שורש החורבן -שלא ברכו בתורה תחילה
לבניינה של תורה
מו"ר ראש הישיבה -הרב ברוך וידר
ירמיהו פרק ט' פס' י"א -י"ב
.1
שר ִד ֶבר ִפי ה' ֵאלָ יו וְ י ִַג ָדה עַ ל מָ ה ָא ְב ָדה הָ ָא ֶרץ נִ ְצ ָתה כַ ִמ ְד ָבר ִמ ְבלִ י עֹבֵ ר.
יש הֶ חָ כָ ם וְ יָבֵ ן ֶאת זֹאת וַאֲ ׁ ֶ
ִמי הָ ִא ׁ
שר נ ַָת ִתי לִ ְפנֵיהֶ ם וְ לֹא ׁ ָש ְמעו ְבקוֹ לִ י וְ לֹא הָ לְ כו בָ ה.
וַיֹאמֶ ר ה' עַ ל עָ זְבָ ם ֶאת תוֹ ָר ִתי אֲ ׁ ֶ
נדרים פ"א ע"א
.2
דאמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא
פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמו דכתיב ויאמר ה' על עזבם את תורתי וגו' היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו
בה אמר רב יהודה אמר רב שאין מברכין בתורה תחלה
.3

מהר"ל חידושי אגדות לנדרים

.4

ר"ן ,שם
שאין מברכים בתורה תחלה .תחילת עסקם בכל יום דהיינו לעסוק בדברי תורה והערב נא
ואשר בחר:
דבר זה נשאל לחכמים וכו' ולא פרשוהו .מדכתי' ויאמר ה' על עזבם את תורתי מכלל דליכא
דידע להדורי טעמא אלא קודשא בריך הוא בלחוד ומצאתי במגילת סתרים של ה"ר יונה ז"ל דקרא
הכי דייק דעל שלא ברכו בתורה תחילה אבדה הארץ דאם איתא על עזבם את תורתי כפשטא משמע
שעזבו את התורה ולא היו עוסקין בה כשנשאל לחכמים ולנביאים למה לא פרשוהו והלא דבר גלוי
היה וקל לפרש אלא ודאי עוסקין היו בתורה תמיד ולפיכך היו חכמים ונביאים תמהים על מה אבדה
הארץ עד שפרשו הקב"ה בעצמו שהוא יודע מעמקי הלב שלא היו מברכין בתורה תחלה כלומר
שלא היתה התורה חשובה בעיניהם כ"כ שיהא ראוי לברך עליה שלא היו עוסקים בה לשמה ומתוך
כך היו מזלזלין בברכתה והיינו לא הלכו בה כלומר בכונתה ולשמה אלו דברי הרב החסיד ז"ל והם
נאים ראויין למי שאמרם:

.5

מהר"ל חידושי אגדות לנדרים

.6

הרמב"ן בהשגות לספר המצוות לרמב"ם
שנצטוינו להודות לשמו יתברך בכל עת שנקרא בתורה על הטובה הגדולה שעשה לנו בתתו תורתו אלינו

והודיענו המעשים הרצויים לפניו שבהם ננחל חיי העולם הבא ,וכאשר נצטווינו בברכה אחר כל האכילה כן נצטוינו
בזו .ובפרק ג' של ברכות( כא ):אמרו מנין לברכת התורה לפניה מן התורה שנאמר" :כי שם ה' אקרא הבו גודל
לאלהינו" ,ורצה ללמוד ברכת המזון לפניו שיהיה מן התורה ק"ו מזה אמר ומה תורה שאינה טעונה לאחריה טעונה
לפניה מזון שטעון לאחריו אינו דין שטעון לפניו ,ומשיבו על זה מדרך הפרכות מה לתורה שכן חיי עולם ועוד דתנן
על המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו ,וחפצם בזה שכיון שבעל קרי אינו מברך לפני המזון והוא מברך לאחריו
נלמוד שברכה לאחריו בלבד היא מן התורה ולפיכך אינה בטלה מפני תקנתם בטבילת בעלי קריין וש"מ דק"ו פריכא
הוא .והעולה מזה שברכת התורה לפניה מצות עשה דאורייתא .ובגמרא דבני מערבא( פרק ז )'אמרו כתוב בתורה
ברכה לפניה ואין כתוב בה ברכה לאחריה מה כתוב בה לפניה כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו כתוב במזון ברכה
לאחריו ואין כתוב בו ברכה לפניו מה כתוב בו לאחריו ואכלת ושבעת וברכת ואין כתוב בו ברכה לפניו ומנין ליתן
את האמור בזה לזה וכו' .מכל זה נתבאר שהברכה הזו מן התורה ואין ראוי למנותה מצוה אחת עם הקריאה כמו
שמקרא בכורים אינו נמנה אחת עם הבאתו וספור יציאת מצרים עם אכילת הפסח.
.7

מהר"ל שם

.8

מכתב מאליהו ח"ג עמ' 353-354

.9

לנתיבות ישראל א' עמ' קס"ו

.10

תנא דבי אליהו
פעם אחת הייתי עובר ממקום למקום מצאני אדם אחד שיש בו מקרא ואין בו משנה ואמר
לי רבי אני רוצה לומר לפניך דבר אחד ומתיירא אני שמא תקפיד עלי אמרתי לו בני אם אתה
שואלני בד"ת מפני מה אקפיד אני עליך ...ואמר לי :רבי ,שני דברים יש בלבבי ואני אוהבם אהבה
גמורה ואלו הן ,תורה וישראל ,אבל איני יודע איזה מהם קודם .אמרתי לו :בני ,דרכן של בני אדם
אומרים התורה קדמה ,שנאמר ’ד‘ קנני ראשית דרכו וגו‘ ,אבל אני אומר ישראל קדמו ,שנאמר
’קודש ישראל לד‘ ראשית תבואתה‘.

.11

ברכות נ"א ע"ב

ורב המנונא אמר אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה ה' נותן
התורה אמר רב המנונא זו היא מעולה שבברכות ההלכך לימרינהו לכולהו:

וזו היא מעולה שבברכות -התורה לפי שיש בה הודאה למקום וקילוס לתורה ולישראל:
.12

אורות ,עמ' קנ"ה

.13

זהר ח"ג עג ,א

קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא

