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. מה הכוונה שאברהם התברך )בראשית כד, א(" בכלכתוב בפרשתנו "ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם 
ב לֶ חֵ  כללומדת מהפסוק " (יומא עד.): הגמרא (פרשת חיי שרה) "בכל"? מפרש האדמו"ר ממודז'יץ בספרו אמרי אש

ב (וכן שאר מאכלות אסורות) הוא אפילו על כמות לֶ שאיסור אכילת חֵ  (ויקרא ז, כג)שור וכשב ועז לא תאכלו" 
". וזו כוונת הפסוק "וה' ברך את אברהם כל שהוא", דהיינו אפילו "כלהקטנה ביותר, שזהו פירוש המילה "

  , עד כאן דבריו.כל שהוא של מצוה עלויעריך ויודה אפילו  שיכירשבירכו ב"כל שהוא", כלומר   –" בכל
  

לבאר בס"ד שהברכה  . לפי זה נראהשלימות, הכל. ב, כל שהוא. אנמצא שלתיבת "כל" יש שני פירושים: 
ת, וגם שיכיר יתה דו משמעותית: שאיפה ותשוקה לקיים את התורה והמצוות בתכלית השלימושקיבל אברהם ה

  ויעריך ויודה אפילו על כל שהוא של מצוה, אפילו אם לא זכה לקיימה בשלימות.
  

אך לכאורה שני מושגים אלו סותרים זה את זה, ואיך יתכן שיתקיימו שניהם יחד? גם הרצון והתשוקה לקיים 
מקיים רק כל שהוא  מצוות בתכלית השלימות עם כל הדקוקים, ולא להסתפק בפחות מזה; וגם לשמוח אפילו אם

  של מצוה, רק חוט השערה של עבודת ה', ללא שלימות כלל וכלל. היתכן ששני המושגים הללו יתקיימו יחד?
  

איגר: יהודי עני ואביון מצא  אכאן מונח המפתח לכל עבודת ה' יתברך. הדברים יובנו על פי משל בשם ר' עקיב
קחת רק חלק קטן מאוד אוצר עצום של כסף, אך לא היו לו כלים וזמן לאסוף את כל האוצר שמצא. הצליח ל

. מצד אחד, אדם זה מאוד מהאוצר. בכל זאת, חלק מועט זה שזכה לקחת הספיק להעשיר אותו ואת זרעו אחריו
יכול לקחתו. אבל מצד שני, הוא שמח עד לב השמים על חלק מרגיש כאב עצום שמשאיר אוצר כזה נפלא ואינו 

  האוצר שכן הצליח לקחת באמתחתו.
  

שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל כן הוא בעבודת ה' יתברך, שעבודת ה' היא ממש כמוצא שלל רב, כדכתיב "
היות עבד ה' שלם, . מצד אחד אדם צריך להשתדל לאסוף את כל האוצר, להשתוקק ולשאוף ל(תהלים קיט, קסב)" רב

ולקיים את המצוות בשלימות עם התלהבות ואש, בלי לוותר כלל. ואם חס ושלום מגרע ומחסר בעבודת ה', 
צריך שיכאב לו מאוד על כך, כמו שכואב לאדם שמשאיר חלק מהאוצר. אך מצד שני, צריך לשמוח על כל חלק 

ח על כל חוט השערה שזכה לעבוד את ה', על מהאוצר שזכה לאסוף, אפילו על החלק הכי קטן. וכן צריך לשמו
כל שהוא של מצוה שזכה לקיים. כל מילה של תורה שלמד, כל דיבור של תפילה שאמר, כל אמן שענה, כל 
ברכה שבירך, אפילו שזכה רק לחלק מועט ביותר, צריך לשמוח על זה בלי שיעור. אין לנו שמץ השגה מה אנו 

לאבינו שבשמים, אפילו על ידי חוט השערה של עבודת ה'. כמה ימים  זוכים וקונים, וכמה נחת רוח עושים
על  –עלינו ועל דורותינו ועל כל כלל ישראל  –ונהרות של השפעות ברוחניות ובגשמיות אנו משפיעים בעולם 

ידי כל שהוא של מצוה. ה' יתברך רוצה שתמיד נזכור ונשנן את שתי העבודות הללו, מצד אחד לשאוף לשלמות 



ור את האוצר העצום שמונח לפנינו; ומצד שני, אפילו אם לא השגנו את כל האוצר, להודות ולשמוח על מה ולזכ
  שכן זכינו לקבל ולקחת איתנו.

  

כתב שסיפר לו תלמיד חכם מופלג אחד, שבצעירותו כשנכנס פעם למרן  (עמ' ריב)בספר "שיחות בעבודת ה'" 
נם מלאים שמחה וחדוה על מעט התורה שזוכים ללמוד. ואמר החזון איש, התרעם החזון איש על הבחורים שאי

הם מתהלכים עצובים על שאין לימודם כראוי, חושבים הם שזה מצד היצר הטוב, החזון איש בזה הלשון: "
  ", עכ"ל.צריכים מיד להיות בשמחה "אמר אביי"אבל זהו היצר הרע. אם רק אומרים המילים 

  

לא לכעוס, לא להקפיד, לשמור את העיניים, לשמור  לגמרי. יהודי רצה דבר זה נוגע גם למלחמות בעבודת ה'
. אף אבל איזה משהו התאפק, איזה חוט השערה זכה להלחם ולשמור. לא הצליח אבלאת הלשון וכדומה, 

שלא הצליח לגמרי, מכל מקום כיון שלחם מלחמת ה', אין לנו השגה כלל וכלל, ולא שייך בעולם הזה לדעת 
אפילו שמץ ואפס קצהו למה הוא באמת זכה. אין באפשרותנו אפילו להתחיל להבין מה זה חוט השערה של 

וכדומה. ולכן אפילו שצריכים  שמירת העיניים ושמירת הלשון, מה זה חוט השערה של לא לכעוס או לא להקפיד
לשאוף ולהשתדל לנצח את היצר הרע לגמרי, וצריך שיכאב כשלא מנצחים אותו, בכל זאת צריכים להעריך 

על כל חוט השערה שזוכים להלחם למען ה' יתברך, שבעיני ה' מלחמה זו חשובה וחביבה עד  ולהכיר ולשמוח
אמר שאפילו אם אדם נכשל ועבר עבירה, בשמים שוקלים  עמ' רטו)(ספר 'קדושת היהודי' אין סוף. (ה"יהודי הקדוש" 

  כמה מלחמות היו לו עם יצרו קודם שנפל.)
  

. )בראשית ג, טו(ב" קֵ לאחר חטא אדם הראשון, הקב"ה אמר לנחש: "הוא (האדם) ישופך ראש, ואתה תשופנו עָ 
ל כל פרט ופרט שאנו זוכים לעבוד ב". כלומר שהוא מזלזל ומקטין את הערך שקֵ עיקר כוחו של הנחש הוא ב"עָ 

את ה', והופך אותו לבחינת "עקב", שהוא החלק הנמוך ביותר בגוף האדם. לעומת זאת, הכח שלנו הוא בבחינת 
", שהוא החלק המרומם והגבוה שבאדם. כלומר עלינו לרומם ולהגדיל את הערך של כל פרט ראש"הוא ישופך 

ולא משנה  –לני של הנחש. לכן עלינו לדעת, אם העבודת ה' שלנו מעבודת ה' שלנו. זוהי התרופה לארסו הקט
  בעיננו, היצר הרע כבר ניצח את המלחמה!   מאוד מאודאינה חשובה  –באיזה דרגה אנו אוחזים 

  

יהי רצון שיתקיים בכל אחד מאיתנו "וה' בירך את אברהם בכל", שנשאוף ונשתוקק לעבוד את ה' בשלימות בלי 
מוח להודות ולשבח לאבינו שבשמים על כל מה שזכינו לקיים ולהלחם למענו. אם הוא לוותר כלל, וגם לש

  יתברך שש ושמח מעבודתנו, איך אנו לא נשמח?! 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  מאמר החכם
  

הוא בצער, ורק  - אבידהטבעו של אדם כשהוא מחפש  – "ישמח לב מבקשי ה'"
   .ה' תמיד בשמחה גם כשמבקשים אותואולם מבקשי . האבידה הוא שמח כשמוצא את

  מפשיסחא שמחה בונים ביר
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