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א. ׳קשה עלי פרידתכם׳
מקור 1  ספר במדבר, פרק כ"ט, פסוקים י"ב-י"ג, ל"ה-ל"ו

חציה השני של פרשתנו עוסק בקורבנות השונים: קורבנות התמיד, אותם מקריבים פעמיים ביום 
– בבוקר ואחר הצהריים – יחד עם מנחה ונסכים; וקורבנות המוספין – הקורבנות המיוחדים אותם 

מקריבים בשבת, ראשי חודשים ובחגים השונים.

אחד  בו  הראשון,  ביום  פותחת  היא  הסוכות,  חג  של  הקרבנות  רשימת  את  מביאה  התורה  כאשר 
מהקרבנות הוא שלושה-עשר פרים. אך ביום השני, מקריבים רק שנים-עשר פרים, ביום השלישי 

אחד-עשר וכן הלאה. עד שמגיעים ליום השביעי בו מקריבים שבעה פרים.

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

ִמיִמם ִיְהיּו. תְּ

רש"י )שם, פסוק י"ח(

חישוב פשוט מגלה שבשבעת ימי חג הסוכות מקריבים שבעים פרים.

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

בתום שבעת ימי החג, כשמגיעים ליום השמיני – הלא הוא חג שמיני עצרת, המספרים צונחים באופן 
דרסטי, ומקריבים רק פר אחד ואיל אחד.

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

ְבָעה  ָנה שִׁ ֵני־שָׁ ָבִשׂים בְּ ר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד כְּ ה ֵריַח ִניחַֹח ַלה' פַּ ם עָֹלה ִאשֵּׁ ְוִהְקַרְבתֶּ
ִמיִמם. תְּ

מקור 2  רש"י )בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק ל"ו(
מה פירוש שם החג "עצרת"?

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

ֵרַדְתֶכם. ָעַלי פְּ

מקור 3  במדבר רבה, פרק כ"א סעיף כ"ד
ָעשָׂה  ל ְלֶמֶלְך שֶׁ ָמשָׁ ר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד:  ה ֵריַח ִניחַֹח ַלה' פַּ ם עָֹלה ִאשֵּׁ ְוִהְקַרְבתֶּ
יָון  ה, כֵּ תֶּ שְׁ ְבַעת ְיֵמי ַהמִּ שִׁ ְמִדיָנה בְּ בַּ ֵני ָאָדם שֶׁ ל בְּ ן כָּ ְבַעת ָיִמים, ְוִזמֵּ ְסעּוָדה שִׁ
ֵני ַהְמִדיָנה,  ל בְּ ָבר ָיָצאנּו ָיֵדינּו ִמכָּ ה, ָאַמר ְלאוֲֹהבוֹ כְּ תֶּ שְׁ ְבַעת ְיֵמי ַהמִּ ָעְברּו שִׁ שֶׁ
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ָאַמר  ְך  כָּ ָיָרק.  אוֹ  ג  דָּ ל  שֶׁ אוֹ  שָׂר  בָּ ִלְטָרא  ְמָצא,  תִּ שֶׁ ה  מֶּ בַּ ה  ְוַאתָּ ֲאִני  ל  ְנַגְלגֵּ
ה  מֶּ בַּ לּו  ְלגְּ גַּ ָלֶכם,  ְהֶיה  תִּ ֲעֶצֶרת  ִמיִני  ַהשְּׁ ּיוֹם  בַּ ְלִישְָׂרֵאל:  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ

ַפר ֶאָחד ְוַאִיל ֶאָחדַ. ם מוְֹצִאים, בְּ ַאתֶּ שֶׁ

<< הרבי 
פרידתכם או פרידתנו?

ובענין זה ש"כיון שהגיע זמנן להפטר" אומר הקב"ה "קשה עלי פרידתכם" – ידוע 
הדיוק )המובא בכמה ספרים( שלכאורה הי' צריך לומר "קשה עלי פרידתינו"1:

המלך  או  ובניו,  )המלך  ישראל  ובני  הוא  ברוך  הקדוש  נמצאים  החג  שבזמן  כיון 
ובנותיו2( יחדיו, כמודגש גם בכך שהיום טוב הוא "זמן שמחתנו", שכולל את הקב"ה 
ובני ישראל3 – הנה כאשר מגיע הזמן שבו צריכה להיות הפרידה בין 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, 
פירוד  יש  כן  אם  אלא  מהקב"ה,  פירוד  של  מציאות  שייך  לא  ישראל  מצד  אפילו 
והעדר קירוב הלבבות בין בני ישראל עצמם. ועל זה נאמר "קשה עלי פרידתכם" – 

הפירוד שיש ביניכם, בין בני ישראל עצמם.

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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4( הושע ד, יז.
5( ב"ר פל"ח, ו.

6( ויק"ר פכ"ו, ב.

ב. הפירוד בין יהודים קשה לקב"ה

<< הרבי 
השלום מנצח

ויובן בהקדם המבואר במדרש "גדול השלום שאפילו ישראל עובדים עבודה זרה ושלום 
ביניהם אמר המקום כביכול איני יכול לשלוט בהן כיון ששלום ביניהם, שנאמר4 חבור 
עצבים אפרים הנח לו"5, ולכן, "דורו של אחאב )אף ש(כולן עובדי עבודה זרה היו, אף 

על פי כן על ידי שלא היו בהן דלטורין היו יוצאין למלחמה ונוצחין"6.

הרבי מצטט משני מדרשים שונים. הבא נקרא אותם:

מקור 4  בראשית רבה, ל"ח, ו
דור המבול ודור הפלגה

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

ֵליָטה.  ָרה ֵמֶהן פְּ יְּ תַּ שָָׂפה ֶאָחת, ְלִפיָכְך ִנשְׁ

לוֹם  ְושָׁ ּכוָֹכִבים  ֲעבוַֹדת  עוְֹבִדים  ִישְָׂרֵאל  ֲאִפּלּו  שֶׁ לוֹם  ַהשָּׁ דוֹל  גָּ אוֵֹמר  י  ַרבִּ
יֵניֶהם,  בֵּ לוֹם  שָּׁ יָון שֶׁ כֵּ ֶהם,  בָּ לֹט  ִלשְׁ ָיכוֹל  ֵאיִני  ְבָיכוֹל  כִּ קוֹם  ַהמָּ ָאַמר  יֵניֶהם,  בֵּ
ח לוֹ ]למרות שאפרים התחבר  ים ֶאְפָרִים ַהנַּ ֱאַמר )הושע ד, יז(: ֲחבּור ֲעַצבִּ נֶּ שֶׁ
ְחְלקּו ַמה הּוא אוֵֹמר )הושע י, ב(:  נֶּ לעצבים – אלילים – הנח לו[, ֲאָבל ִמשֶּׁ
דוֹל  מּו ]כשנכנסה בהם מחלוקת – יאשמו[. ָהא ָלַמְדתָּ גָּ ה ֶיְאשָׁ ם ַעתָּ ָחַלק ִלבָּ

ְחלֶֹקת. לוֹם ּוְשׂנּוָאה ַהמַּ ַהשָּׁ

מקור 5  ויקרא רבה, כ"ו, ב
צבא דוד וצבא אחאב

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

יָלטוִֹרין ָהיּו נוְֹפִלין. ֶהם דֵּ ָהיּו בָּ שֶׁ

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

ה-9  במאה  ישראל  על  מלך  אחאב 
המלכים  מגדולי  אחד  הספירה.  לפני 
זרה  העבודה  חדרה  בימיו  החוטאים, 
ממלכתית.  ותמיכה  בעידוד  לישראל 
ולאשרה,  לבעל  מקדשים  בנה  הוא 
ומימן מאות מנביאיהם בחצר מלכותו. 
איזבל אשתו, שהייתה נסיכה צידונית, 
באופן  הכנעני  הפולחן  את  קידמה 

אקטיבי ואלים ורדפה את נביאי ה'.
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<< הרבי 
והיינו, שכאשר בני ישראל נמצאים במעמד ומצב של שלום ואחדות, "כולכם"7, הרי זה 

פועל ניצחון במלחמה נגד האויבים כפשוטם.

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

היצר.

מחלוקת מקשה על ה' להשפיע טוב

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

למצוא דרכים כיצד למנוע את הפסק דין המתאים לפי ההנהגה כו׳.

7( ראה לקו"ת ר"פ נצבים. ובכ"מ.
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ג. המצוות בין אדם לחבירו מאתגרות יותר

<< הרבי 
קשה יותר להדר במצוות שבין אדם לחבירו

ויש להוסיף בענין "קשה עלי פרידתכם" – בעבודת האדם עצמו:

מובא בספרי חכמי וגדולי ישראל שכללות עבודת האדם נחלקת לשני סוגים של 
מצוות: מצוות שבין אדם למקום, ומצוות שבין אדם לחבירו. ופעולתן של המצוות 
– בפשטות – שהמצוות שבין אדם למקום פועלות את הקירוב בין ישראל לאביהם 
שבשמים, והמצוות שבין אדם לחבירו פועלות את הקירוב דבני ישראל בינם לבין 

עצמם.

וזהו הדיוק "קשה עלי פרידתכם" – שעיקר הקושי הוא לא )כל כך( הפירוד בין ישראל 
לסוג המצוות שבין אדם למקום, אלא העיקר הוא "פרידתכם", הפירוד בהמצוות 
שבין אדם לחבירו, כפי שרואים בטבע בני אדם שנקל יותר לפעול הידור במצוות 

שבין אדם למקום, מאשר במצוות שבין אדם לחבירו.

הפסד מול השני, כואב יותר מהפסד רגיל

מסופר8 ששאלו פעם אצל אחד מגדולי הרבנים, מהי הסיבה לכך שכאשר באים אל 
הרב עם שאלה על כשרותו של שור גדול ששווייו כמה וכמה זוזים של כסף, והרב 
פוסק שהשור אינו כשר, לא יעלה על דעתו של הקצב להרים קול צעקה, או לדרוש 
מהרב שיחזור ויעיין בדין אולי יוכל להכשיר את השור; ולעומת זאת, כאשר שני 
צדדים באים לדין תורה בנוגע לסכום קטן, והרב פוסק לטובת צד אחד, הנה ברוב 
הפעמים מתחיל הצד השני לעורר צעקה, היתכן שהרב פסק לטובתו של צד זה, בה 

בשעה שהיושר הוא לצדו הוא! 

ליצר הרע לסבול  יותר  נקל  – שמצד תכונת הנפש  – על דרך הצחות  לזה  והמענה 
ההפסד שלו כל זמן שחבירו אינו מרויח מזה, אבל כאשר לא זו בלבד שנוטלים ממנו, 

אלא עוד נותנים זאת לחבירו – זה כבר יותר מדי עבור היצר הרע!...

וזהו הדיוק "קשה עלי פרידתכם" – שעיקר הקושי הוא הפירוד בנוגע להמצוות שבין 
אדם לחבירו, ובעוונותינו הרבים רואים זאת במוחש כו׳.

8( ראה ספר נחלי דבש )לבוב, תרצ"ב( ז, ב.
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וכידוע גם פתגם אדמו"ר הזקן9 אודות גודל הזהירות שצריכים להיזהר מענין של 
ששני  כזו  ממחלוקת  להיזהר  צריכים  יותר  ועוד  עוז,  וביתר  שאת  ביתר  מחלוקת 
הצדדים חושבים שזהו מצד יראת שמים, וכפי שמוסיף אדמו"ר הזקן שעוד יותר 

צריכים להיזהר ממחלוקת הקשורה עם ארץ ישראל, כיון שזהו דבר מסוכן ביותר.

9. ראה אג"ק שלו ע' רג ואילך. ע' שלח ואילך. וראה גם אג"ק ח"ז ע' קצח. 
חכ"א ע' רפט. ועוד.
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ד. השלום מסייע גם במלחמת היצר

<< הרבי 
בדיוק כמו בקרב

וזה עוזר גם במלחמת היצר:

אברהם  ר'  בשם  הזקן10  אדמו"ר  בתורת  כמבואר   – בזה  והענין 
המלאך על הפסוק11 "ונאספו שמה כל העדרים", הלימוד שלמדים 
לנצח במלחמה צריכים להתקיף  מסדר מערכות המלחמה, שכדי 
את מחנה האויב לא רק מרוח אחת, אלא משלוש רוחות, ובלשון 
המאמר: "וזהו הנקרא ַאטַאקירען )התקפה(". ועל דרך זה בעבודת 
ה׳, שכדי לנצח במלחמת היצר, צריכה להיות העבודה לא רק מצד 
מדה אחת, אלא הן מצד מדת האהבה והן מצד מדת היראה, והן מצד 
ענפיהם כו' )כלשון בתניא12(, ועל ידי זה נעשית ה"מתקפה" באופן 

שבודאי מנצחים את היצר, ובלשון הכתוב שכאשר "ונאספו שמה כל העדרים", אז 
דוקא "וגללו את האבן מעל פי הבאר"11.

בסיפור הידוע בחומש בראשית, יעקב אבינו בורח ֵמָאִחיו עשיו שרוצה להורגו, ומגיע לעיר חרן 
להתגורר אצל דודו לבן. בכניסה לעיר הוא פוגש כמה רועים היושבים ליד באר. הוא שואל אותם: 
מדוע אתם יושבים כאן ולא רועים את הצאן? הרועים עונים לו, שהאבן שמכסה את הבאר כבדה 
יוכלו  הם  משותפים,  בכוחות  ואז,  ורועיהם,  העדרים  כל  יתאספו  שבמקום  מחכים  והם  מאוד, 

להרים את האבן ולהשקות את הצאן.

מקור 6 בראשית, פרק כ"ט, פסוק ג׳

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

בזמנם של אדמו"ר הזקן ורבי אברהם המלאך )בנו ותלמידו של המגיד ממעזריטש(, פרצה מלחמה 
גדולה, שנקראה מלחמת "שבע השנים". על פי תורת הבעל-שם-טוב, שמכל דבר שרואים או שומעים 

יש ללמוד הוראה בעבודת ה׳, למד רבי אברהם המלאך הוראות בעבודת ה' ממהלכי המלחמה.

אחד המהלכים שהתפרסמו אז היה, שהכוח התוקף תקף את האויב משלושה צדדים יחד וכך התגבר 

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

12( ספ"ג.

 .)1775–1741( המלאך   אברהם  רבי 
ממזריטש.  המגיד  של  ותלמידו  בנו 
קדושתו  עקב  "המלאך"  נקרא 
רבי  למד  כאשר  מהעולם.  ופרישותו 
המגיד,  אצל  מלאדי  זלמן  שניאור 
היה, במצוות המגיד, חברותא של רבי 
רבי  את  לימד  הוא  המלאך.  אברהם 
לימד  אברהם  ורבי  "נגלה",  אברהם 

אותו "חסידות".
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עליו ביעילות. רבי אברהם המלאך למד מכך, שכאשר תוקפים את היצר יש לתקוף משלושה צדדים, 
ואסור להסתפק בהתקפה מצד אחד בלבד.

למשל: אדם שמקיים מצוות ולומד תורה מתוך אהבת ה׳, כי זה כיף והוא אוהב את זה – אזי עובד את 
ה' מצד נפשי אחד – צד החסד. מה יקרה ביום שזה קצת יימאס לו? מה יקרה כאשר יתלהב ממשהו 
אחר? כמו כן, אדם שלומד תורה ומקיים מצוות מתוך קבלת עול ויראת ה' – עובד את ה' רק מצד 

הגבורה. גם זה לא בסדר, משום שהיהדות שלו יבשה ומרירה. 

מלמד אותנו רבי אברהם המלאך, שעל מנת לנצח את היצר, אל לנו להסתפק בהתקפה מצד אחד, 
אלא יש לתקוף מכמה צדדים: קו החסד, קו הגבורה ושאר רבדי הנפש. עלינו לקיים תורה ומצוות 

מתוך קבלת עול וגם הבנה ושמחה – אזי מובטחת לנו ההצלחה.

<< הרבי 
בשביל לנצח זקוקים להתקרב לאנשים מסוג שונה

ובנוגע לעניננו:

ידוע המבואר בהקדמה של ספר התניא, שיש נשמות ששרשן ממדת החסד, והנהגתן 
גם כן להטות כלפי חסד, ויש נשמות ששרשן ממדת הגבורה וכו׳. ומזה מובן, שכדי 
ששרש  אלה  בין  ישראל  דבני  הלבבות  קירוב  להיות  צריך  היצר  במלחמת  לנצח 

נשמתם מקו החסד עם אלה ששרש נשמתם מקו הגבורה.

שנשמה  והיינו,  הקווים,  מכל  כלולה  נשמה  שכל  ההתכללות  ענין  שישנו  אמת 
ששרשה מקו החסד יש בה גם מקו הגבורה, וענין זה מהוה קצת סיוע במלחמת היצר 
הקווים  התכללות  מספיקה  לא  ובשלימותו,  בהקדם  הניצחון  שיהיה  כדי  אמנם,   –
שבכל נשמה בפני עצמה, אלא צריך להיות גם קירוב הלבבות והאחדות )היפך הענין 
ד"פרידתכם"( בין יהודים שמצד שורש 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.

הרבי לוקח את אמרת רבי אברהם המלאך צעד קדימה. לא מספיק שאדם ימצא בנפשו את קו החסד 
ואת קו הגבורה ויעבוד על עצמו בשניהם, עליו גם לפתח יחסי קירבה עם אנשים שתכונות נפשם 

הפוכות משלו, ורק אז ינצח את האגו ואת היצר הרע. 
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ה. האחדות מביאה ברכה והצלחה

זו נאמרה בסיום חודש תשרי תשכ"ב, שבו קבוצה גדולה של אורחים הגיעה מארץ ישראל.  שיחה 
במשך חודש שלם השמחה הייתה גדולה. הרבי שמח מאוד על כך שאורחים מרחוק באו – והשפיע 
עליהם תורה ושמחה עד בלי די. במשך חודש שלם החסידים התרגשו והתרוממו מאוד מהתעלות 

רוחנית זו.

לפני נסיעתם חזרה ארצה ערך הרבי התוועדות מיוחדת לכבודם. השיחה שלמדנו עכשיו הייתה אחת 
מהשיחות באותה התוועדות.

רק  לא  הוא  הכאב  אך  לארץ,  חוזרים  ואתם  מסתיים  השמח  החודש  אמנם  להם:  אמר  בעצם  הרבי 
מפרידתנו – פרידת החסידים מרבם, אלא גם מפרידה אפשרית בין החסידים.

ועל  השלום  על  לשמור  בהם  והפציר  לדרך׳,  ׳צידה  להם  נתן  הרבי  זו,  לשלום'  ׳צאתכם  בהתוועדות 
האחדות, ודווקא כך, יראו הם הצלחה בכל מעשה ידיהם.

<< הרבי 
עלי  "קשה  אומר  שהקב"ה  לברכה  זכרונם  חכמינו  הודעת  עם  בבד  בד  והנה, 
– על ידי הקרבת קרבן ציבור בשמיני עצרת, "פר  פרידתכם", באה גם העצה לכך 
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 
באים משמיני עצרת ושמחת תורה צריכים להיות חדורים בהכרה ש"כולם אגודה 
אחת לעשות רצונך בלבב שלם"14 לא רק בנוגע לסוג המצוות שבין אדם למקום, 

אלא "אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם" גם בהמצוות שבין אדם לחבירו.

ועל ידי זה נעשה גם הפירוש הפנימי של "לעשות רצונך" – שפועלים רצון חדש אצל 
הקב"ה שיומשך בטוב הנראה והנגלה בכל המצטרך לכל אחד ואחת מנפש ועד בשר, 

עד למטה מעשרה טפחים15.

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

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.


