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1. If they weren’t serving Hashem, why would they learn?

Learning is very demanding and difficult. If they weren’t 
learning as a mitzvah, as part of serving their Creator, what 
motivated them to put forth the gargantuan effort needed for 
Torah study?

2. Why didn’t the Torah cause them to return?

Chazal tell us that Torah has a remarkable power to bring a 
Jew back to HASHEM. The light of Torah empowers a per-
son’s soul and elevates him. Why didn’t the Torah have its nor-
mal effect?

Rav Yehudah says in the name of Rav: When the Bais 
Hamikdash was destroyed, no one knew the reason 
why. They asked the wise men, they asked the proph-

ets, and no one could provide an answer. Finally, HASHEM 
Himself said, “It was because they left My Torah.”

Rav Yehudah says, “Certainly the generation was involved in 
Torah study, but they didn’t make brochos before they learned.”

The Ran explains: They didn’t make a blessing before learn-
ing because the Torah wasn’t important in their eyes. They 
approached it as one would a worldly body of wisdom. They 
failed to see it as HASHEM’s holy Torah.

תלמוד בבלי מסכת נדרים דף 
פא/א

מאי  רב  אמר  יהודה  רב  דאמר 
ויבן  החכם  האיש  מי  דכתיב 
לחכמים  נשאל  זה  דבר  זאת  את 
ולנביאים ולא פירשוהו עד שפירשו 
דכתיב  בעצמו  הוא  ברוך  הקדוש 
ויאמר ה’ על עזבם את תורתי וגו’ 
לא  היינו  בקולי  שמעו  לא  היינו 
רב  אמר  יהודה  רב  אמר  בה  הלכו 

שאין מברכין בתורה תחלה

ר”ן נדרים דף פא/א
דבר זה נשאל לחכמים וכו’ ולא 
על  ה’  ויאמר  מדכתי’   - פרשוהו 
דליכא  מכלל  תורתי  את  עזבם 
קודשא  אלא  טעמא  להדורי  דידע 
בריך הוא בלחוד ומצאתי במגילת 
דקרא  ז”ל  יונה  ה”ר  של  סתרים 
בתורה  ברכו  שלא  דעל  דייק  הכי 
איתא  דאם  הארץ  אבדה  תחילה 
כפשטא  תורתי  את  עזבם  על 
ולא  התורה  את  שעזבו  משמע 
היו עוסקין בה כשנשאל לחכמים 
והלא  פרשוהו  לא  למה  ולנביאים 
דבר גלוי היה וקל לפרש אלא ודאי 
ולפיכך  תמיד  בתורה  היו  עוסקין 
היו חכמים ונביאים תמהים על מה 
הקב”ה  שפרשו  עד  הארץ  אבדה 
הלב  מעמקי  יודע  שהוא  בעצמו 
תחלה  בתורה  מברכין  היו  שלא 
כלומר שלא היתה התורה חשובה 
לברך  ראוי  שיהא  כ”כ  בעיניהם 
עליה שלא היו עוסקים בה לשמה 
בברכתה  מזלזלין  היו  כך  ומתוך 
והיינו לא הלכו בה כלומר בכונתה 
ולשמה אלו דברי הרב החסיד ז”ל 

והם נאים ראויין למי שאמרם:

Putting g-d Back into the Religion


