
 בס"ד.                                                                        סדרת כה עשו  חכמינו.

 

 ירושתי אצלך!

 לימוד לקבלת תורה.

 

ר.מ יֹותֵּ ָפע בְּ שֻׁ ָהָיה מְּ ָחד שֶׂ ָרָאה ָאָדם אֶׂ ְך וְּ רֶׂ ְך ַבדֶׂ ַהלֵּ ָהָיה מְּ ַר' ַיַנאי שֶׂ ה בְּ  ֲעשֶׂ

נּו?ָאַמר לֹו:  לֵּ צְּ ל אֶׂ ַקבֵּ תְּ הִּ י, לְּ יַח, ַרבִּ גִּ  ַישְּ

ָקהּו. שְּ הִּ ילֹו וְּ ֱאכִּ יתֹו, הֶׂ בֵּ יסֹו לְּ נִּ כְּ ן.הִּ  ָאַמר לֹו: הֵּ

ָצאֹו, לֹא מְּ ַאָגָדה וְּ ָצאֹו,בְּ לֹא מְּ ָנה וְּ שְּ מִּ ָצאֹו,בְּ לֹא מְּ ָרא וְּ קְּ מִּ ָדקֹו בְּ ָצאֹו. בְּ לֹא מְּ מּוד וְּ ַתלְּ  בְּ

ְך.  ָאַמר לֹו: ֹטל ּוָברֵּ

ָך?ָאַמר לֹו:  י ֹאַמר לְּ ֲאנִּ יתֹו.ָאַמר לֹו ַר' ַיַנאי: ָיכֹול ַאָתה לֹוַמר ָמה שֶׂ בֵּ ְך ַיַנאי בְּ ָברֵּ  יְּ

 

ן.  ָאַמר לֹו: הֵּ

ל ַיַנאי. תֹו שֶׂ ב פִּ לֶׂ  ָאַמר לֹו: ֱאֹמר: ָאַכל כֶׂ

עָ  ַאָתה מֹונְּ ָך וְּ לְּ צְּ י אֶׂ ָשתִּ רֻׁ ָאַמר לֹו: יְּ ַר' ַיַנאי וְּ ָפסֹו לְּ ַח ּותְּ י?!ָעַמד ָהאֹורֵּ נִּ מֶׂ  ּה מִּ

י? לִּ צְּ ָך אֶׂ ָשתְּ רֻׁ י יְּ  ָאַמר לֹו: ַמהִּ

ָּוה ָלנּו ֹמשֶׂ  ים: "תֹוָרה צִּ רִּ אֹומְּ ינֹוקֹות שֶׂ י קֹול תִּ תִּ ָשַמעְּ ר וְּ פֶׂ ית סֵּ נֵּי בֵּ פְּ י לִּ תִּ ה מֹוָרָשה ָאַמר לֹו: ַפַעם ַאַחת ָעַברְּ

ַלת ַיֲעֹקב" )דברים לג, ד(  הִּ ֹ  –קְּ ַלת ַיַנאי" ל הִּ ַלת ַיֲעֹקב". ָאַמר לֹו: ָלָמה "מֹוָרָשה קְּ הִּ ָלא "קְּ א נֱֶׂאַמר ָכאן, אֶׂ

י? ָחנִּ לְּ ֱאֹכל ַעל שֻׁ יָת לֶׂ  ָזכִּ

לֹא ם זֶׂה וְּ ים זֶׂה עִּ יבִּ רִּ ם מְּ ַניִּ י שְּ יתִּ לֹא ָראִּ ָעָליו, וְּ בְּ י לִּ תִּ ֱחַזרְּ הֶׂ י ָדָבר ַרע וְּ תִּ ָיַמי לֹא ָשַמעְּ י ָשלֹום  ָאַמר לֹו: מִּ יתִּ ָעשִּ

ם. ינֵּיהֶׂ  בֵּ

ב? ָאַמר לֶׂ יָך כֶׂ ָראתִּ ָך ּוקְּ לְּ צְּ ץ אֶׂ רֶׂ ְך אֶׂ רֶׂ  לֹו ַר' ַיַנאי: ָכל ָכְך דֶׂ

 

 

 

 

 



 

 מכניס אורחים ובטוח  שהוא מלא בתורה. איש עשיר.  רבי ינאי 

  אך זהו אדם ריק מתורה . הפער הוא עצום. לבוש יפה, כלים נאים אך ריקם מתוכן. אכל כלב

בלי  התורה. כיצד אתה יכול לחיות בלי התורה.  מה  אתה  שווה -פיתו של ינאי. יש כאן זעקה

יש מקום ללמד זכות על רבי ינאי. זוהי זעקה כואבת. הייתכן חיים ללא משמעות?  חיים ללא 

 האם אדם הוא כלב שצריך לדאוג רק לקיומו החומרי? תורה.?

 ייתה מה הטענה?   קודם כל התורה שאתה לומד שייכת גם  לי. כך שמעתי. זו ה -ירושתי בידך

מין אמירה שפייסה אותו. הוא שמע אותה מבחוץ, מהתינוקות. מורשה. זה ירושה לכולם. התורה 

אז גם לך אין  -אז זה גם שלי. ואם למדת לבד -היא גם שלי. אם אני  למדתי איתך –שאתה לומד 

 מה לשמוח.

  א ירושה. מה היחס אליהם בשבועות חג מתן תורה. התורה הי  -יש כאלו שלא זכו ללמוד תורה

 וירושה אתה מקבל.לפעמים מישהו אחד צריך לעבד את זה בשביל אחרים. אבל זו ירושה.

  האדם הזה יש לו מעלה. מכח התורה הזו שהיא ירושה הוא הלך והעצים מאוד את החסד. תורת

חסד על לשונו. הוא מפייס, הוא לא עונה על  עלבון. הוא ' מתפוצץ' בכיוון אחר. ובהפוך על 

 מד את רבי ינאי עד כמה הוא זקוק לו. הפוך מל

 .רבי ינאי לומד ומתחרט. זהו אדם מלא.  וגם הוא מיישם את התורה 

  קבלת תורה היא בשם כל ישראל. התורה היא ירושה לנו.ושייכת לכולם. גם למי שלא למד. אני

 לומד בשבילו. ואז זה נותן לו כח והתורה שלו מתפוצצת בדרך אחרת. 


