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 ונה'קעמפ 'מנוחת אמת ואמבמהלך  דיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א

 תשפ"ב נחמו -ואתחנן פרשת 

 
 

ל 'ַעבֹוָדה'  ☜ ע ש ֶּ עִקיְטש ֶּ  ☞ ב ֶּ

נו אל ביא אותזה מה שירק  .היא הישיבה ב'חבורות' -הדרך היחידה להתחבר לעצמך אמר:  ביהר

 התכלית!

ד ג של מניפולציה, עואבל שם אלה סתם עוד סו -'ימי גיבוש' ציבוריות ובבנקים ישנם חברות אמנם, גם ב

 בנק...דרך לחבר את העובדים אל החברה ולגרום להם באופן רגשי למסור את עצמם למען ה

 חד' אמיתי!ביחר, על 'אדברים על גיבוש מסוג אנחנו מ

* 

 ר שרוי!היצשבו ה ללחץ העצום הסוערים, כי דווקא הם ההוכח מהרגשותאל תתבלבלו 

קליפות ומחיה אותם, אנחנו מסוגלים לחלץ את הניצוץ האלוקי השבוי בידי ה רגעי הקושי הם רגעים שבהם

 - וייחלש היצר הרע יאבד את החיות שלו -לם בורא העושי לקוה נמנף את אם

סוערים והרגשות ה -נתון בלחץ איום ונורא  הואלכן הוא נלחם! הוא לא מוכן שתיקח ממנו את החיים, 

 ו!החיצוני של הלחץ שלביטוי הם רק 

חד שיודע לזהות הזדמנויות, הוא יודע לראות מתי הוא א לחממווכמו בעסקים, אנחנו יודעים, איש עסקים 

 קבל את העסקה במחיר מציאה!ול -למכור  המוכר לחוץ

 הם רגעים של הזדמנות היסטורית! -הרגעים בהם היצר הרע לחוץ 

* 

 .החייםבתוך  ת הנפשגלות אהמטרה של החיים זה להתחבר לעצמי, ל

בר המצווה ף הוא השולט. רק בבשנות הילדות הגויכול להתחבר לעצמו, כי שלוש עשרה, הילד לא עד גיל 

 גלות את הנפש ולהתחבר לעצמו.מקבל הנער את הכוח ל

 לנפש!להתחבר עבודה', זה לא הולך בקלות. צריך לחפש , זה דורש 'אבל

ילו את הנפש, לא היתה גף פעם לא נשים בני שבעים שמתנהגים כמו ילדים קטנים, מדוע? כי הם איש א

 ם.להתחבר לעצמ תבגרלה להם ההזדמנות

 לעצמנו! התחברלהזדמנות ושי הם רגעים של ק

* 

 מקבלים שלוות נפש?שאלו את הרבי: איך 

 בס"ד
דיבורים 
מתוך 
 פ'ה'קעמ
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 שאנו נתונים בה...התמידית  וענה: על ידי שמכירים את המלחמה

ד צאים תמי. אבל האמת היא שאנו נמזה נשמע מוזר, כי מלחמה היא לכאורה ההיפך משלוות נפש

בין החומר לצורה, בין היצר הטוב לאור,  חושךלגשמי, בין הן הרוחני פש, ביבמלחמה, מלחמה בין הגוף לנ

המלחמה נמצאת תמיד, בין אם  .אמת הפנימיתרובד החיצוני לג' ובין האינו מוש' ל'ה'מושגר הרע, בין יצל

 ן אם ננסה להתעלם...נרצה להכיר בכך ובי

חמה הל כשהמלהוא אדם שאינו נב -את המלחמה שבה הוא נמצא, ואת הסכנה ליפול אדם שמכיר 

 צבא השש אלי קרב.... צבא מוכן ומאומן הוא כשמגיעה שעת ניסיוןפורצת החוצה, 

מבוהל ונדהם כשמגיעה שעת  -עצמו ואינו מכיר את המלחמה בה הוא נמצא רק אדם שאינו מודע ל

 הניסיון...

 חובר לעצמך!אם רק תהיה מ -ולה להיות גם ברגעים הכי סוערים שלוות נפש יכ

* 

 שיות שלנו.הם הרגעים בהם יוצאת לאור האי -עים בהם סוערים הרגשות הרג

ל, מי שהפך ברבות הימים ט מנחם מענדהתבקש לשמור באחת ההזדמנויות על נכדו הק 'בעל התניא'ה

 צדק'. לרבי ה'צמח

 ., איפה סבא?""מענדליהנכד ושאל אותו: ניסה לשעשע את  אסבה

 "!האף של סבא , זהולא סבא "לא, זהוה: ל אפו של הסבא, והלה הנהן לשלילעהנכד הצביע 

הסביר לו כי זהו אינו בעל התניא סבא, אך של הנכד ניסה להצביע על המצח, על העיניים ואפילו על הלב ה

 בא...סבא אלא איבריו של ס

 לם...הנכד נע וכעבור זמן הבחין כי החדר שקט מידי. -בעל התניא אל לימודיו שב לאחר כמה דקות 

 נמצא?, מי יודע היכן הוא הילד נמצא תחת אחריותו. והחל לדאוג בעל התניא נבהל לרגע

 :ן בצהלהץ מתחת לשולחוהנכד קפ -קול מלא דאגה "מענדלי???" קרא הסבא ב

 --- "הו, הנה  סבא!"

* 

 פן נלמד ממעשיהם. -ם ב אליהקרלהת, לא התרחק מהרשעיםלנו ל אומרים

את  'ן לכף זכותלדו' את הציווי, ו'אין רשעים בישראלכי 'מלמדים אותנו את העובדה ש אין זה סותר האם

 ?!עים יותר מהםת עצמנו כגרוואפילו לראות א -כל האדם 

ם גלים להבין את הלכי חייו של השני, איננו יודעיואיננו מסול, ראהאמת היא שאין רשעים ביש הסביר הרבי:

 ון אותו.ין לנו האפשרות לדליו ואמה עובר ע

 םממעשיו, ולכן אנו מצווי היות מושפעיםשבאופן פרטי אנחנו יכולים לאבל כל זה לא סותר את העובדה 

 ...קלהתרח

 נו.נינו לבייצור ביק שאנו אמורים ליחוהרה סותרת את מצוות 'ואהבת לרעך כמוך' אינ

* 
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