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, פסוק זה מדבר באשה שנדרה (נזיר כג.). פירשו חז"ל (במדבר ל, יג)" יסלח לה ה'ואישה הפרם וב בפרשתנו, "כת  

. לאחר מכן היא עברה על נדרה. נמצא, שלמעשה היא לא חיללה היעתללא ידנדר, ובעלה הפר לה את נדרה 
לעבור ולחלל את נדרה, ולכן היא צריכה סליחה  כוונהאת נדרה, שהרי בעלה כבר הפר אותו, אלא שהיתה לה 

 ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר וכפרה. ואומרת הגמרא, כשרבי עקיבא היה מגיע לפסוק זה היה בוכה:
על אחת כמה  ,, המתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזירכפרהו סליחה טעון –ועלה בידו בשר טלה 

  , ע"כ.וכמה
  

ור יהל', מה הצורך בקל וחומר זה? פשוט הוא שאדם האוכל חזיר צריך סליחה וכפרה, שהרי עבר מקשה ה'א
על לאו מפורש בתורה! מבאר הרב: יש אדם העובד את ה' על מנת לקבל שכר, ונמנע מלעבור עבירות כדי שלא 

. זוהי רצון ה'עשיית יענש. ויש אדם שבכלל לא חושב על שכר ועונש, אלא מעניין אותו דבר אחד בלבד: 
. אם כן, לגבי אדם אלא רק מפני שכך רצונו יתברךלעבוד את ה' ללא שום פניה אישית,  –" לשמהעבודה "

העובד לשמה, מה המשמעות במה שהתורה מודיעה את השכר והעונש על מצוות ועבירות? הרי לא איכפת לו 
דידה לדעת כמה הקב"ה רוצה או כלל משכר ועונש! התשובה היא, שהשכר והעונש על המעשים המה קנה מ

מתנגד למעשה ההוא. כפי גודל שכרה של המצוה, כך גודל רצונו יתברך בעשייתה. וכפי גודל עונשה של 
  העבירה, כך גודל ההתנגדות של ה' לעשייתה. 

  
בזה נבין את משמעות הקל וחומר שדרש רבי עקיבא. בודאי שהאוכל חזיר טעון סליחה וכפרה, אלא שהקל 

מלמד על גודל חומרת העבירה, וכמה היא מתנגדת לרצון ה'. שהרי אם אדם שרק כוון לעבור עבירה, וחומר 
ולבסוף לא עלתה בידו, עומד הוא מחוץ למחיצתו של ה' וטעון סליחה וכפרה; על אחת כמה וכמה אדם שעבר 

  עבירה בפועל. ועל זה בכה רבי עקיבא.
  

. כלומר, הקב"ה (איוב לה, ז): הפסוק אומר, "אם צדקת מה תתן לו" ד)א,  ים(שער א, פרקכתב ה'יסוד ושורש העבודה' 
לעבדים שישמשו אותו, שהרי הוא יתברך תכלית השלימות ולא חסר לו כלום. אם כן, מה  הצריךאינו כאדון 

(ויקרא א, " "אשה ריח ניחוח לה' )בא ברש"י על הפסוק(ספרי, הויוצא לו מכל עבודתנו וקיום מצוותיו? על זה דרשו חז"ל 
 הנחת רוח. דהיינו, לא יוצא לה' ממעשינו כי אם אמר הקב"ה, נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני: ט)

, היא לעשות לו יתברך נחת יומצוותציווהו לקיים את האדם ואת שהסיבה שה' ברא . נמצא, שנעשה רצונו



הבורא יתברך בכל עת ובכל שעה ובכל . ולכן, השכל מחייב שישתדל האדם כל ימי חייו להרבות נחת רוח לרוח
  רגע, ע"ש.

  
: ).(ברכות יזשאמרו חז"ל ה החסידות הוא משורש : (פרק יח)מכאן נעמוד על נקודה נוראה. כותב המסילת ישרים 

 לכל.כבר ידועות וגדר חיובן ות והמצכי  ,הענין הוא. "ועושה נחת רוח ליוצרואשרי אדם שעמלו בתורה "
 ינהגאלא בחובה המינימלית בלבד. עצמו  את ן לפטורוכוומשתדל מ אינו ,תיתיאהבה אמ 'מי שאוהב את ה ,אמנם

, כבר ירבה הבן בדבר מסוייםשהוא חפץ בדבר  ,ילוי מעטשאילו יגלה אביו את דעתו ג ,אביואת אוהב הכמו בן 
היכן דעתו בין די לאותו הבן להיו אלא פעם אחת ובחצי דיבור, שלא אמרו אב יפף על וא כל מה שיוכל. ואהה

שיהיה הדבר ההוא  ,בעצמו וזה מפני שהבן מסיק .לעשות לו גם את אשר לא אמר לו בפירושו ,של אביו נוטה
ין כל מי ב ,כללו של דבר .או שיאמר לו פעם אחרת ,לא ימתין שיצוהו יותר בפירושכן ו אביו.נחת רוח ל

אלא ממה שנצטוה  ".לי במה שנצטויתי בפירושלא נצטויתי יותר, די " :שלא יאמר ,שהאהבה ביניהם עזה באמת
  וישתדל לעשות לו מה שיהיה לו לנחת.  ,הּוֶ צַ ידון על דעת המְ  -
  

המצוות משמשים לו לגילוי דעת בלבד,  .מי שאוהב את בוראו אהבה נאמנתממשיך המסילת ישרים: כן נוהג 
 את אפטור", או "במה שאמור בפירוש די לי" ברך. ואינו אומר:ההוא נוטה רצונו וחפצו יתלהשכיל שאל הדבר 

נוטה לזה, יהיה לי  ברךכיון שכבר ראיתי שחפצו ית" :יאמר ,אלא אדרבא נים".פל כל עצמי במה שמוטל עלי ע
 :וזהו הנקרא ".שאוכל לדון שרצונו יתברך חפץ בו ולהרחיב אותו בכל הצדדין ,ם להרבות בזה העניןילעיני

 דברי המסילת ישרים.". עד כאן ועושה נחת רוח ליוצר"
  

נמצא, שעיקר הנחת רוח מגיעה לה' כשעובדים אותו מאהבה, ומרחיבים ומרבים בדברים שהוא חפץ. מה שאין 
כן, אדם שחושב רק להפטר מהמצוות ולעשות את המינימום שאפשר, אין הוא בכלל ה"עושה נחת רוח ליוצרו". 

שהוא עשיית  ועיקר תכלית בריאתו, המצוות,נמצא, שאותו האדם בעצם מפספס ומחסיר את עיקר תכלית 
    נחת רוח לה'. 

דבר זה מובן מאוד מצד השכל. אבא מבקש מבנו, "תכין לי אורז ובשר לאכול". עונה לו בנו, "בודאי שאכין לך 
לאכול. אך אמור לי, מה הכמות הכי קטנה של אורז ובשר שאפשר להכין לך שלא תמות מרעב? ומכיון שלא 

אפילו שאני יודע שאתה צמא, לא אביא לך לשתות". נשאל את עצמנו, איך מרגיש אותו אבא? ביקשת לשתות, 
זה ממש איך שאבינו שבשמים האם מגיע לו נחת רוח משרות כזה? אפילו אדם זר אינו מעוניין בשירות כזה! 

ורז "נחת רוח", הוא כשמגיש לאביו א מרגיש כשמחפשים לעשות רק את המינימום ולהפטר ממצוותיו.
והכל עם חיוך מעומק הלב. עלינו לזכור שאבינו שבשמים חפץ  –ובשר בשפע רב, עם לחם, ירקות, וכוס יין 

. אבא! זכינו לשנות את גישתנו לעבודתך, ולהיות לך למקור של נחת רוח, נחת רוח מאיתנודבר אחד בלבד: 
  הנובעת מאהבה נאמנת ובלתי פוסקת!

  
  
  
  
  מאמר החכם  

    
  גם ה"לשם שמים" שלך, צריך להיות לשם שמים. – ), יבבאבות ("וכל מעשיך יהיו לשם שמים"     
  חידושי הרי"ם  
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