה(  תשובה  שע"י  מה  יומתק  ועפ"ז 
שהסיבה  אף  שם( –  ופרש"י  סע"א  פו,  )יומא  מתחלתו" 
לעקירת העון היא התשובה, וכל "מסובב" בא לאחרי הסיבה 
– כי )נוסף להטעמים שנתבארו לקו"ש ח"ו ע'   , הרי( 
הכוונה בהחטא גופא בנוגע לישראל )משא"כ בנוגע להחטא, 

שהוא היפך הרצון כנ"ל( היא העילוי שע"י התשובה.
)ולכן תשובה מיראה מועילה רק מכאן ואילך )יומא שם(, 
ע"י התשובה  עונו מתחלתו  לזה שנעקר  מכיון שהטעם  כי 
הוא מצד העילוי שנעשה עי"ז, לכן תשובה מיראה שעל ידה 
נעשים הזדונות רק כשגגות )יומא שם, ב( – מכיון שלא 
נעשה עילוי ע"י החטא ותשובה שעליו )ואדרבה, גם לאחרי 
התשובה נשארו אצלו "שגגות". והוא למטה במדריגה מכמו 

שהי' לפני החטא(, אינה מועילה למפרע(.

של  המעלה  את  גם  אלא  העצמית, 
ש"ממקום  כך  ידי  על  כי  ה"מסעות", 
התעלו  עצמן  הן  ונסעו",  חזרו  החניה 

לדרגת ה"מסעות"   .

רק  מתרחשת  בפועל  העליה  אמנם, 
כיון  אך  החניה,  שלאחר  המסע  בשעת 
המסע  היא  החניה  מטרת  שמלכתחילה 
שלאחריה, הרי בפנימיות ובהעלם חניה זו 

היא כבר לפני כן מסע.

כל מסע – יציאה ממצרים

ישראל  בני  מסעי  "אלה  הפסוק  על  ה. 
אשר יצאו מארץ מצרים", מבאר אדמו"ר 
בלשון  היא  "מסעי"  שהמלה  הזקן   , 
ממ"ב  אחד  שבכל  שמשמעותה,  רבים, 
המסעות הם "יצאו מארץ מצרים", למרות 
יצאו ממצרים מיד במסע  שבגשמיות הם 
הראשון, מרעמסס לסוכות – מפני שכל 
עוד לא הגיעו לירדן יריחו, עדיין היו בני 
ישראל בדרגה של "מצרים", מלשון מיצר 
וגבול, ובכל אחד מהמסעות היתה "יציאת 

מצרים".

מכך מובן, שההבדל בין "מסעות" לבין 
"חניות", דומה להבדל שבין גלות מצרים 

לבין יציאת מצרים:

  .  ועפ"ז נמצא, שמה שמקומות החני' קרויין "מסעות" 
אלא  דמי",  להו  דקביע  ל"כמאן  סותר  שאינו  רק  לא   –
אדרבה, זה מחזק יותר את הקביעות שבהם מכיון שיש בהם 
גם מעלות החניות של אחריהם. ועפ"ז יומתק מה שמועתק 
בגמרא שם גם "על פי ה' יסעו" )אף שלכאורה, מה שנוגע 

שם הוא רק "על פי ה' יחנו"(.

  .  לקו"ת מסעי פח, ג ואילך.
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Но сами евреи являются целью во всех 
своих проявлениях 15. Когда еврей совер-
шенствуется, его предыдущий уровень, 
ведущий к подъему на следующий, сам 
по себе выражает его цель. Иначе говоря, 
предыдущее состояние не просто являет-
ся подготовкой к последующему, а само 
восходит на более высокий уровень.

4. Стоянки – это странствия
Таким образом, понятно, почему сто-

янки обладают не только достоинством 
места постоянного проживания, но и до-
стоинством следующих за ними продви-
жений. С места стоянки евреи трогались 

15.  И даже грех, который совершают евреи, пред-
назначен для еще большего духовного подъема, 
достигаемого при помощи тшувы. И хотя сам грех 
противоречит воле Всевышнего, и единственная 
возможность исправить его – уничтожить его, но 
сам еврей даже в момент совершения греха таит 
в себе потенциал духовного подъема, которого до-
стигнет при помощи тшувы (поскольку в конечном 
итоге он наверняка совершит тшуву). 

В свете этого становится более понятным, почему 
посредством тшувы (совершаемой из любви) «грех 
искореняется, словно не было его» (Талмуд, Йома, 
86а и Раши там же). По логике вещей, тшува долж-
на стать причиной изменений в будущем. Каким же 
образом тшува может искоренить совершенный 
грех, словно его не было?  

Ответ в том, что цель греха относительно еврея 
(но не сам грех, который направлен против Высшей 
воли) – достичь высот, к которым приводит тшува. 
Когда положительный потенциал греха реализует-
ся в духовном подъеме тшувы, сам грех как нечто 
отрицательное аннулируется задним числом. 

Но в результате тшувы, совершенной из стра-
ха (а не из любви), грехи, совершенные по злому 
умыслу, не искореняются, а лишь превращаются в 
неумышленные (Йома, там же), так как раскаяние 
из страха не приводит к столь высокому подъему 
(прим. Ребе).  

в путь, и благодаря этому сами стоянки 
поднимались до уровня «продвижения» 16.

На деле движение вперед происходит 
только после ухода со стоянки, но по-
скольку изначально цель стоянки – пред-
стоящее странствие, в потенциале стоян-
ка уже является движением.

5. Каждое странствие – 
это выход из Египта

Алтер Ребе обращает внимание 17, что 
в стихе «Вот странствия сынов Израиля 
при выходе из земли Египетской» 18 сло-
во «странствия» стоит во множественном 
числе, хотя физически они вышли из 
Египта уже при первом переходе (из Рам-
сеса в Суккот). Алтер Ребе объясняет это 
тем, что в каждом из сорока двух стран-
ствий евреи «выходили из земли Египет-
ской»: пока евреи не дошли до границы 
земли Израиля (реки Иордан напротив 
Иерихона), они все еще как бы остава-

16.  Таким образом, то, что стоянки называются 
«странствиями», не только не противоречит их 
достоинству места постоянного проживания, но 
напротив, подчеркивает их постоянный статус, 
связывая их с последующими стоянками. На осно-
ве этого лучше можно понять слова Талмуда, аргу-
ментирующего постоянный статус стоянок стихом 
«По указанию Г-сподню останавливались и по ука-
занию Г-сподню двигались». Хотя последняя часть 
стиха («по указанию Г-сподню двигались») кажет-
ся лишней и не имеющей отношения к постоянству 
стоянок, но в контексте объясненного можно ска-
зать, что передвижения связывают все стоянки во-
едино, укрепляя их статус места постоянного про-
живания (прим. Ребе).

17.  Ликутей Тора, Масэй, 88:3 и далее.
18.  Бемидбар, 33:1.
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גם  אותם,  שקירבו  הנסיעות,  בזמן 
היו  הם  יריחו,  לירדן  המקום,  מבחינת 
בתהליך של יציאה מ"מצרים" – גאולה. 
במקום  התעכבו  כאשר  החניות,  ובזמן 
היה  יריחו,  ירדן  לכיוון  הלכו  ולא  אחד, 
מהיציאה  )זמנית(  הימנעות     של  מצב 
התקרבו  הם  אז  שגם  למרות  ממצרים, 
לסיום  הזמן(  )מבחינת  רגע  בכל  יותר 
במדבר  לשהות  שעליהם  השנים  ארבעים 
על  הדבר  מראה  ולכן   – יריחו  ולירדן 

גלות.

ענין הגאולה קיים בגלות עצמה

ו. מכך מובן, שכאשר התורה מגדירה 
את ה"חניות" בשם "מסעיהם", היא רומזת 
החניה  בזמן  גם  הקיימת  שהגאולה  לכך, 
רגע מתקרבים  בכך שבכל  רק  אינה   –
מן  וליציאה  לגאולה  יריחו,  לירדן  יותר 
המדבר, אלא מצד החניה – הגלות – 

עצמה.

מארצנו"  "גלינו  של  שהתכלית  מכיון 
שיתגלו  הנעלים  הגילויים  למען  היא 
להשיגם  אפשר  שאי  העתידה,  בגאולה 
הגלות  שלגבי  למרות  הרי  אחר,  באופן 
לגאולה,  הכנה  רק  שזוהי  ברור  עצמה 
הרי  אחר,  לענין  הכנה  המהווה  כדבר 
עצמה  ה"גלינו"  הרי   – ישראל  לגבי 
גאולה,  של  ענין  ובהעלם  בפנימיות  היא 

כדלעיל בסעיף ד'.

  .  ראה דברים א, מו: ותשבו בקדש, ובפרש"י )תזריע 
יב, ד( שהוא לשון עכבה )ראה בארוכה לקו"ש ח"ז ע' 80 

ואילך(.

ההתעלות כבר התחילה בזמן 
הירידה למצרים

יובן מדוע המלים  לעיל  לפי האמור  ז. 
של  והסיכום  החותם  הן  מסעיהם"  "בכל 
 – ישראל"  בני  שמות  "ואלה  ספר 
המופיע לאחר ספר בראשית, שבו מסופר 

על האבות 8 :

)מלשון 0   לעולם     מעל  היו  האבות 
לה'  דירה  היא  שהתכלית  וכיון  העלם(, 
רק  הוא  אבות"  "מעשה  לכן  בתחתונים, 
הם,  שדוקא  לבנים   ,  ו"סימן"  ריחות"    

הבנים, מימשו תכלית זו.

וזהו המשך המאורעות המסופרים בספר 
שמות:

בתחילת הספר מסופר על ירידה למטה: 
למצרים  ישראל"     "בני  של  בואם  על 

8 .  ראה ע"ז כה, א: מאי ספר הישר.. זה ספר אברהם 
יצחק ויעקב שנקראו ישרים. וראה תו"ח )לך פד, ד ואילך. 
ומקור  "שרש  הוא  בראשית  שספר  ואילך(  ב  קלה,  ח"ש 

למצות שיכתבו בס' שמות ושאר ספרים".

  .  ראה תניא פכ"ג )כח, ב( "שכל אבריהם היו קדושים 
ומובדלים מעניני עוה"ז".

0 .  לקו"ת שלח לז, ד. ד"ה על ג"ד ש"ת בתחלתו.

שעלה  בשעה  אריב"ל  ד"ה  וראה  ג.  פ"א,  שהש"ר    .  
הי' להם  תש"ו פ"ט, שאחד הטעמים לזה הוא, לפי "שלא 

העלמות והסתרים מצד הגוף".

  .  רמב"ן לך יב, ו. וראה גם תו"ח שם.

  .  משא"כ אצל האבות לא הי' שייך ענין הגלות )ראה 
הי'  שיוסף  זמן  "כל  שלכן,   .)8   ע'  ח"ג  לקו"ש  בארוכה 
קיים לא הי' להם משוי של מצרים" )שמו"ר פ"א, ד. וראה 
בארוכה לקו"ש ח"ו ע' 8  ואילך(, כי יוסף הוא הוא המגלה 

את ענינו של יעקב* )ראה שם ע'    וש"נ(.

*( ענין האבות )וראה לקו"ש ח"ה ע'     הערה   (. וראה 
ג'  מכל  נמשך  )יסוד(  שביוסף  נ,  ע'  לתניא,  לוי"צ  לקוטי 
בן  בחי'  לפי שהוא  בן –  ג"פ  יוסף מספרו  ולכן  האבות. 

לכל ג' האבות.
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лись в Египте. Слово Египет – Мицра-
им – связано с мейцарим, что означает 
«ограничения». При каждом переходе 
по пустыне происходил «выход из огра-
ничений», из чего понятно, что разница 
между странствиями и стоянками подоб-
на разнице между египетским рабством и 
выходом из него.

Во время переходов, которые при-
ближали еврейский народ, в том числе 
и физически, к границе земли Израиля, 
евреи были в процессе «выхода из огра-
ничений» – Избавления. А во время сто-
янок они оставались на одном месте и не 
двигались к Иордану, т.е. были в состо-
янии (временной) задержки 19 процесса 
выхода из ограничений. И хотя даже во 
время стоянок они (с точки зрения вре-
мени) приближались к окончанию сорока 
лет пребывания в пустыне (приближаясь 
таким образом к земле Израиля), но сами 
стоянки были прекращением движения, и 
поэтому выражают состояние изгнания.

6. Избавление присутствует 
в изгнании

В свете сказанного, называя стоянки 
словом «странствия», Тора намекает, что 
Избавление происходит и во время стоя-
нок. Не только потому, что каждую секун-
ду евреи приближаются к Святой Земле, 
к Избавлению и выходу из пустыни, но 
и потому, что Избавление присутствует в 
самом изгнании.

Изгнание имеет целью следующее за 
ним более высокое раскрытие Бжествен-

19.  См. Дварим, 1:46: «И пребывали вы в Кадеше», 
Раши (к Ваикра, 12:4) объясняет, что речь идет о за-
держке.

ности во время окончательного Избав-
ления. К этому раскрытию невозможно 
прийти иным способом. Относительно 
самого изгнания правильно сказать, что 
оно является лишь средством – подго-
товкой к Избавлению. 

Но по отношению к евреям изгнание 
– не средство. Само наше пребывание в 
изгнании скрывает в себе потенциал Из-
бавления (подобно сказанному в п. 4.).

7. Подъем начался уже во 
время спуска в Египет

Согласно сказанному выше, становит-
ся понятным, почему именно слова «во 
всех странствиях их» завершают книгу 
Шмот, начинающуюся словами «И вот 
имена сынов Израиля» и следующую по-
сле книги Берейшит, где рассказывается 
о праотцах 20. 

Праотцы были превыше мира 21 («мир» 
– олам – происходит от слова ѓеэлем 22 – 
«сокрытие»), в то время как цель Творе-
ния – создание жилища для Всевышнего 
в нижнем мире. Поэтому поступки пра-
отцов были только «запахом» 23 и «зна-
ком» для их сыновей 24, и именно сыно-
вьям суждено было воплотить в реаль-
ность цель Творения.

Этому и посвящены события книги 
Шмот. В начале книги говорится о спу-

20.  В Талмуде, Авода зара, 25а, сказано, что кни-
га Берейшит названа Сефер га́-яшар («Книга пра-
ведного»), так как она посвящена жизнеописаниям 
праведных – Аврага́ма, Ицхака и Яакова.

21.  См. Тания, гл. 23: «все их органы тела были 
святы и отделены от сего мира».

22.  Ликутей Тора, Шлах, 37:4.
23.  Т.е. ориентиром. Шир ѓа-ширим раба, 1:3.
24.  Рамбан к Берейшит, 12:6.
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מסופר  מכן  ולאחר  הגלות.  חושך  ועל 
על המשכת אלקות למטה על ידי יציאת 
מצרים, ואחר כך – על ידי מתן תורה   , 

ואחר כך – על ידי הקמת המשכן   .

ולהעיר מזה שהסיום דספר הישר )ראה לעיל הערה 8 ( 
הוא "וימת יוסף". ולהעיר מתו"ח לך פה, ג.

  .  התכלית דיצי"מ )שמות ג, יב. וראה תו"א סז, סע"ב: 
"ואזי אשר הוצאתיך מארץ מצרים". וראה בארוכה לקו"ש 

ח"א ע'     ואילך(.

דעליונים  החיבור  כי   – ממ"ת  גם  יותר  שנעלה    .  
אלקות  המשכת  הוא,  מ"ת  בשעת  שנתחדש  ותחתונים 
שיהי'  נתחדש  המשכן  הקמת  ובעת  שבגשמיות  בהמצות 
"ושכנתי בתוכם" גם בדברי הרשות – בכל דרכיך דעהו 

)ראה בארוכה לקו"ש ח"ג ע' 08 (.
יצאו  "שבו  הספר  הוא  שמות  ספר  שכל  מה  יובן  ועפ"ז 
ישראל מאפילה לאורה" )ראה לעיל הערה  ( – כי עניני 
וכאשר  ב(,  פג,  ב"מ  )ראה  )מצד עצמם( הם אפילה  עוה"ז 
הם נעשים כלים לאלקות – שזהו התוכן של כל הפרשיות 

דספר שמות – הו"ע היציאה מאפילה לאורה.

המעלה  על  מספרת  שהתורה  ולאחר 
מלא  ה'  "וכבוד   – ביותר     הנעלית 
במלים  מיד  מדגישה  היא  המשכן",  את 
חנייתן"  "מקום  שגם  מסעיהם",  "בכל 
נקרא "מסע", שהתעלות זו כבר התחילה 
"הבאים  של  בתקופה  בפנימיותה 
מצרימה   , כי גם התוכן שלהם הוא "שבו 

יצאו מאפילה לאורה".

)משיחת ש"פ פקודי תש"ל. ועוד(

  .  ראה לקו"ש שם ובהערה שם, שכל הפרשיות שבספר 
 .    ע'  שם  וראה  למעלה.  מלמטה  של  בסדר  הם  שמות 

עיי"ש.

  .  להעיר גם משמו"ר פ"א, ה: "ואלה שמות בני ישראל 
– על שם גאולת ישראל נזכרו כאן".
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ске вниз: о приходе сынов Израиля 25 в 
Египет и о тьме изгнания. Затем говорит-
ся о раскрытии Б-жественности во время 
исхода из Египта, и далее – во время да-
рования Торы 26 и постройки Мишкана 27.

25.  Праотцы же в духовном плане не могли иметь 
отношение к изгнанию. И поэтому «все время, 
пока Йосеф был жив, евреи не испытывали тяже-
сти рабства» (Шмот раба, 1:3), т.к. Йосеф выражал 
потенциал Яакова (см. выше беседу к главе Шмот 
(«Имена в изгнании»), п. 7.) (прим. Ребе).

26.  Дарование Торы было целью выхода из Египта 
(Шмот, 3:12), и, следовательно, это раскрытие было 
выше раскрытия выхода из Египта (прим. Ребе). 

27.  Постройка Мишкана выражала духовный уро-
вень, который выше дарования Торы. Соединение 
высших сфер с низшими, произошедшее во время 
дарования Торы, – это раскрытие Бжественности 
в материи посредством исполнения запове-
дей. А во время постройки Мишкана осуществи-
лось обещанное «И Я буду обитать среди них», и 
Б-жественность смогла раскрыться даже посред-
ством обыденных (а не только заповеданных) дел, 
то есть, как сказано «Во всех делах твоих познай 
Его» (см. подробно выше в беседе на главу Трума 
(«Храм – духовность в материи»).

В свете этого становится понятно, почему вся 
книга Шмот, включая события после выхода из 
Египта, выражена идеей «евреи вышли из тьмы к 
свету» (см. выше прим. 3): все дела этого мира сами 
по себе – это тьма (Талмуд, Бава мециа, 83б), и ког-

И после того, как в конце книги Тора 
приходит к кульминации 28 («И Слава 
Всевышнего наполнила Мишкан 29»), она 
подчеркивает словами «во всех стран-
ствиях их», что стоянка тоже является 
продвижением, и что духовное восхожде-
ние началось в скрытой форме уже тогда, 
когда сыны Израиля пришли в Египет 30, 
потому и этот этап выражает выход евре-
ев «из тьмы к свету». 

(Из беседы в субботу главы Пкудей 5730 (1970) 
г. и других бесед)

да они начинают служить Б-жественности, что яв-
ляется темой, проходящей через всю книгу Шмот, 
это и есть выход из тьмы к свету (прим. Ребе).

28.  См. подробно выше в беседе на главу Трума 
(«Храм – духовность в материи») п. 7, и там же в 
примечаниях, что все главы книги Шмот располо-
жены в порядке восхождения.

29.  Шмот, 40:34.
30.  В связи с этим стоит отметить сказанное в 

Шмот раба (1:5): «Вот имена сынов Израиля, – во 
имя Избавления Израиля Тора упомянула их 
здесь».
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Элияѓу, сына Реувена, и его супруги Тамар, до-
чери Михаэля

и их семьи.

Пусть Всевышний пошлет им 
долгих и счастливых лет жизни!

לעילוי נשמת

משה בן גבריאל-רפאל ותמר ז"ל

נתנאל בן אברהם ומרים ז"ל

מרים בת נתנאל ז"ל

Эта книга посвящается светлой памяти

Моше, сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар

Нетанэля, сына Авраѓама и Мирьям
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