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A. “Your Separation is Difficult For Me”

Source 1 Numbers 29:12-13

ַלחֶֹדׁש  יוֹם  ָעשָׂר  ה  ּוַבֲחִמשָּׁ
ִיְהֶיה  ִמְקָרא־קֶֹדׁש  ִביִעי  ַהשְּׁ
ֲעבָֹדה  ּכל־ְמֶלאֶכת  ָלֶכם 
ַלה’  ַחג  ֶתם  ְוַחגֹּ ַתֲעשּׂו  לֹא 
ם  ְוִהְקַרְבתֶּ ָיִמים.  ְבַעת  שִׁ
ִניחַֹח  ֵריַח  ה  ִאשֵּׁ עָֹלה 
ה  לֹשָׁ שְׁ ֵני־ָבָקר  בְּ ִרים  ַלה’פָּ
ָבִשׂים  כְּ ָנִים,  שְׁ ֵאיִלם  ָעשָׂר, 
ָעשָׂר,  ָעה  ַאְרבָּ ָנה  ֵני־שָׁ בְּ

ִמיִמם ִיְהיּו. תְּ

 

ֵהם,  ְבִעים  שִׁ ַהַחג  ֵרי  פָּ
ֻאּמוֹת...  ְבִעים  שִׁ ֶנֶגד  כְּ
ין  ׁש ָהיּו ְמִגנִּ ְקדָּ ּוִביֵמי ַהמִּ

ּסּוִרין. ֲעֵליֶהם ִמן ַהיִּ

 

ְהֶיה  תִּ ֲעֶצֶרת  ִמיִני  ַהשְּׁ ּיוֹם  בַּ
לֹא  ֲעבָֹדה  ּכל־ְמֶלאֶכת  ָלֶכם 

ַתֲעשּׂו.

And on the fifteenth day of the seventh month, 

there shall be a holy convocation for you; you 

shall not perform any mundane work, and you 

shall celebrate a festival to the L-rd for seven 

days. You shall offer up a burnt offering, a fire 

offering for a spirit of satisfaction to the L-rd: 

thirteen young bulls, two rams, fourteen lambs 

in the first year; they shall all be unblemished.

Rashi, Numbers 29:18

The seventy bulls of the festival correspond 

to the seventy nations. . . . At the time of the 

Temple, the sacrifices shielded them from 

adversity.

Numbers 29:35-36

The eighth day shall be a time of detention for 

you; you shall not perform any mundane work. 

You shall offer up a burnt offering, a fire offering 

for a spirit of satisfaction to the Lord: one bull, 

one ram, and seven lambs in the first year, all 

unblemished
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Source 2 Rashi, Leviticus 23:36

Source 3 Midrash, Bamidbar Rabbah 21:24

י ֶאְתֶכם  ֲעֶצֶרת ִהוא: ָעַצְרתִּ
ֶאת  ן  מֵּ זִּ שֶׁ ֶמֶלְך  כְּ ֶאְצִלי; 
ְוָכְך  ְלָכְך  ִלְסעּוָדה  ָניו  בָּ
ן  ְזַמנָּ יַע  ִהגִּ שֶׁ יָון  כֵּ ָיִמים, 
ה  שָׁ ַבקָּ בְּ ַני  בָּ ָאַמר,  ֵטר,  ִלפָּ
יוֹם  עוֹד  י  ִעמִּ בּו  ַעכְּ ם  ִמכֶּ
ֵרַדְתֶכם. ה ָעַלי פְּ ֶאָחד, ָקשָׁ

ֵריַח  ה  ִאשֵּׁ עָֹלה  ם  ְוִהְקַרְבתֶּ
ֶאָחד:  ַאִיל  ֶאָחד  ר  פַּ ַלה’  ִניחַֹח 
ְסעּוָדה  ָעשָׂה  שֶׁ ְלֶמֶלְך  ל  ָמשָׁ
ֵני  בְּ ל  כָּ ן  ְוִזמֵּ ָיִמים,  ְבַעת  שִׁ
ְיֵמי  ְבַעת  שִׁ בְּ ְמִדיָנה  בַּ שֶׁ ָאָדם 
ְבַעת  שִׁ ָעְברּו  שֶׁ יָון  כֵּ ה,  תֶּ שְׁ ַהמִּ
ָבר  ה, ָאַמר ְלאוֲֹהבוֹ כְּ תֶּ שְׁ ְיֵמי ַהמִּ
ַהְמִדיָנה,  ֵני  בְּ ל  ִמכָּ ָיֵדינּו  ָיָצאנּו 
ְמָצא,  תִּ ה שֶׁ מֶּ ה בַּ ל ֲאִני ְוַאתָּ ְנַגְלגֵּ
ָיָרק.  ג אוֹ  ל דָּ שָׂר אוֹ שֶׁ ִלְטָרא בָּ
הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ָאַמר  ְך  כָּ
ֲעֶצֶרת  ִמיִני  ַהשְּׁ ּיוֹם  בַּ ְלִישְָׂרֵאל: 
ם  ַאתֶּ ה שֶׁ מֶּ לּו בַּ ְלגְּ ְהֶיה ָלֶכם, גַּ תִּ

ַפר ֶאָחד ְוַאִיל ֶאָחד. מוְֹצִאים, בְּ

It is a day of detention (ֲעֶצֶרת): [i.e., G-d says to Israel,] “I 

have detained  (י  you [to remain] with Me.” This is (ָעַצְרתִּ

analogous to a king who invited his sons to feast with 

him for a certain number of days. When the time came 

for them to leave, he said: “My sons! Please, stay with 

me just one more day, for your separation is difficult 

for me!”

This is analogous to a king who hosted a seven day 

feast and invited all the citizens of the country to 

participate. . . . Upon the completion of the seven 

days, he said to his dear friend, “we have fulfilled 

our obligation to all the citizens, let’s spend some 

time together with what is left; a portion of meat or 

fish or vegetables. Similarly, G-d told the Children 

of Israel: The eighth day shall be a time of detention 

for you. Spend some time with what you find - one 

bull and one ram.
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זמנן  שהגיע  ש”כיון  זה  ובענין 

עלי  “קשה  הקב”ה  אומר  להפטר” 

(המובא  הדיוק  ידוע   – פרידתכם” 

בכמה ספרים) שלכאורה הי’ צריך 

לומר “קשה עלי פרידתינו”1:

הקדוש  נמצאים  החג  שבזמן  כיון 

ברוך הוא ובני ישראל (המלך ובניו, 

או המלך ובנותיו2) יחדיו, כמודגש 

“זמן  הוא  טוב  שהיום  בכך  גם 

שמחתנו”, שכולל את הקב”ה ובני 

הזמן  מגיע  כאשר  הנה   – ישראל3 

בין  הפרידה  להיות  צריכה  שבו 

המלך ובנותיו, מתאים יותר הלשון 

“קשה עלי פרידתינו”, הפירוד בין 

הקב”ה ובני ישראל, בניגוד להענין 

ד”זמן שמחתנו”, ואם כן, למה נאמר 

הלשון “קשה עלי פרידתכם”?

ומבואר בזה, שמצד הקב”ה אין אף 

פעם ענין של פרידה מבני ישראל, 

ויתירה מזה, אפילו מצד ישראל לא 

שייך מציאות של פירוד מהקב”ה, 

אלא אם כן יש פירוד והעדר קירוב 

הלבבות בין בני ישראל עצמם. ועל 

פרידתכם”  עלי  “קשה  נאמר  זה 

בני  בין  ביניכם,  שיש  הפירוד   –

ישראל עצמם.

When “the time comes to separate” G-d says, 
“your separation is difficult for Me.” A number 
of sources make note of the precise wording 
used here, because seemingly it would have 
been more appropriate to state “our separation 
is difficult for Me.”

During the festival G-d and the Jewish people 
- the king and his children - were together. 
This is expressed in the description of the 
festival as “the day of our rejoicing,” referring 
to G-d and the Jewish people. So when the 
time comes that the king and his children need 
to take leave, it would be more appropriate 
to state “our separation is difficult for Me,” 
referring to the separation between G-d and 
the Jewish people, in contrast to the earlier 
“time of our rejoicing.” Why then does it say 
“your separation is difficult for Me?”

It is explained that from G-d’s side there’s 
never such a thing as separating from the 
Jewish people. Even from the side of the 
Jewish people there can never be separation 
from G-d - unless there is internal discord 
and “separation” between the Jewish people 
themselves. This is the meaning of “your 
separation is difficult for Me,” referring to 
the internal separation, between the Jews 
themselves.

>> The Rebbe
Your separation or our separation?

1( ראה גם שיחת ש"פ נח תשי"ז ס"י )תו"מ חי"ח ע'186(. וש"נ.
2( כנראה הכוונה לדברי המדרש )שהש"ר פ"ז, ב )ב(( "משל .. למלך שהיו 

לו בנות הרבה .. יום אחד באו כולם לשאול שלום המלך אביהם".
3( ראה לקו"ת דרושי שמע"צ פח, ד ואילך. ובכ"מ.
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במדרש  המבואר  בהקדם  ויובן 
ישראל  שאפילו  השלום  “גדול 
ושלום  זרה  עבודה  עובדים 
כביכול  המקום  אמר  ביניהם 
כיון  בהן  לשלוט  יכול  איני 
חבור  שנאמר4  ביניהם,  ששלום 
ולכן,  לו”5,  הנח  אפרים  עצבים 
ש)כולן  (אף  אחאב  של  “דורו 
עובדי עבודה זרה היו, אף על פי 
כן על ידי שלא היו בהן דלטורין 

היו יוצאין למלחמה ונוצחין”6.

To understand this we need to first explain a 
Midrash. The Midrash says “peace is so great 
that even when the Jewish people worship idols, 
if they are at peace with each other G-d says ‘I 
cannot punish them because they are at peace 
internally.’ This is the meaning of the verse, 
‘Ephraim is joined to idols; leave him alone.’” 
This is the reason why “In the generation of 
Achav, even though the entire people were idol 
worshippers they would go out to battle and win, 
because there were no slanderers among them.”

>> The Rebbe
Peaces prevails

B. Discord Among  
Jews is Difficult for G-d

Source 4 Midrash, Bereshit Rabbah 38:6

לֹא  ּבּול  ַהמַּ ּדוֹר  ל  שֶׁ אוָֹתן 
ְוֵאּלּו  ֵליָטה,  פְּ ֵמֶהן  ָרה  יְּ תַּ ִנשְׁ
ְייָרה  תַּ ִנשְׁ ַהְפָלָגה  ּדוֹר  ל  שֶׁ
ּדוֹר  א  ֶאלָּ ֵלָטה,  פְּ ֵמֶהם 
ָהיּו  שֶׁ ְיֵדי  ַעל  ּבּול  ַהמַּ
לֹא  ְלִפיָכְך  ָגֵזל...  בְּ טּוִפים  שְׁ
ֲאָבל  ֵליָטה,  פְּ ֵמֶהן  יר  יֵּ תַּ ִנשְׁ
אוֲֹהִבים  ָהיּו  שֶׁ ְיֵדי  ַעל  ֵאּלּו 
ֱאַמר: ַוְיִהי ָכל  נֶּ ֶזה ֶאת ֶזה, שֶׁ
ְלִפיָכְך  ֶאָחת,  שָָׂפה  ָהָאֶרץ 

ֵליָטה.  ָרה ֵמֶהן פְּ יְּ תַּ ִנשְׁ

No survivors remained from the great flood, there were 

however survivors from the people who built the Tower 

of Babel. Those that lived in the time of the great flood 

were steeped in robbery . . . therefore none merited to 

survive. Those that built the Tower of Babel had love 

for one another and therefore survived, as the verse 

states “the entire earth was of one language” (Genesis 

11:1).

Rebbi says: Great is peace, that even if Israel turns 

4( הושע ד, יז.
5( ב"ר פל"ח, ו.

6( ויק"ר פכ"ו, ב.
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לוֹם  ַהשָּׁ דוֹל  גָּ אוֵֹמר  י  ַרבִּ
עוְֹבִדים  ִישְָׂרֵאל  ֲאִפּלּו  שֶׁ
לוֹם  ְושָׁ ּכוָֹכִבים  ֲעבוַֹדת 
קוֹם  ַהמָּ ָאַמר  יֵניֶהם,  בֵּ
לֹט  ִלשְׁ ָיכוֹל  ֵאיִני  ְבָיכוֹל  כִּ
יֵניֶהם,  בֵּ לוֹם  שָּׁ יָון שֶׁ כֵּ ֶהם,  בָּ
ֱאַמר (הושע ד, יז): ֲחבּור  נֶּ שֶׁ
ח לוֹ, ֲאָבל  ים ֶאְפָרִים ַהנַּ ֲעַצבִּ
אוֵֹמר  הּוא  ַמה  ְחְלקּו  נֶּ ִמשֶּׁ
ה  ם ַעתָּ (הושע י, ב): ָחַלק ִלבָּ
דוֹל  גָּ ָלַמְדתָּ  ָהא  מּו.  ֶיְאשָׁ

ְחלֶֹקת. לוֹם ּוְשׂנּוָאה ַהמַּ ַהשָּׁ

to idolatry but there is peace among them, G-d says 

I cannot punish them (so to speak) because of their 

harmony. As the verse states, “[notwithstanding that] 

Ephraim is joined to idols; leave him alone” (Hoshea 

4:17). Once they became divided however, the verse 

states “Their heart has parted; now they shall be 

desolate” (Hoshea 10:2). From here we learn that peace 

is great and discord is loathsome.

Source 5 Midrash, Vayikra Rabbah 26:2

ָדִוד  יֵמי  בִּ ינוֹקוֹת  תִּ ָמִצינּו 
ֵחְטא  ַטַעם  ָטֲעמּו  א  לֹּ שֶׁ ַעד 
ֶאת  ִלְדרׁש  יוְֹדִעין  ָהיּו 
ָטֵמא  ִנים  פָּ מ”ט  ַהּתוָֹרה 
ַוֲהָוה  ָטהוֹר,  ִנים  פָּ ּומ”ט 
ל  ִוד ַמְצֵלי ֲעַלְיהּו... ַאַחר כָּ דָּ
ְלָחָמה  ה יוְֹצִאין ַלמִּ ַבח ַהזֶּ ַהשֶּׁ
ָהיּו  ְיֵדי שֶׁ ַעל  א  ֶאלָּ ְונוְֹפִלין, 

יָלטוִֹרין ָהיּו נוְֹפִלין. ֶהם דֵּ בָּ

ן  לָּ כֻּ ַאְחָאב  ל  שֶׁ ּדוֹרוֹ  ֲאָבל 
ּכוָֹכִבים  ֲעבוַֹדת  עוְֹבֵדי 
ָהיּו  א  לֹּ שֶׁ ְיֵדי  ְוַעל  ָהיּו, 
יוְֹצִאין  ָהיּו  יָלטוִֹרין  דֵּ ֶהן  בָּ

ְלָחָמה ְונוְֹצִחין. ַלמִּ

We find that in the generation of King David there were 

children who were too young to have experienced sin, 

and were already proficient enough in Torah that they 

could provide forty nine reasons to proclaim a given 

scenario pure and forty nine reasons to proclaim the 

same scenario impure. The generation also benefited 

that King David would pray on their behalf. In spite 

of these merits, they would go out to battle, and they 

would suffer losses, because there were slanderers 

among them.

Conversely, the generation of Achav was entirely 

idolatrous, but since there were no slanderers, they 

would go out to battle and emerge victorious.
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נמצאים  ישראל  בני  שכאשר  והיינו, 
ואחדות,  שלום  של  ומצב  במעמד 
“כולכם”7, הרי זה פועל ניצחון במלחמה 

נגד האויבים כפשוטם.

“פרידתכם”,  של  ענין  יש  כאשר  אמנם, 
בני  בין  הלבבות  וקירוב  השלום  העדר 
את  ושלום  חס  מונע  זה  הרי   – ישראל 
את  גם  ומונע  כפשוטו,  האויב  ניצחון 

הניצחון במלחמת היצר.

עלי  “קשה  הקב”ה  אומר  זה  ועל 
בני  בין  שהפירוד  היינו,  פרידתכם”, 
לגבי  אפילו  כביכול  “קשה”  ישראל 
כל  להשפיע  רוצה  הקב”ה  כי   – הקב”ה 
צריכים  לפעמים  אך  ישראל,  לבית  טוב 
כיון  מעלה,  של  בית-דין  עם  להתחשב 
שהמקטרגים באים ומביאים את הענינים 
של “פרידתכם” לפני בית דין של מעלה, 
(“קשה  כביכול  קושי  של  ענין  ישנו  ואז 
את  למנוע  כיצד  דרכים  למצוא  עלי”) 

הפסק דין המתאים לפי ההנהגה כו׳.

When the Jewish people are at peace and 
united, “all of you,” they are victorious over 
their enemies, in the simple sense. 

However, when there is “separation” among 
them, a lack of peace and friendship, this 
precludes victory over literal enemies, and 
also precludes victory in the inner battle 
we have with our negative inclination. 

This is the meaning of what G-d says, “your 
separation is difficult for Me.” The discord 
among Jews poses a “difficulty” to G-d, as 
it were. G-d wishes to shower the Jewish 
people with all good, but sometimes He 
needs to take into account the Heavenly 
Court where the prosecutor comes and 
lays out the internal “separation.” This 
creates a “difficulty” for G-d to find a way 
to prevent a decision that correlates with 
their conduct. 

>> The Rebbe

Conflict gives G-d a hard time

7( ראה לקו"ת ר"פ נצבים. ובכ"מ.
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C. Interpersonal Mitzvot  
Are More Challenging

ויש להוסיף בענין “קשה עלי פרידתכם” 

– בעבודת האדם עצמו:

מובא בספרי חכמי וגדולי ישראל שכללות 

של  סוגים  לשני  נחלקת  האדם  עבודת 

מצוות: מצוות שבין אדם למקום, ומצוות 

שבין אדם לחבירו. ופעולתן של המצוות 

– בפשטות – שהמצוות שבין אדם למקום 

פועלות את הקירוב בין ישראל לאביהם 

לחבירו  אדם  שבין  והמצוות  שבשמים, 

בינם  ישראל  דבני  הקירוב  את  פועלות 

לבין עצמם.

 – פרידתכם”  עלי  “קשה  הדיוק  וזהו 

הפירוד  כך)  (כל  לא  הוא  הקושי  שעיקר 

אדם  שבין  המצוות  לסוג  ישראל  בין 

“פרידתכם”,  הוא  העיקר  אלא  למקום, 

לחבירו,  אדם  שבין  בהמצוות  הפירוד 

כפי שרואים בטבע בני אדם שנקל יותר 

לפעול הידור במצוות שבין אדם למקום, 

מאשר במצוות שבין אדם לחבירו.

There’s an additional point regarding 
“your separation is difficult for Me,” as it 
relates to man’s personal divine service.

The classic sources write that man’s divine 
service encompasses two general types of 
mitzvot: Mitzvot between man and G-d, 
and mitzvot between man and his fellow 
man. In the simple sense, the mitzvot 
between man and G-d effect a closeness 
between the Jewish people and their 
Father in Heaven, while the interpersonal 
mitzvot effect a closeness among the 
Jewish people, internally. 

This is alluded to in the saying “your 
separation is difficult for Me.” The main 
difficulty is not in the category of man-G-d 
mitzvot, but in the interpersonal mitzvot—
“your separation.” We see this in human 
nature, that it is easier to punctiliously 
observe the man-G-d mitzvot than it is to 
observe the interpersonal mitzvot. 

>> The Rebbe
It’s harder to keep the interpersonal mitzvot
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מגדולי  אחד  אצל  פעם  ששאלו  מסופר8 

הרבנים, מהי הסיבה לכך שכאשר באים אל 

גדול  שור  של  כשרותו  על  שאלה  עם  הרב 

והרב  כסף,  של  זוזים  וכמה  כמה  ששווייו 

פוסק שהשור אינו כשר, לא יעלה על דעתו 

של הקצב להרים קול צעקה, או לדרוש מהרב 

את  להכשיר  יוכל  אולי  בדין  ויעיין  שיחזור 

השור; ולעומת זאת, כאשר שני צדדים באים 

פוסק  והרב  קטן,  לסכום  בנוגע  תורה  לדין 

לטובת צד אחד, הנה ברוב הפעמים מתחיל 

הצד השני לעורר צעקה, היתכן שהרב פסק 

לטובתו של צד זה, בה בשעה שהיושר הוא 

לצדו הוא! 

והמענה לזה – על דרך הצחות – שמצד תכונת 

ההפסד  לסבול  הרע  ליצר  יותר  נקל  הנפש 

אבל  מזה,  מרויח  אינו  שחבירו  זמן  כל  שלו 

כאשר לא זו בלבד שנוטלים ממנו, אלא עוד 

נותנים זאת לחבירו – זה כבר יותר מדי עבור 

היצר הרע!...

– שעיקר  וזהו הדיוק “קשה עלי פרידתכם” 

שבין  להמצוות  בנוגע  הפירוד  הוא  הקושי 

אדם לחבירו, ובעוונותינו הרבים רואים זאת 

במוחש כו׳.

אודות  הזקן9  אדמו”ר  פתגם  גם  וכידוע 

של  מענין  להיזהר  שצריכים  הזהירות  גודל 

יותר  ועוד  עוז,  וביתר  שאת  ביתר  מחלוקת 

צריכים להיזהר ממחלוקת כזו ששני הצדדים 

וכפי  שמים,  יראת  מצד  שזהו  חושבים 

צריכים  יותר  שעוד  הזקן  אדמו”ר  שמוסיף 

להיזהר ממחלוקת הקשורה עם ארץ ישראל, 

כיון שזהו דבר מסוכן ביותר.

A story is told that a great rabbi was once 
asked: When people some to him with 
a halachic question about the kosher 
status of an expensive cow and he rules 
that it isn’t kosher, the butcher doesn’t 
even think of shouting or demanding 
that the rabbi revisit his ruling. However, 
when two people come to the rabbi with 
a minor monetary dispute and the rabbi 
rules in favor of one side, the losing 
party usually begins to exclaim loudly, 
how can the rabbi rule in favor of the 
other side, when I am in the right!

The (lighthearted) answer given is that 
it is easier for the negative inclination 
to stomach a loss when no one else 
gains as a result. But when the person 
not only loses, but his fellow gains, this 
is too much for the negative inclination 
to handle…

This is the meaning of “your separation 
is difficult for Me” - the main difficulty 
is with the interpersonal mitzvot, and 
unfortunately we see this clearly.

There is a related well-known teaching 
of the Alter Rebbe about how careful 
we need to be about matters of discord 
and conflict, and especially of conflict 
in which each side is convinced that it 
is religious in nature. The Alter Rebbe 
speaks about extreme caution regarding 
conflict connected with the Land of 
Israel, that it is a very dangerous matter.

Losing to someone else hurts more

9( ראה אג"ק שלו ע' רג ואילך. ע' שלח ואילך. וראה גם אג"ק ח"ז ע' קצח. 8( ראה ספר נחלי דבש )לבוב, תרצ”ב( ז, ב. 
חכ"א ע' רפט. ועוד. 
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D. Peace Helps Combat  
the Negative Inclination

וזה עוזר גם במלחמת היצר:

אדמו”ר  בתורת  כמבואר   – בזה  והענין 
הזקן10 בשם ר’ אברהם המלאך על הפסוק11 

הלימוד  העדרים”,  כל  שמה  “ונאספו 

שלמדים מסדר מערכות המלחמה, שכדי 

את  להתקיף  צריכים  במלחמה  לנצח 

אלא  אחת,  מרוח  רק  לא  האויב  מחנה 

“וזהו  המאמר:  ובלשון  רוחות,  משלוש 

דרך  ועל  (התקפה)”.  ַאטַאקירען  הנקרא 

במלחמת  לנצח  שכדי  ה׳,  בעבודת  זה 

היצר, צריכה להיות העבודה לא רק מצד 

האהבה  מדת  מצד  הן  אלא  אחת,  מדה 

ענפיהם  מצד  והן  היראה,  מדת  מצד  והן 

נעשית  זה  ידי  ועל  בתניא12),  (כלשון  כו’ 

את  מנצחים  שבודאי  באופן  ה”מתקפה” 

“ונאספו  שכאשר  הכתוב  ובלשון  היצר, 

את  “וגללו  דוקא  אז  העדרים”,  כל  שמה 

האבן מעל פי הבאר”11.

This also helps in our battle with our 
negative inclination.

In a discourse that begins with the verse 
“and all the flocks would gather there,” 
The Alter Rebbe relates in the name of 
Rabbi Avraham Hamalach the lesson that 
can be learned from military strategy. In 
order to defeat the enemy, the enemy 
camp must be attacked not just from one 
direction, but three directions. The same 
applies in our battle with our negative 
inclination: we can’t just fight with one 
emotional attribute, we need to enlist both 
attributes of love and awe, and all of their 
associated traits. This form of attack will 
certainly defeat the negative inclination 
- in the words of the verse, when “all the 
flocks would gather there” only then were 
they able to “roll the rock off the mouth of 
the well.”

>> The Rebbe
Just like war

10( ראה תו"מ – רשימת היומן ע'שט. וש"נ.
11( ויצא כט, ג.

12( ספ"ג.

Source 6 Genesis 29:3

כל־ָהֲעָדִרים,  ה  מָּ ְוֶנֶאְספּו־שָׁ
י  פִּ ֵמַעל  ֶאת־ָהֶאֶבן  ְוָגְללּו 
אן,  ֶאת־ַהצֹּ קּו  ְוִהשְׁ ֵאר,  ַהבְּ
י  ַעל־פִּ ֶאת־ָהֶאֶבן  יבּו  ְוֵהשִׁ

ֵאר ִלְמקָֹמּה. ַהבְּ

And all the flocks would gather there, 

and they would roll the rock off the 

mouth of the well and water the sheep. 

Then they would return the rock onto 

the mouth of the well, to its place.
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ובנוגע לעניננו:

ידוע המבואר בהקדמה של ספר התניא, 

החסד,  ממדת  ששרשן  נשמות  שיש 

ויש  חסד,  כלפי  להטות  כן  גם  והנהגתן 

נשמות ששרשן ממדת הגבורה וכו׳. ומזה 

צריך  היצר  במלחמת  לנצח  שכדי  מובן, 

בין  ישראל  דבני  הלבבות  קירוב  להיות 

אלה ששרש נשמתם מקו החסד עם אלה 

ששרש נשמתם מקו הגבורה.

שכל  ההתכללות  ענין  שישנו  אמת 

והיינו,  הקווים,  מכל  כלולה  נשמה 

בה  יש  החסד  מקו  ששרשה  שנשמה 

קצת  מהוה  זה  וענין  הגבורה,  מקו  גם 

כדי  אמנם,   – היצר  במלחמת  סיוע 

ובשלימותו,  בהקדם  הניצחון  שיהיה 

שבכל  הקווים  התכללות  מספיקה  לא 

גם  נשמה בפני עצמה, אלא צריך להיות 

הענין  (היפך  והאחדות  הלבבות  קירוב 

שורש  שמצד  יהודים  בין  ד”פרידתכם”) 

נשמתם נוטים הם לקו החסד (לא רק עם 

עוד יהודים ששורש נשמתם מקו החסד, 

אלא גם) עם יהודים שמצד שורש נשמתם 

נוטים הם לקו ההפכי.

As it relates to our topic:

It is explained in the introduction to Tanya 
that there are souls that stem from the 
Divine attribute of kindness, and they are 
more inclined to kind conduct, and there 
are souls that stem from the attribute 
of severity, etc. In order to prevail in the 
war against the negative inclination there 
needs to be close collaboration between 
Jews whose soul stems from the attribute 
of kindness and those that stem from the 
attribute of severity.

In fact, every soul contains a combination 
of all attributes. A soul from the source 
of kindness also contains the attribute of 
severity. This internal combination gives 
some assistance in the battle with the 
negative inclination, but this isn’t enough 
for a swift and absolute victory. Close 
collaboration and unity (the opposite of 
“your separation”) is needed between 
Jews whose souls stem from the attribute 
of kindness (not only among like-minded 
souls, but also) with those whose souls 
stem from the attribute of severity.

>> The Rebbe
Victory Requires Collaborating With Different Types 
of People
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E. Unity Brings Blessing and Success

והנה, בד בבד עם הודעת חכמינו זכרונם 

עלי  “קשה  אומר  שהקב”ה  לברכה 

פרידתכם”, באה גם העצה לכך – על ידי 

הקרבת קרבן ציבור בשמיני עצרת, “פר 

אחד איל אחד”13, שבקרבן זה מתאחדים 

כל ששים ריבוא נשמות ישראל וענפיהם 

כו’ באחדות שלימה.

ועל דרך זה משחרב בית המקדש, שגם 

אז ישנם כל הענינים ברוחניות – שכאשר 

תורה  ושמחת  עצרת  משמיני  באים 

צריכים להיות חדורים בהכרה ש”כולם 

אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם”14 

אדם  שבין  המצוות  לסוג  בנוגע  רק  לא 

לעשות  אחת  “אגודה  אלא  למקום, 

שבין  בהמצוות  גם  שלם”  בלבב  רצונך 

אדם לחבירו.

הפנימי  הפירוש  גם  נעשה  זה  ידי  ועל 

רצון  שפועלים   – רצונך”  “לעשות  של 

חדש אצל הקב”ה שיומשך בטוב הנראה 

ואחת  אחד  לכל  המצטרך  בכל  והנגלה 

מעשרה  למטה  עד  בשר,  ועד  מנפש 

טפחים15.

 משיחת יום ב׳, כ”ט תשרי, ה׳תשכ”ב
 הנחת השומעים, בלתי מוגה
תורת מנחם, כרך ל”ב, עמוד 173

Together with the sages’ teaching that 
G-d says “your separation is difficult from 
Me,” we are also given advice for how to 
counter this. This is achieved through the 
offering of a communal sacrifice on the 
festival of Shemini Atzeret, “one cow and 
one sheep.” This sacrifice united all of the 
600,000 root souls of the Jewish people, 
and all of their offshoots, in a complete 
unity. 

This can also be achieved after the 
destruction of the Temple, in the spiritual 
realm. As we come from the days of 
Shemini Atzeret and Simchat Torah we 
need to be completely permeated with the 
knowledge that “we all form one group to 
fulfill Your will wholeheartedly” not only 
for the man-G-d mitzvot, but also for the 
interpersonal mitzvot. 

As a result we will achieve the deeper 
meaning of “fulfilling Your will,” which can 
be interpreted as creating a new Divine 
will to bring revealed and obvious good 
to each and every one of us, in all that we 
need - spiritually and  physically - in the 
literal sense. 

13. פינחס כט, לו
14. נוסח התפלה דימים הנוראים.

15. אחרי השיחה אמר כ”ק אדמו”ר )שליט”א(: אולי מישהו ינגן ניגון 
באופן של אתערותא דלעילא, ללא צורך בהוראת ציווי.

>> The Rebbe


