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אור החיים הקדוש ויקרא פרק כו פסוק יד
ואם לא תשמעו וגו' צריך לדעת היכן נצטוו בתנאי על השמיעה בתחילת הפרשה
שיוצדק לומר בכפל התנאי ואם לא תשמעו ,ולא היה צריך להתחיל אלא מואם
בחקתי תמאסו:
ונראה כי כאן נתכוון הכתוב להעירך ,כי מה שאמר בתחילת הדברים אם בחקתי,
שכוונתו היא על עסקי התורה ,ולזה רשם בהפכיותה שלילת השמיעה ,ואיזו מצוה
שתלויה בשמע אוזן ,הוי אומר "עסק התורה" ,על דרך אומרו )ישעיה נה ג( שמעו
ותחי נפשכם ,ישמע חכם ויוסיף לקח )משלי א ה( ,ולצד שנתכוון ה' במאמר בחקתי
לכל מה שפירשנו בה ,בכפל התנאי תלה כל המשך הרע מסיבת העדר התורה:
עוד לצד שרצה ה' לומר שלילת שמירת המצוות ומיאון עשות רצונו יתברך ,לזה
הקדים הסיבה ואמר שסיבת הדבר הוא לצד שלא למדו תורה ,על דרך אומרם ז"ל
)קידושין ל (:אמר הקדוש ברוך הוא בראתי לכם יצר הרע בראתי לו תורה תבלין ,הרי
כי אין תקוה לינצל מהיצר על ידי עסק זולת התורה ,וכשיושלל מהתורה יטה אזנו
ליצרו הרע:
עוד נתכוון ,להעיר לב נרדם ,כי כל שהולך בדרך לא טוב ,ודאי שהושלל ממנו ידיעת
הבורא ברוך הוא וטובותיו ,והנמשך מעבודתו ,כי בודאי אם ישיג אדם חלק אחד
מערבות ידידות נעימות מתיקות )הרחק( ו ענף מענפי אור עליון ,יבז בלבו היות
בעולם הזה מלך המלכים בערך קיום מצוה אחת:
והוא מה שהעיר ה' באומרו ואם לא תשמעו לי ,פירוש לשון הבנה ,אז הוא שאני
חושש לכם שלא תעשו וגו' ,אבל אם תבינו ותדעו אותי ,אין לחוש ,והוא מאמר הנביא
)ישעיה ה יג( לכן גלה עמי מבלי דעת:
עוד ירצה ,בהעיר עוד ,אומרו ולא תעשו את כל ,לפי מה שפירשתי בפסוק אם
בחקתי תלכו וגו' ,באחד מן הדרכים ,שיכוון לומר שעל ידי עסק התורה יהיה בטוח
מיצרו ,כי התורה מגנא ומצלא )סוטה כא( לזה אמר בכפל התנאי ואם לא תשמעו לי,
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פירוש לי לשמי ,שהגם שילמדו התורה אם לא יהיה הלימוד לשמו יתברך ,ולא יעשו
את כל המצות האלה ,פירוש אין מציל מיד יצר הרע ויבואו לידכם עבירות ,שאין מציל
מהיצר אלא תורה לשמה:
עוד ירצה ,שאם לא ישמעו לתורה ,הגם שיסכימו לעשות כל המצות ,הוא מן בלתי
האפשרות ,כי לא יוכל להשיג דעת דקדוקי המצות ופרטיהם ,ולא ימנע מהכשל ,גם
על דרך אומרם ז"ל )מנחות קי( זאת התורה לעולה וגו' )לעיל ז לה( ,כי העוסק
בתורה אפילו בזמן חורבן הבית יכול לקיים כל המצות ,מה שאין כן אם לא יעסקו
בתורה ,בודאי שלא יעשו את כל המצות:
עוד נתכוין ,באומרו תיבת "לי" להעיר כי אטימת אוזן מדברי תורה ,הוא כמי שבא
לדבר עמו האדון מלך העולם וימאן לשמוע אליו ,והוא אומרו אם לא תשמעו "לי",
פירוש "לי" אין אתם רוצים לשמוע:
ליקוט גדול המקיף כל עניני לימוד תורה לשמה וגודל תועלתה ,דברי התעוררות בוערים כלפיד אש -
לאדמורי"ם ,רבנים ,דיינים ,ראשי ישיבות ,מגידים ,דרשנים ,נשיאי מוסדות ,מנהלים ,מלמדים ,ולכל יהודי
ויהודי  -חובתן ואחריותן כלפי הציבור וכלל ישראל ואלפי אלפים ורבבות רבבות זכיות שביכלתן לרכוש
בקלות מידי יום ביומו.
מלוקט מש"ס בבלי וירושלמי ,תו"כ ,ספרי ספרא ,מדרשים ,ילקוט וזוה"ק ,ראשונים ואחרונים ,רמב"ם,
שו"ע ופוסקים ,וספרי שו"ת ,מפרשי התורה ,ספרי יראים ומוסר חסידות.
)המשך אי"ה בגליון הבא(
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