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        על שלא ברכו בתורה תחילהעל שלא ברכו בתורה תחילהעל שלא ברכו בתורה תחילהעל שלא ברכו בתורה תחילה    ––––על מה אבדה האר� על מה אבדה האר� על מה אבדה האר� על מה אבדה האר� 
אנחנו נמצאי� בעיצומ� של ימי האבלות על חרב� בית קדשנו ותפארתנו וגלות   .א

מה ב חטאה אלא את � שאילו לא היה בידינו "וכבר כתב הריעב, השכינה וישראל
ועל כ� בודאי חובה , היה זה  לבד סיבה לאור" גלותינו  ,שאי� אנו מתאבלי� כראוי

ומדוע כ" , להתבונ� ולשי� אל ליבנו מה היה לנו, מלבד קיו� דיני האבלות, עלינו
 .היה לנו

כדי שנשי� אל , ומלבד זה הלא מטרת האבלות לעוררנו להתבוננות על שרשי החרב�  .ב
לעורר "הצומות היא  'שהמטרה בד �1"ש הרמב"וכמ, לבנו ונתעורר לשוב בתשובה

 "....שבזכרו דברי� אלו נשוב להטיב.. .הלבבות ולפתוח דרכי התשובה

מאי דכתיב מי האיש החכ� ויב� את זאת ואשר " "אמרו 2במסכת נדרי�' והנה בגמ  .ג
ולא  3דבר זה נשאל לחכמי� ולנביאי�, אליו ויגידה  על מה אבדה האר�' דבר פי ה

ברכו בתורה  4שלא.. .עזב� את תורתיעל ה בעצמו "אמרוהו עד שפרשו הקב
 ."תחילה

ראשית אי" יתכ� לומר שהנביאי� לא פרשו על מה , תמוהי� מכמה אנפי' ודברי הגמ  .ד
ועוד מדוע כה , הלא דברי הנביאי� מלאי� בתוכחות על סיבות החרב�, אבדה האר�

 .שהוא גר� לחרב�, חמור העני� שלא ברכו בתורה תחילה
שעיקר הקושיה היתה אי" הגיעו  ,ל בביאור העני�"זצי סלנטר "ומפורס� בש� הגר  .ה

תורה אגוני "הלא , ומדוע התורה שה� למדו לא הגינה עליה�, ישראל למה שהגיעו
דהנה  .ועל זה באה התשובה שה� לא העריכו את לימוד התורה כראוי, "מגנא ומצלה

אינו  'ולכ� העושה ציצית אוגד לולב וכו, אי� מברכי�' הכשר מצוה'ל שעל "קיי
והנה , "גמר מצוותה אי� מברכי� עליהלאו עשייתה ד כל מצוה" 5'ש בגמ"וכמ, מבר"

שהוא כעי� , לימוד כדי לדעת את הדיני� אי" לקיי�] א: חלקי�' בתלמוד תורה יש ב
שאדרבה עליה אמרו , שהלימוד מצד עצמו הוא מצות עשה] ב. 6לקיו�' הכשר מצוה'
התייחסו ללימוד התורה רק בתור הכשר  וישראל אז. "תלמוד תורה כנגד כול�"
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  .'א' תעניות ה 
2

  .א"דף פ 
3

 .ח גרס ולמלאכי השרת"והב 
4

ולכן היו תמהים החכמים והנביאים על , שכתב בשם רבינו ניסים גאון שהיו עוסקים בתורה תמיד ן"ש בר"עיי 

שלא היתה התורה חשובה בעיניהם לברך , ה בעמו שהוא יודע מעמקי הלב"מה אבדה הארץ עד שפרשו הקב

על שלא שמעו תביעות היו כאן ' אלא דב, לא משמע הכי' שלכאו', ע בפתיחתא לאיכה רבתי סימן ב"וע. [עליה

   .]ע"וצ, ועוד שגם כשעסקו לא ברכו, בקולי ולא עסקו כראוי
5

 :ב"מנחות מ 
66

א שהם לא חייבות "ועל כן דעת הגר, דהכשר מצוה הוחייבות רק בחלק ז, נשים פטורות ממצות תלמוד תורה 

 .ג שהם רשאיות לברך עליה למנהג אשכנז"ע שהז"אלא יכולות לברך רשות ככל מ, בברכת התורה
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ולכ� לא הגינה התורה עליה� , ולא העריכו את לימוד התורה כראוי, מצוה בעלמא
  .מלהגיע למה שהגיעו

בשעה שישראל , אימתי המלכות גוזרת גזירה וגזרתה מצלחת: "ל"עוד אמרו חז  .ו
אי� צבא , הדא הוא דכתיב וצבא תנת� על התמיד בפשע, משליכי� דברי תורה ארצה

בפשע בפשעה של , דכתיב והגית בו יומ� ולילה התמיד אלו ישראלהתמיד אלו ישראלהתמיד אלו ישראלהתמיד אלו ישראל... אלא מלכויות
המלכות היא גוזרת ומצלחת  –כל זמ� שישראל משליכי� דברי תורה לאר� , תורה

, א� השלכת דברי תורה לאר� ...ואי� אמת אלא תורה, שנאמר ותשל" אמת ארצה
 ."הצליחההדא הוא דכתיב ועשתה ו, מיד הצליחה המלכות

דהיינו , "והגית בו יומ� ולילה"על ש�  תמידתמידתמידתמידוהתבאר כא� ששמ� של ישראל הוא   .ז
 .שזה הוא מהות� של כלל ישראל להגות בתורה יומ� ולילה

כי טל אורות "ל בסו+ כתובות על הפסוק "פ מה שאמרו חז"וביאור הדברי� הוא ע  .ח
כל "ו, י לימוד תורה"שאי� אד� יכול לזכות לנצח רק ע" ואר� רפאי� תפיל טל"

כל שאי� משתמש באור תורה אי� אור תורה , המשתמש באור תורה אור תורה מחייהו
ובודאי בלי מעשי� , "7אי� לי אלא תורה אפילו תורה אי� לו"וא+ שהאומר , "מחייהו

לאד� ג� את זכות  החד ע� זה יהיבכל זאת חובה שבי, טובי� אי אפשר לזכות לכלו�
 .שעל ידי שלמות זו של תורה ומעשי� טובי� הוא זוכה לנצח, התורה

שלא העריכו , "על עזב� את תורתי"ל שמכיו� ששורש החרב� היה "והיוצא מכל הנ
, חובה עלינו להתחזק בלימוד התורה ובכבוד לימוד התורה, את לימוד התורה כראוי

  . במהרה תשועת עולמי�ר שבזכות זה ניוושע "ויה
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נשי במאי זכיין באקרויי בנייהו לבי כנישתא ומתנו גוברייהו בי רבנן ואמתוני "ז אמרו "בברכות י' והנה בגמ 

דהלא לאשה ' והוא פלא לכאו, י זכות התורה"דהיינו שאין האשה זוכה רק ע, "לגוברייהו עד דאתו מבי מדרשא

מ בלי אור תורה לא תזכה אשה חלילה "דמ, ל אתי שפיר"אולם להנ, יש הרבה מצוות ומעשים טובים אחרים

  .י סיוע לבעלה ובניה ללמוד תורה יש לה גם את זכות לימוד התורה"וע, לנצח

  

  

  
  

  

  

  


