
 על מה אבדה הארץ

מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי ה' אליו ויגידה על "ר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב אמ

עד שפירשו הקדוש ברוך .אמרו נביאים ולא פירשוהו  ,אמרו חכמים ולא פירשוהו "מה אבדה הארץ

אמר רב יהודה אמר רב שלא  "ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם"הוא בעצמו שנאמר 

 בבא מציעא דף פה/א .                                                                      כו בתורה תחילהבר

ברכת התורה מאד צריך ליזהר ועל מה שאמר מאי ניהו וכו' לומר שאין מברכין בתורה תחלה. 

לא ברכו בתורה תחלה אבדה הארץ דאם כתב שם הר"ן בשם ה"ר יונה דקרא הכי דייק דעל ש

איתא דעל עזבם את תורתי כפשטיה משמע שעזבו את התורה ולא היו עוסקין בה כשנשאל 

לחכמים ולנביאים למה לא פירשוהו והלא דבר גלוי היה וקל לפרש אלא ודאי עוסקין היו בתורה 

ב"ה בעצמו שהוא תמיד ולפיכך היו חכמים ונביאים תמהים על מה אבדה הארץ עד שפירשו הק

תה התורה חשובה בעיניהם כל יכלומר שלא הייודע מעמקי הלב שלא היו מברכים בתורה תחלה 

שלא היו עוסקים בה לשמה ומתוך כך היו מזלזלים בברכתה והיינו לא כך שיהא ראוי לברך עליה 

הלכו בה כלומר בכוונתה ולשמה אלו דברי הרב החסיד ז"ל והם נאים ראויים למי שאמרן עד כאן 

 או"ח סימן מז  י"ב                                                                                               לשון הר"ן ז"ל:

ואיכא לתמוה טובא למה יצא כזאת מלפניו להענישם בעונש גדול ורם כזה על שלא ברכו בתורה 

תה שנהיה עוסקים בתורה ינתו יתברך מעולם היוונראה דכו ?תחלה שהוא לכאורה עבירה קלה

בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה ולכן נתן הקב"ה תורת  כדי שתתעצם נשמתינו

אמת לישראל במתנה שלא תשתכח מאתנו כדי שתתדבק נשמתינו וגופינו ברמ"ח איברים ושס"ה 

גידין ברמ"ח מצוות עשה ושס"ה לא תעשה שבתורה ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת היו 

תה השכינה ממש בקרבם כי היכל ה' המה ובקרבם ממש יהמה מרכבה והיכל לשכינתו יתברך שהי

תה מאירה מכבודו ובזה יהיה קישור לפמליא של יתה השכינה קובעת דירתה והארץ כולה הייהי

 .מעלה עם פמליא של מטה והיה המשכן אחד

שלא עסקו בתורה כי אם לצורך הדברים הגשמיים להנאתם לידע אבל עתה שעברו חוק זה 

ולא נתכוונו להתעצם ולהתדבק בקדושת  ומתן גם להתגאות להראות חכמתםהדינים לצורך משא 

ורוחניות התורה ולהמשיך השכינה למטה בארץ כדי שתעלה נשמתם למדרגה גדולה אחרי מיתתם 

הנה בזה עשו פירוד שנסתלקה השכינה מן הארץ ועלתה לה למעלה והארץ נשארה בגשמיותה בלי 

 או"ח סימן מז  ב"ח                                                       .הקדושה וזה היה גורם חורבנה ואבידת

וז"ש על עזבם את תורתי ולא שמעו בקולי ועל השנית דהיינו סילוק התורה לפי שלא הלכו בה 

שהתורה אינה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה דהיינו שעוסק בפלפול ומשא ומתן של 

באותם שלומדים ד"ת מתוך כו ע"מ שתהיו עמלים בתורה משא"כ תורה כמ"ש על בחקותי תל

"כ אמר ולא הלכו בה ר"ל שלא עסקו בהלכות עונג ואינם יגעים בה אין התורה מתקיימת אצלם ע

התורה דרך משא ומתן של פלפול המתייחס להליכה כמ"ש וזהו שלא ברכו בתורה תחלה כי 

 סימן מז  -או"ח  ט"ז                                       .       קאוהברכה היא לעסוק בד"ת דרך טורח דו

 



דהנה בתוה"ק יש שני דברים, אחד סדר התורה, שהיא מורה הנהגה לאדם היאך יהי' מנהיג א"ע, 

הקב"ה יושב כנגדו ספת לאדם העוסק בה, וזהו שאחז"ל ועוד בה חיות וקדושה והתחדשות שמו

, ולכן צריכה ברכה בכל יום, דאף באה הברכה נותן התורה , ועל המדרגה השני'וקורא ושונה עמו

דלא מיפסקי לילות מימים שמחוייבין להגות בה יומם ולילה, א"כ לכאורה למה יצטרך ברכה בכל 

 יום. ולהנ"ל ניחא דהברכה היא על החיות וההתחדשות שזה הוא בכל יום תמיד.

בתורה תחילה, וצריכין להבין למה  ובזה יש להבין מאמרם ז"ל על מה אבדה הארץ על שלא ברכו

ולהנ"ל מובן אחר שלא למדו ברגשות הנפש ולא עוררו כח החיות באמת לא ברכו תחילה, 

, כי בפעם אחת שהי' מברכין הספיק להם לכל חייהם כנ"ל, דלא והתחדשות ע"כ לא ברכו בכל יום

לה חיות והשתוקקות מיפסקי לילות מימים, וזה שאמר על מה אבדה הארץ, כי צורת א"י להיות 

חדשה בכל עת בסוד )תהלים פ"ג' אלקים אל דמי לך, וכן הוא בגשמיות שא"י צמאה תמיד למים 

כמ"ש הרמב"ן, ובתורה ועבודה בחיות ורגשות הנפש ממשיך לה ג"כ השפעות חדשות בכל עת, וזה 

לם אבדה קיומה של הארץ, והם שלא ברכו בתורה תחילה כנ"ל, שלא משכו לה חיות חדשה, בשבי

 שנת תרע"א  -פרשת יתרו  -שם משמואל                                                                                   הארץ:

ל פִ  ּתֹוָרה ַאף עַּ ין ְמָבְרִכין בַּ אֵּ ּתֹוָרה ְּתִחָלה. ִכי ְכשֶׁ ְרכּו בַּ ּתֹוָרה ֲחשּוָבה בֵּ ין הַּ אֵּ ְרִאין שֶׁ ה מַּ ּתֹוָרה ָבזֶׁ עֹוְסִקין בַּ י שֶׁ

ס ְוָשלֹום ְכמֹו ְש  ְצָלם ְכמֹו ִנימּוס ְוָדת חַּ ק ִהיא אֶׁ ע רַּ גַּ ת ָורֶׁ ְצָמן ָבּה ְבָכל עֵּ ִיין עַּ ין ְמחַּ ם ְואֵּ יהֶׁ ינֵּ י ִנימּוִסים ְבעֵּ ָארֵּ

הּו בְ  זֶׁ י כֹוָכִבים שֶׁ י ָהעֹוְבדֵּ ִבְקשּו ֲעבֹוָדה ְוָדתֵּ ינּו, שֶׁ ְלכּו ְלָפנֵּ ר יֵּ ה ָלנּו ֱאלִֹהים ֲאשֶׁ ָאְמרּו, קּום ֲעשֵּ ל שֶׁ גֶׁ ְטא ָהעֵּ ִחינַּת חֵּ

ְך ִלפְ  לֵּ יֵּ ם ִמי שֶׁ ִיְהיֶׁה ָלהֶׁ ְפָצם שֶׁ ר חֶׁ ה ָהָיה ִעקַּ ם, ִכי זֶׁ יהֶׁ ְך ִלְפנֵּ לֵּ יֵּ ם ִמי שֶׁ ִיְהיּו ָלהֶׁ י שֶׁ ם ְבאֵּ ָזָרה ְכדֵּ ם ְויֹוִליכֵּ יהֶׁ ה נֵּ יזֶׁ

ִנצְ  ְכִלית ָהַאֲחרֹון הַּ ּתַּ ל הַּ ְכלּו עַּ הּו, ֲאָבל לֹא ִהְסּתַּ עֵּ ת רֵּ לֹא ִיְהיּו בֹוְלִעים ִאיש אֶׁ י שֶׁ י ִנימּוס ְוָדת ְכדֵּ ל ְידֵּ ִחי ְכָלל, ְועַּ

ֻחְרָבןזֶׁ  ר הַּ ִעקַּ ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה שֶׁ בֹותֵּ ָאְמרּו רַּ ה שֶׁ ה ְבִחינַּת מַּ לֹא  ְוזֶׁ ל שֶׁ ּתֹוָרה ְּתִחָלה, ְכמֹו   ָהָיה עַּ ְרכּו בַּ בֵּ

ּתֹוָרה ְרכּו בַּ לֹא בֵּ אי ְולֹא ָהְלכּו ָבּה? שֶׁ ה ָשֲאלּו ְוכּו', מַּ ץ ְוכּו'. ָדָבר זֶׁ ה ָאְבָדה ָהָארֶׁ ל מַּ ָכתּוב, עַּ ין  שֶׁ אֵּ ְּתִחָלה. ִכי ְכשֶׁ

עֹוְסִקי ל ִפי שֶׁ ּתֹוָרה ַאף עַּ ְצָמן ָבּה ן ְמָבְרִכין בַּ ִיין עַּ ין ְמחַּ ם ְואֵּ יהֶׁ ינֵּ ּתֹוָרה ֲחשּוָבה ְבעֵּ ין הַּ אֵּ ְרִאין שֶׁ ה מַּ ּתֹוָרה ָבזֶׁ בַּ

ְצָלם ְכמֹו ִנימּוס ְוָדת ק ִהיא אֶׁ ע רַּ גַּ ת ָורֶׁ י כֹוָכִבים  ְבָכל עֵּ י ָהעֹוְבדֵּ י ִנימּוִסים ְוָדתֵּ ס ְוָשלֹום ְכמֹו ְשָארֵּ ֲאָבל לֹא ...חַּ

ְכלּו  ר ָהָרע שֶׁ ִהְסּתַּ צֶׁ יֵּ ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִכי ָאז ָהָיה הַּ ה ִנְכְשלּו בַּ י זֶׁ ל ְידֵּ ִנְצִחי ְכָלל, ְועַּ ְכִלית ָהַאֲחרֹון הַּ ּתַּ ל הַּ ל ֲעבֹוָדה עַּ

 כפים הל ה הלכות נשיאת  -ליקוטי הלכות או"ח                                                                           ָזָרה ָבעֹוָלם. 

 

ָחד  "ְלֹא ָהְלכּו ָבּה"ִעָקר ו ם אֶׁ עַּ אי לֹא ָנְפלּו ְבפַּ ּתֹוָרה ְּתִחָלה ִכי ְבוַּדַּ ְרכּו בַּ לֹא בֵּ ל ָדת   שֶׁ ֲעבֹר עַּ ה לַּ לֶׁ ִלְנִפילֹות ָכאֵּ

ֻחְרָבן,  ת הַּ ָהָיה ָאז ְבעֵּ י ְוִלְפרֹק עֹל ְכמֹו שֶׁ ְמרֵּ אי ִבְתִחָלה עָ ְלגַּ דַּ ּתֹוָרה ְּתִחָלה ּוְבוַּ ְרכּו בַּ לֹא בֵּ ק שֶׁ ּתֹוָרה ְקָצת רַּ ְסקּו בַּ

ל הַּ  ת עַּ ְך ְבָכל עֵּ ה' ִיְתָברַּ ל לַּ לֵּ ְך ּוְלהֹודֹות ּוְלהַּ ּתֹוָרה, ּוְלָברֵּ ֹמחַּ ְבהַּ ֹשְ לֹא ָנְתנּו ִלָבם ִל ְינּו שֶׁ נֹוָרא ְדהַּ ִנְפָלא ְוהַּ ד הַּ סֶׁ חֶׁ

ר בָ  ה ִעָמנּו ֲאשֶׁ ֹשָ ָע ה שֶׁ זֶׁ ת ּתֹוָרתֹוהַּ ן ָלנּו אֶׁ ִמים ְוָנתַּ ר ָבנּו ִמָכל ָהעַּ ה ָכל  חַּ ינּו ְוכּו' ְוזֶׁ יֵּ ר ִהיא חַּ ְמָדה ְגנּוָזה ֲאשֶׁ חֶׁ

נּו נּו וְ ִּתְקָותֵּ ְלקֵּ ת חֶׁ ֹחַּ ְבָכל עֹז ִבְנִעימַּ ּתֹוָרה ִלשְֹמ ת הַּ ר ִבְרכַּ ה ִעקַּ זֶׁ ְמָפְרִשים שֶׁ ְמבָֹאר בַּ ח. ּוְכמֹו שֶׁ צַּ ן  ָלנֶׁ ל כֵּ נּו ְועַּ גֹוָרלֵּ

ְינּו ָכל ר ָבּה ְמאֹד הַּ ּתֹוָרה ְצִריִכין ִלָזהֵּ ת הַּ ִבְרכַּ ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה שֶׁ בֹותֵּ ְעָלה  ָאְמרּו רַּ ַאְרנּו ְלמַּ בֵּ נַּ"ל שֶׁ ִעְנָין הַּ

ְיָקא ָצִריְך ִלְהיֹות ָרִגיל  ן הּוא דַּ ל ִפי כֵּ הּוא, ַאף עַּ ק ְכמֹו שֶׁ חֵּ ל ְוִנְתרַּ ָחד ֲאִפלּו ִאם ָנפַּ ָצִריְך ָכל אֶׁ ְבתֹוָדה ְוהֹוָדָאה שֶׁ

יִ  יֵּש בֹו ֲעדַּ ְנֻקדֹות טֹובֹות שֶׁ ט הַּ ט ִדְמעַּ ל ְמעַּ ה' ְלהֹודֹות עַּ ב לַּ ָצרֹות ּוְלִהְתָקרֵּ את ִמָכל הַּ ה ָלצֵּ ה ִיְזכֶׁ י זֶׁ ל ְידֵּ ן ְוכּו'. ְועַּ

נַּ"ל.  ְך ְוכּו' כַּ ית ִמ ...ִיְתָברַּ נּו ּוְלבֵּ נּו ָלשּוב ְלַאְרצֵּ ָּתה ָכל ִּתְקָותֵּ הְועַּ י זֶׁ ל ְידֵּ נּו ִהוא עַּ      .ְקָדשֵּ

 הלכות אפוטרופוס  -לקוטי הלכות חו"מ                                                                                 


