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Moses prescribed the Torah to us, an Eternal Heritage for the 

Congregation of Jacob  

Source 1: Devarim Ch. 33 

ַרְך  ר בֵּ י )א( ְוזֹאת ַהְבָרָכה ֲאשֶׁ ת־ְבנֵּ ה ִאיש ָהֱאֹלִהים אֶׁ ֹמשֶׁ
י מֹותֹו: ל ִלְפנֵּ  ִיְשָראֵּ

ַהר ָפאָרן  ִעיר ָלמֹו הֹוִפיַע מֵּ )ב( ַויֹאַמר ְיֹדָֹוֹד ִמִסיַני ָבא ְוָזַרח ִמשֵּ
ש ָדת ָלמֹו: ש ִמיִמינֹו אשֹדת אֵּ ִרְבֹבת ֹקֹדֶׁ  ְוָאָתה מֵּ

ם ָך ְוהֵּ ב ַעִמים ָכל־ְקֹֹדָשיו ְבָיֹדֶׁ ָך ִיָשא  )ג( ַאף ֹחבֵּ כּו ְלַרְגלֶׁ תֻּ
יָך:  ִמַדְבֹרתֶׁ

ת יֲַּעֹקב: ה מֹוָרָשה ְקִהלַּ  )ד( ּתֹוָרה ִצָוה־ָלנו ֹמשֶׁ

י  ד ִשְבטֵּ י ָעם יַּחַּ ף ָראשֵּ סֵּ ְך ְבִהְתאַּ לֶׁ רון מֶׁ ְיִהי ִבישֻׁ )ה( וַּ
ל:  ִיְשָראֵּ

 

33:1 This is the blessing that Moses, man of God, 
bestowed on the Israelites just before his death. 

33:2 He said: God came from Sinai, shone forth to them 
from Seir, and made an appearance from Mount 
Paran. From the holy myriads, He brought the fire 
of a religion to them from His right Hand. 

33:3 Although there is love for nations, all Your holy 
ones are in Your hand. They follow Your footsteps, 
and uphold Your word. 

33:4 Moses prescribed the Torah to us, an eternal 
heritage for the congregation of Jacob. 

33:5 He was king in Jeshurun when the people's 
leaders gathered themselves together, [and] the 
tribes of Israel were united.  

Source 2: Commentary of Rashi 

 אשר צוה לנו משה מורשה היא לקהלת יעקב, אחזנוה ולא נעזבנה: -)ד( תורה 

“We’ve grabbed on to it, and not abandon it!” 

Source 3: Ramban 

הטעם, שישא תמיֹד ויאמר תורה צוה לנו משה, והיא תהיה מורשה לקהלת יעקב, כי לֹדורות עולם כל  - )ד( תורה צוה לנו משה
. וֹדרשו רבותינו )מֹדרש תהלים א(, שלא אמר מורשה בית יעקב או זרע כי לא תשכח מפי זרעובני יעקב יירשוה וישמרו אותה, 

יעקב. ואמר "קהלת יעקב" לרמז שיקהלו רבים עליהם ותהיה התורה לעולם מורשה ליעקב ולכל הנקהלים עליו, הם הגרים 
 הנלוים על ה' לשרתו ונספחו על בית יעקב, ונקראו כלם קהלתו:

- it will not be forgotten 
- choice of wording – “Kehillat Ya’akov” and not the “Seed of Ya’akov” or “Bet Ya’akov” – to include those 
who have “gathered” and joined! 

Source 4: Hizkuni 

תורה צוה לנו משה מאתך, שלא יכלו לסבול מפי הגבורה )ֹד( תורה צוה לנו משה אבל השאר שעולין למנין תורה אמרו הם  
 , כמו שפירשתי בפרשת יתרו.אלא שתי דברות

Torah = 611 

Source 5: Rabbeinu Bahaye 

על ֹדרך הפשט: הֹדבור הזה ישא כל אחֹד מבני לוי לישראל, ויאמר להם כך העתקנו מפי משה, ירושה  )ד( תורה צוה לנו משה.
והזכיר "יעקב" בענין התורה למעט אותן שלא רצו לקבלה, וזהו "מורשה קהלת יעקב" כי ביֹדינו לנו, שאנחנו קהלת יעקב. 

 .ו אלא לישראל בלבדאיננה ירושה אלא לזרע יעקב בלבד לפי שהיא מן הארבע מתנות שלא נתנ
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Exclusive to the community of Israel – Talmud Torah for non-Jews?  

, הארץ שכתוב בה: בזכות התורה שצוה לנו משה ואפשר לומר כי מלת "מורשה" תחזור לארץ ישראל ויהיה באור הכתוב:
, שהרי בקיימנו התורה אנו זוכין בירושתה, תהיה מורשה לקהלת יעקב, "ונתתי אותה לכם מורשה אני ה'")שמות ו, ח( 

א ב, ז( "מוריש ומעשיר", כי הוא כולל שני  -, וזהו לשון "מורשה" מלשון: )שמואל ובעברנו עליה אנו גולים ורשים ממנה
 כי כאשר קהלת יעקב יורשת או ירושה הכל תלוי בתורה.הפכים כמו: )במֹדבר ֹד, יג( "וֹדשנו את במזבח", 

In the merit of the Torah that Moshe commanded us – we receive the land 

Source 6: Cross-reference to Sefer Shemot 6:8 

ת ֹאָתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב  ת־ָיִֹדי ָלתֵּ ר ָנָשאִתי אֶׁ ץ ֲאשֶׁ ל־ָהָארֶׁ ם אֶׁ ְתכֶׁ אִתי אֶׁ בֵּ ם מֹוָרָשה ֲאִני ְידָֹוד:ְוהֵּ ִּתי ֹאָתּה ָלכֶׁ  ְוָנתַּ

6:7 I will take you to Myself as a nation, and I will be to you as a God. You will know that I am God your Lord, the 
One who is bringing you out from under the Egyptian subjugation. 

6:8 I will bring you to the land regarding which I raised My hand, [swearing] that I would give it to Abraham, Isaac 
and Jacob. I will give it to you as an inheritance. I am God.' ' 

Source 7: Rabbeinu Bahaye (in Sefer Shemot) 

מורשה. ולא ירושה, לרמוז שלא יהיו יורשים אותה, לפי שעתידין היו יוצאי מצרים למות במדבר אבל יהיו מורישים אותה 
וכן יש לפרש בפסוק )דברים לג, ד( "תורה צוה לנו משה , ולכך הזכיר לשון מורשה, ובניהם יכנסו לארץ ולא הםלבניהם, 

ועל כן אמר  שהתורה לא תהיה ירושה כי אם לאותו הדור שקבלוה בלבד מורשה" ולא אמר ירושה, כי היה במשמע
)ֹדברים ו, ז( "ושננתם לבניך", כי גם הֹדורות העתיֹדים חייבים הם בקיום  "מורשה", שצריך להורישה לבניהם וכענין שכתוב:

ברים כט, יֹד( "ואת אשר התורה כאותם שקבלוה, ועל ֹדעת רז"ל שם היו )פסיקתא זוטרתא ואתחנן ה, ג( וכענין שכתוב: )ֹד
 איננו פה עמנו היום". והנה הבטחה זו סיים בה "אני ה'", כי כן התחיל בלשון הזה ובא ולמֹד אני ה' המבטיח אני ה' המקיים.

A “morasha” and not a “yerusha” – the generation of the desert will not itself receive the Land of Israel 
Cross-reference to our pasuk – to rule out the presumption that the Torah is only given to the generation 
of Matan Torah 

Source 8: Commentary of R. Moshe Alshich 

 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב. ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל:

שהוא שלא יעלה על שהוא להגיֹד מעלת וחשיבות ישראל לפניו יתברך, התחיל הֹדבר השני, , )ד( אחרי אומרו הדבר הראשון
 רוחם שמגדיל משה את עצמו על כל כללות ישראל, ושעל כן לא זכו להתברך על ידו הקדוש ברוך הוא כי אם על ידי בשר ודם.

. ובכלל הֹדבר הוא כי גם על כי אם על ידו והיה פתחון פה להם לומר כן, מאשר לו ניתנה התורה בעצם ולא זכו ישראל לקבל
מאמרו למעלה כי ה' מסיני בא כו' שהחשיב את ישראל גם יותר מהמלאכים, היה מקום לומר כי גם כל הכבוֹד ההוא לא היה 

העיקר רק לכבוֹד משה, כי הלא משה לבֹדו קבל תורה מיֹדו יתברך והוא צוה לנו, אך בעצמו יתברך. לנו לא החשיבו כל כך, 
 תגֹדיל חשיבותינו לפניו יתברך.  ואיך

To counteract the presumption that Moshe is raising himself above Klal Yisrael – after all, they received 
the Torah through him! How is this presumption ruled out? Alshich: 

כי אלמלא זכות ישראל לא היתה תורה ניתנה גם לי, כי הלא , לזה אמר אם תאמרו תורה צוה לנו משה, ֹדונו לאיֹדך גיסא
והוא כי עד שקנו כל ישראל אחדות שלם, לא זכו שתנתן להם תורה, כמו שכתבנו על פסוק )שמות . מורשה היא קהלת יעקב

וא למשה יט ב( ויחן שם ישראל נגד ההר. וגם משה לא היה מקבל כלל, כמו שאמרו ז"ל )ברכות לב א( שאמר הקדוש ברוך ה
 . במעשה העגל רד מגדולתך כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל

, כי אם לכם כי מורשה היא אל הנה לא לו תתייחס קבלתה, שתאמרו שצוה לנו משה ולא לעםושיעור הכתוב מה שתורה 
 קהלת יעקב על הקהלם והתאחֹדם
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Giving of the Torah is contingent upon their אחֹדות – their unity! 

Source 9a) Pirkei Avot 2:12 

 שאינה ירושה לךרבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד תורה   
 :וכל מעשיך יהיו לשם שמים

Source 9b) Rashi 

 שאינה ירושה לך. אל תאמר הואיל ואבא חכם גדול היה אף אני אהיה כמו כן בלי שום טורח:

Source 10 : Haketav Vihakabala – Contrasting the personal and national “inheritance” of Torah 

, שבאמת אין התורה ירושה, כמאמר התנא, התקן עצמן ללמוד תורה שאינה ירושה לךמורשה. לא אמר ירושה, כמ"ש רנ"ו, 
, אבל צריך אדם להלחם עם ליורש רק ליטול אותהכי אין התורה מוכנת לבנ"י שיירשנה כמו ירושה שאין עלי' עוררין שאין 

שונא חזק שהוא יצר הלב הנלחם עמו יום יום, ואם לא יתחזק ויתאמץ כנגדו לא ינחל את התורה, וכדתנן במ"ח דברים 
, אבל התורה היא מורשה התורה נקנית במיעוט שיחה ושינה במיעוט סחורה ושחוק במיעוט תענוג ודרך ארץ וכיוצא באלה

יעקב, וענינו כמו ונתתי אותה לכם מורשה )שמות ו'( והיינו שתהיה לכם עֹדי עֹד, וכמו יען אמר האויב וגו' ובמות עולם לקהלת 
פי' שהתאמרו לאמר הארץ שכבשנו מידכם מורשת עולם היא לנו, וכן לנו נתנה הארץ למורשה היתה לנו )יחזקאל ל"ו( 

מלת מורשה בכל המקומות, וכן כאן מורשה קהלת יעקב ר"ל התורה למורשה )שם ל"ג( כלומר לעד תהיה לנו, וכן מתפרש 
עליונה הזאת שצוה משה עפ"י השם לנו היא ולבנינו, ומורשה היא לעד לקהלת יעקב, ואין לאחרים שלא נכנסו בברית 

שבחרה  והנסיון מעיֹד שעֹד היום לא היתה אומה ולשוןאברהם חלק ונחלה בתורה זו, ועד עולם תהיה לבד לתורת ישראל, 
תורתנו לקבל עלי' עול מצותי' זולת קהלת יעקב, להם היא מורשה לעולם, ובכל זאת איננה ירושה כי אין התורה באה בלב 

 .אלא למי שמתקן עצמו ומכין לבו אלי'. עמ"ש וארא ונתתי אותם לכם מורשה

Source 11: Addendum: Rav Shimshon Raphael Hirsch 

זו היא ההוֹדאה הלאומית שתעבור בירושה בישראל מֹדור לֹדור. תורה זו היא מורשה, היא הנכס  - לנו משה -)ד( תורה צוה 
העיקרי העובר בירושה. לא הארץ וטּוָבּה אלא התורה היא המורשה הלאומית של ישראל, ואילו הארץ והעוצמה הן רק 

 התוצאות המותנות של הנכס הזה:

ן הכתוב לשון "יעקב" ו"קהלה". ישראל קרוי "יעקב" כאשר הוא ֹדל מבחינה קהלת יעקב הוא לשון פנייה. ובכוונה נקט כא
חומרית; ונוסף על כך: "קהלה", לא "קהל". כלל ישראל קרוי "קהלה" רק כאן, ואילו בשאר כל המקומות הוא קרוי בשם 

לשה או כל ציבור "קהלה" הוא ה"קהל" בחולשתו ובתלותו: או הכלל במצבים של חוהמבטא את עצמאותו: "קהל ישראל". 
, ורק לכלל יש יחיד המסתעף מן הכלל הגדול. לא ליחידים אלא לכלל מסר ה' את תורתו למורשה, שכן רק הכלל הוא נצחי

(. והתורה לא נמסרה רק לצורך עתות הפריחה, אמצעים לכל משימה: "אין צבור מת ואין צבור עני" )ראה פי' לעיל טו, יא
בכללותו, אלא יש לשאת אותה ולהגשים אותה גם כאשר העם הוא בבחינת "יעקב"; וכל  והיא לא ניתנה, רק לכלל הגדול

 ציבור קטן המסתעף מהכלל מצווה על כך: כל "קהילה" חייבת לדאוג להנחלת התורה ולהגשמתה בתוך חוגה.

 

 

 

 

  

 


