
  
  
  
  
  
  
  
  

        ..."..."..."..."את יוסףאת יוסףאת יוסףאת יוסףאהב אהב אהב אהב וישראל וישראל וישראל וישראל """"
  

בקזבלנקה לצורך הוצאת  כאשר שבת הגאון רבי יוסף אוחיוןכאשר שבת הגאון רבי יוסף אוחיוןכאשר שבת הגאון רבי יוסף אוחיוןכאשר שבת הגאון רבי יוסף אוחיון
נתכבד על ידי הגאון רבי יוסף חזן " אבקת רוכל"ספרו הגדול 

  . בבית הכנסת הגדול של קזבלנקה, להתפלל ולדרוש בקהילתו
  

ומכל רחבי העיר באו לחזות בדמות  השמועה עשתה לה כנפייםהשמועה עשתה לה כנפייםהשמועה עשתה לה כנפייםהשמועה עשתה לה כנפיים
התפילה הסתיימה ורבי . יוולשמוע את דברות הקדוש דיוקנו

קים חיים כמעיין ויוסף עלה אל הבימה והחל לשאת דברי אל
הציבור הגדול  ,והיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני ,המתגבר

  .בצמאון רב שתו את דבריו ,היה מרותק למקומו
  

 .פציר בו בכל עוז שימשיךהאך הציבור  ,ביקש רבי יוסף לסייםביקש רבי יוסף לסייםביקש רבי יוסף לסייםביקש רבי יוסף לסיים
ואז  ,בדבריו עוד דקות מספר שלא להשיב פניהם ריקםהמשיך 

אתם מוכנים לדחות את עונג , רבותי": באחת הפסיק והכריז
אך מה יהיה על הנשים והטף האם יש , יפה ,השבת לעוד שעה

  !"?לנו היתר לצערם בגלל התענוג שלנו
  

לאחר שעה קלה שוב  .לאכול סעודת שבתזדרז הציבור לביתו זדרז הציבור לביתו זדרז הציבור לביתו זדרז הציבור לביתו ננננ
ך עד סמוך מששיעור שנ ,רבי יוסף סף מפילשיעור נוהתאספו 

     )דבדה. ג א"כ להרה"יש ,חוברת שעתידה לצאת לאור" הוד יוסף("     !לשקיעת החמה
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        ''''מצליחמצליחמצליחמצליח    ''''ההההשה שה שה שה וווואתו ואשר הוא עאתו ואשר הוא עאתו ואשר הוא עאתו ואשר הוא ע    ''''באשר הבאשר הבאשר הבאשר ה    ............ויתנהו אל בית הסוהרויתנהו אל בית הסוהרויתנהו אל בית הסוהרויתנהו אל בית הסוהר''''
  

ת היתה בת מוכשרת ומוצלח למרן הגאון רבי אלעזר מנחם שךלמרן הגאון רבי אלעזר מנחם שךלמרן הגאון רבי אלעזר מנחם שךלמרן הגאון רבי אלעזר מנחם שך
  .חלתה ונפטרההיא , ארע אסון ארבע עשרהיותה בת הב, מאד

  

מילא לבעלי רבי לייזר , ני משפחתהבפ התאוננה הרבנית גוטלהתאוננה הרבנית גוטלהתאוננה הרבנית גוטלהתאוננה הרבנית גוטל
  ?במה אתנחם, אבל לי אין גמרא, יש לו גמרא - יש במה להתנחם 

  

באחד שהגיע לבית  ::::והשיב לה במשלוהשיב לה במשלוהשיב לה במשלוהשיב לה במשל    הרב שךהרב שךהרב שךהרב שךשמע זאת שמע זאת שמע זאת שמע זאת 
מלובש  ,םאחד היה במצב רוח מרומ, הסוהר וראה שני אסירים

ואילו האסיר השני נראה , יפה ונראה כאילו אינו בבית הסוהר
  . לבוש סחבות ובמצב רוח מדוכדך

  

הראשון נמצא במקום חשב אולי  ,לסיבת הדבר תמה האורחתמה האורחתמה האורחתמה האורח
  ...ומהאולי יש לו קשרים וכד, שהתנאים בו יותר טובים

, באותו חדר ובאותם תנאיםנמצאים ששניהם  אמנם נתברראמנם נתברראמנם נתברראמנם נתברר
בעוד , מבית הכלא בעוד יומיים ומד להשתחררעהראשון שאלא 

  .שהשני צריך עדיין לרצות מאסר עולם
  

הגאולה עתידה לבוא בקרוב  - ''''יהודי אינו במאסריהודי אינו במאסריהודי אינו במאסריהודי אינו במאסר'''' ::::רבינורבינורבינורבינו    סייםסייםסייםסיים
ואז כולנו נשתחרר מן  ,ת המתיםיונזכה במהרה לראות בתחי

  ")דדותחכמת ההתמו("                                            .הגלות אל הגאולה
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  )ט"י' מ( ".".".".ותלה אותך על עץותלה אותך על עץותלה אותך על עץותלה אותך על עץ    בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליךבעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליךבעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליךבעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך""""

  

 רבי יעקב גלינסקי צ"כיבדו את הגה בחתונת הגאון רבי יוסף רוטבחתונת הגאון רבי יוסף רוטבחתונת הגאון רבי יוסף רוטבחתונת הגאון רבי יוסף רוט
ם שבעים קומוניסטישהוא ישב אצל הסיפר . לדרוש א"שליט

ובזמן שכל הנידונים ! ושתים שעות בתא של נידונים למוות
  .בלי להתייחס למצב ,הוא ישב ולמד והתפלל כרגיל ,כולמיתה ב

  

אבל הוא ביקש , לא חשב על אוכלבמצבו  מהאסיריםמהאסיריםמהאסיריםמהאסיריםאף אחד אף אחד אף אחד אף אחד 
ישן ולמד  ,הוא אכל ושתה .ונתנו לו ,מהסוהרים שיתנו לו לאכול

אחד האסירים שהיה כומר ניגש אליו .. .כאילו אין עליו גזירה
  "...אתה תצא מכאן חי, אני אגיד לך נבואה" :ואמר

  

אידלמן ואמר לו  רבי זאבצ "הגהניגש אליו  לאחר הדרשהלאחר הדרשהלאחר הדרשהלאחר הדרשה
   !מעתה יש לי יחס אחר כלפיך

  

  ? בכוחך להתנהג כפי שהתנהגת היה איך ::::רבי זאברבי זאברבי זאברבי זאבשאלו שאלו שאלו שאלו המשיך והמשיך והמשיך והמשיך ו
  

ה רוצה "קבה מהחשבתי  ,מכיון שבכי לא עוזר ::::ענה רבי יעקבענה רבי יעקבענה רבי יעקבענה רבי יעקב
יש גם כמובן  .להתפלל אליו ולחיות כמו שצריך ?ממני עכשיו

שלא להתייאש אפילו חרב חדה מונחת על צווארו  ,חוןאת הבט
             ")וועלוול' ר"(                                                         .של אדם

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
התחיל התחיל התחיל התחיל , , , , מושלמושלמושלמושל    כיון שראה עצמוכיון שראה עצמוכיון שראה עצמוכיון שראה עצמו    - - - - ר ר ר ר ויהי יוסף יפה תאויהי יוסף יפה תאויהי יוסף יפה תאויהי יוסף יפה תא''''    ––––במצרים במצרים במצרים במצרים 

  )י"רש' ו ט"ל( ''''............ה ה ה ה """"אמר הקבאמר הקבאמר הקבאמר הקב    ,,,,אוכל ושותה ומסלסל בשערואוכל ושותה ומסלסל בשערואוכל ושותה ומסלסל בשערואוכל ושותה ומסלסל בשערו
  

        ::::םםםם""""הביא רבינו הנגיד רבי אברהם חידושי תורה מאביו הרמבהביא רבינו הנגיד רבי אברהם חידושי תורה מאביו הרמבהביא רבינו הנגיד רבי אברהם חידושי תורה מאביו הרמבהביא רבינו הנגיד רבי אברהם חידושי תורה מאביו הרמב
  

אף שהיו נכשלים בהם  אודות אותם מנהגים שנהגו במצריםאודות אותם מנהגים שנהגו במצריםאודות אותם מנהגים שנהגו במצריםאודות אותם מנהגים שנהגו במצרים
  !וביטלנו אותם ומחינו זכרם ,גדולים

  

לסלסל , לקשט אותו ''''אישה המקשטתאישה המקשטתאישה המקשטתאישה המקשטת''''    ללללאאאאשהיה החתן הולך שהיה החתן הולך שהיה החתן הולך שהיה החתן הולך 
ר והיו מתנצלים ואומרים שסומכים על המנהג לאמו...  בשערו
  .וזה הדבר אסור לעשותו והוא מכלל עדיי האישה. כך נהגו

  

 ,'לא ילבש'של  אף כי רובן היו ניצולות מזה העוון ,ונשות ישראלונשות ישראלונשות ישראלונשות ישראל
וזה שבחופותיהן מתדמות , הנה קצתן נכשלות בו מצד פתיותם

ותיקח בידה חרב ותצא  ,הכלה תחבוש מצנפת או כובע .לגויים
ולא יעלה על הדעת  ...גברים ונשים, במחול לפני האורחים

  .שמפני היותה כלה הותר לה איסור תורה
  

פעמים מקשטים אותם בקישוטי הנשים וצובעים  ,וכן התינוקותוכן התינוקותוכן התינוקותוכן התינוקות
וזה היפך ממה שציוו עלינו והזהירו לאדם שידריך בניו , ידיהם

                     .היא וזו הדרך עקומה 'למען תלך בדרך טובים' - בדרך ישרה 
  )'ז ח"ח תרצ"א או"רמו: כתובות יז: שבת יועיין  ,ר שלום צנעני"כ להר"יש -  א"ח" מעשה רקח(" 

  
  
  
  

  פרשת וישב
 388גליון 

z 
  נ איש תורה וחסד "לע

  ר שמשון "הר
  ל"סומפולינסקי ז

  ך "ה כסלו תש"כ

z 
  חיים יצחק ' נ הגאון ר"לע

  ד "מליק הי
  נפטר במחנה בוכנוולד 

  ה "ד כסלו תש"כ
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נוח לו לאדם נוח לו לאדם נוח לו לאדם נוח לו לאדם , , , , מכאן אמרומכאן אמרומכאן אמרומכאן אמרו    ............    לא רצתה להלבין פניולא רצתה להלבין פניולא רצתה להלבין פניולא רצתה להלבין פניו    - - - -     והיא שלחה אל חמיהוהיא שלחה אל חמיהוהיא שלחה אל חמיהוהיא שלחה אל חמיה''''
  )ה"ח כ"י ל"רש( ....''''שיפילוהו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברביםשיפילוהו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברביםשיפילוהו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברביםשיפילוהו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים

  

 ,יפהבחשנערכה ' של אחד מתלמידי ישיבת פוניבזבחתונה בחתונה בחתונה בחתונה 
הרב טעה וחשבו , פגע בבחורולאולם ' נכנס מרן הרב מפוניבז

  .חיבקו ונשקו בכל לבו ובירך אותו דקות מספר, לחתן השמחה
  

 הבין הרב הנישוקים והברכותהנישוקים והברכותהנישוקים והברכותהנישוקים והברכות, , , , לאחר שנגמרו החיבוקיםלאחר שנגמרו החיבוקיםלאחר שנגמרו החיבוקיםלאחר שנגמרו החיבוקים
הרב ? מה עושים שלא לבייש את החתן... את טעותו' פוניבזמ

   .גיע לחתןהמשיך לחבק ולנשק כל בחור שעמד בדרכו עד שה
  )פ"ר מ"מהר "נר לשולחן שבת("                                                                                               

8  
היה . הסטייפלרבביתו של מרן  מעשה והתקינו ארון ספריםמעשה והתקינו ארון ספריםמעשה והתקינו ארון ספריםמעשה והתקינו ארון ספרים

כידוע הסטייפלר . משהו בארון שרבינו חשש שזה נראה כצלב
ביקש מרבי משה כהן . תראה צורת צלבהקפיד עד מאד שלא 

אבל הזהירו לבל יזמין את אותו נגר , שיקראו לנגר שיסדר זאת
  )כ"ג אל"מהרה" נר לשולחן שבת("          .   שלא לביישו, וןשעשה את האר

8  
נובהרדוק ראש ישיבת  ,פעם נכנס הגאון רבי שמואל וינטרויבפעם נכנס הגאון רבי שמואל וינטרויבפעם נכנס הגאון רבי שמואל וינטרויבפעם נכנס הגאון רבי שמואל וינטרויב

חשש רבי . קוגילה חרק בתוך סיר המר הישיבה למטבחפינסק ב
על חוסר  ,שמואל מפני כעסם של הבחורים על המבשלת

 ,לכד בה את החרק ,נטל כף מיד, הדבראם יוודע להם  זהירותה
  )"בסופה וסערה"(   ...הוציאו מפיוו החוצהיצא  במהירות ,הכניסו לפיו

8  
פעם הלכה  ,'בתי אבות פוניבזשל  המנהלת הדגולה ,גברת מונקגברת מונקגברת מונקגברת מונק

היא לא . הגישו לה עוגה. י המוסדילדמאחד משפחה של לבקר 
מה  ,אך אי אפשר להעליב את מארחיה ,סמכה על הכשרות

כשיצאה . חתכה חתיכה קטנה מהעוגה והכניסה לפה, עשתה
  )מפי בן משפחתה" נר לשולחן שבת("       .בצד שיהיה לציפורים אותה הניחה

8  
מעשה נורא שראה  סיפר הגאון רבי יעקב יצחק רודרמןסיפר הגאון רבי יעקב יצחק רודרמןסיפר הגאון רבי יעקב יצחק רודרמןסיפר הגאון רבי יעקב יצחק רודרמן

, שמש שכח להכין קיטל לתפילה בהושענא רבהה, בילדותו
בלי ! ?היתכן' :הגבאי צעק על השמש לעיני כל המתפללים

  '!קיטל להתפלל בהושענא רבה
  

עבירה של הלבנת פנים הוא איסור חמור  ::::אמר הרב רודרמןאמר הרב רודרמןאמר הרב רודרמןאמר הרב רודרמן
הרי לבישת , מאד ואין לו חלק לעולם הבא ועל מה הוא ביזהו

הרי החריב את שמחת החג של , ועוד. יטל הוא רק מנהגהק
  ! וכל המתפללים שתקו על שפיכת הדם הזו. השמש ומשפחתו

  

גם , היה מספר פעמים רבות בהתרגשות נוראה את הסיפור הזהאת הסיפור הזהאת הסיפור הזהאת הסיפור הזה
  ")מנחת נתן("      .בזקנותו לא יכל להרגע ממעשה זה שראה בקטנותו

8  
ו הקבוע ת שיעורוביקש לשמוע א, בא בעל איטליז באחד הימיםבאחד הימיםבאחד הימיםבאחד הימים

אותו יהודי היה  .רבינו ניאות לבקשתו ,מטשעבין    של הגאון
ורבינו התקשה מאד , מגיע עם הבגדים שבהם עבד באיטליז

  .השיעור הרגיש לא טוב סיים אתובכל פעם ש, לסבול את הריח
  

ויחליף את , קיווה שהלה ישנה את הנהגתו, כמה שיעורים שתקכמה שיעורים שתקכמה שיעורים שתקכמה שיעורים שתק
על  וסיפררמז בעדינות , שאין שינוי כשראה. בגדיו לפני השיעור

, אחד מגדולי ישראל שהיה לובש בגדים מיוחדים לפני לימודו
  .והלה המשיך לבוא כך לשיעור, דבר לא עזר ךא

  

סבלו בעצמם  גםו, שהבינו את כוונת רבינו אחדים מבני השיעוראחדים מבני השיעוראחדים מבני השיעוראחדים מבני השיעור
אך רבינו , קשו מרבינו שיתיר להם להעיר לויב, מהריח החריף
באומרו שנחלש ואין , החליט לבטל את השיעורו, התנגד בתוקף

  ")שר התורה("        .ובלבד שלא לפגוע בו, לו כח למסור את השיעור

[  
        """"קהילות יעקבקהילות יעקבקהילות יעקבקהילות יעקב""""מתוך מכתבי מרן המתוך מכתבי מרן המתוך מכתבי מרן המתוך מכתבי מרן ה

  

עוון נורא הוא לצער מישהו מישראל אפילו צער קל  ,צריך לדעתצריך לדעתצריך לדעתצריך לדעת
אמרה , וכדי שלא יאמר תירוצים שונים כנהוג... בדיבור בעלמא

  .מי הנרדף ומי הרודף, יודע הכל 'הכי ' ויראת מאלקיך'ן התורה כא
  
  

כי מלבד עונשים נוראים שיש על עוונות שבין אדם , וצריך לדעתוצריך לדעתוצריך לדעתוצריך לדעת
הנה כמה פעמים גם בעולם הזה נענש כאשר , לחברו לאחר פטירתו

והוא יורד מטה ונשאר בזוי , הנרדף שלו עולה מעלה בהצלחה רבה
  .וגלמוד ועיניו רואות וכלות

  

תיבה  ,לא נאבד אפילו מילה אחת, העולם אינו הפקר, יך לדעתיך לדעתיך לדעתיך לדעתוצרוצרוצרוצר
והדין חמור מאד , על הכל עתידין ליתן את הדין -אחת שפגע בחברו 

  )א"ח" קריינא דאיגרתא("                                                               .מאד
   

        

  )ג"ז ל"לי "רש( ".".".".שנהשנהשנהשנה    יםיםיםיםתתתתעשרים ושעשרים ושעשרים ושעשרים וש    - - - -     ויתאבל על בנו ימים רביםויתאבל על בנו ימים רביםויתאבל על בנו ימים רביםויתאבל על בנו ימים רבים""""
  

        בהולנדבהולנדבהולנדבהולנדשכאלה שכאלה שכאלה שכאלה עשרים ושתים שנים עשרים ושתים שנים עשרים ושתים שנים עשרים ושתים שנים 
  

ולו בן יחיד ששמו  ,לא עשיר ולא עני ,,,,""""איש בינוניאיש בינוניאיש בינוניאיש בינוני""""ראובן היה ראובן היה ראובן היה ראובן היה 
יצא יוסף  .ירא שמים ובעל מידות טובות ,בחור מורם מעם ,יוסף

 חלפו ,ארכו הימים ועברו השנים .למדינות הים לעסקים
 יש שסברו. כעשרים שנה ואין איש יודע מה עלה בגורלו

  .ויש שטענו שעודנו חי ,שנפטר
  

 ,והרויח הון בעזרת איש נאמן ,אלו עשה ראובן חיל במשך שניםבמשך שניםבמשך שניםבמשך שנים
שהיה מייעצו בכל עסקיו עצות טובות  ,ושמו דוד ,'אשירוק'

  .והגונות
  

בעוונותי " :לשונה וכתב ראובן צוואה וז - והנה הגיע יום פקודהוהנה הגיע יום פקודהוהנה הגיע יום פקודהוהנה הגיע יום פקודה
ר אחר ששמעתי שמת בני יחידי שהיה ראוי לכל דב ,הרבים

אחר  ,שלי דוד יטול ממוני "קאשירו"רצוני הוא שה, שבקדושה
והוא ירשני  ,והרווחתי ממון הרבה בעצתו ושבאה ברכה על יד

דוד מאה אלף באיזה זמן יבא בני יוסף יתן לו  ואם ,כדת וכראוי
  ."והשאר ישאר לו ,פלורין

  

בא  .ממדינת הים שביוסף הבן עברו שנתיים ו .ראובןראובןראובןראובן    נפטרנפטרנפטרנפטר
" ראשוןתפוס לשון " :וטען ,רש את ירושת אביוד ,לבית הדין

 .ולכן העבירו מירושתו "שמת בני יחידי"שאביו חשב  ,בצוואה
   ."רוןחתפוס לשון א" :ואילו דוד טען

  

        ....קהילת אמסטרדם הסתפק מה הדיןקהילת אמסטרדם הסתפק מה הדיןקהילת אמסטרדם הסתפק מה הדיןקהילת אמסטרדם הסתפק מה הדיןשל של של של בית הדין בית הדין בית הדין בית הדין 
  

בחכמתו השיב  ,רבי יעקב בשןהגאון  ,אחד מחכמי אמסטרדםאחד מחכמי אמסטרדםאחד מחכמי אמסטרדםאחד מחכמי אמסטרדם
 ,שאומדים את דעת הנותן למדנו מהגמרא :ביותר הדחתשובה 

 ,וחזר הבן שבו בטעות שמת בנוובח ,לאחרהכותב כל נכסיו ולכן 
שכל יודע שאין דרך האנשים להשאיר  כי כל בעל ,צוואתו בטלה

מקצת  ראבל אם שיי .ורק השמועה הטעתו ,את בניו בחוסר כל
  ):קמט: ב קמו"ב ועייןוהאריך ( .רייאין לו לבן אלא מה שאביו ש ,נכסיו לבנו

  

            ::::וכתב רבי יעקב בשןוכתב רבי יעקב בשןוכתב רבי יעקב בשןוכתב רבי יעקב בשן
 בי חזרתי ,הצוואהר שעיינתי והתבוננתי היטב בדברי לאח"

  , 'ופסקתי חילופו' ,מדברי
  :"חידות ורמזים, כל נוסח הצוואה מלא בסתירותכי 

  

ואילו  ,בנו נפטרכי אמין לשמועה ההאב  צוואהצוואהצוואהצוואהההההבתחילת בתחילת בתחילת בתחילת 
  .סופה סבר שאולי עודנו חיב

  

ובסופה כתב שגם אם , בנושהיה נותן כל ממונו ל כתבכתבכתבכתב    ההההבתחילבתחילבתחילבתחיל
נתן את כספו לדוד בתחילה  .בנו חי הוא יקבל רק מאה אלף

   .ירושהבבסוף לו ,בתורת מתנה
  

כי ברכה באה על "ומדוע הזכיר  ?"כדת וכראוי" ומה הלשון הזוומה הלשון הזוומה הלשון הזוומה הלשון הזו
  !?נותן מתנה לחברו צריך לפרסם הטעםוכי ה ,"ידו

  

 ,כלאיך ראובן עושה נגד התורה והש ,הגדולה ביותרהגדולה ביותרהגדולה ביותרהגדולה ביותר    ההההוהתמיהוהתמיהוהתמיהוהתמיה
  !?ירושתו מבנו ירא השמים והמוצלח לפקיד לכאת  בהעבירו

  

והסיבה היא כי  ,מקרהמקרהמקרהמקרהבבבבסתירות הללו אינם סתירות הללו אינם סתירות הללו אינם סתירות הללו אינם ששששנראה לומר נראה לומר נראה לומר נראה לומר הההה
יען כי היה  ,ראובן התחכם לעשות צוואתו בעורמה ובתחבולה

שאם יצווה את כל  שוחש ,שיחזור וקיוה ,מסופק אם בנו חי
ומכיריו הרי אחר פטירתו יתקבצו כל משרתיו  ,נכסיו לבנו

וכפי שקורה בדרך כלל במקרים שכאלה לא  ...לשלול שלל
וידע שאם לא ישאיר  ...ממונומישאירו לבנו אפילו שמינית 

הרי דוד בחכמתו עלול להעלים אט אט  ,ירושה מכובדת לדוד
  ...וישאר לבסוף נקי ,מנכסיו

  
  

וכתב את צוואתו באופן שירגישו בה רק הדיינים  ראובןראובןראובןראובןהתחכם התחכם התחכם התחכם 
לו היה איש ,התחיל לקונן על מיתת בנו לכן בתחילהו .המומחים

ובזה תלה בפירוש שכל אופן  ,חי היה מוריש לו את רכושו
  .רכושו יגיע לבנושרוצה ו ,שש שבנו מתוהצוואה כי ח

  

הוסיף  מיד אבל ,כתב שהוא נותן לדוד את ממונו לאחר מכןלאחר מכןלאחר מכןלאחר מכן
לרמז  ,להורות על כוונתו הנסתרת" כדת כראוי"שהוא ירשני 

אלא שעל הראוי על פי דת  ,הדין שאין הכוונה שדוד ירשנילבית 
זה  ,ומה ששייר מתנה מכובדת לבנו ...ליורשני אני אומר זאת

ושיהיה ליבו בטוח  ,כדי להטעות את דוד שלא יבין כוונתו
  ...בכל נכסי ראובןשיזכה 

  

מוכרח ורק  שאין זההאמת שידעתי  ::::את פסקואת פסקואת פסקואת פסקו    סיים רבי יעקבסיים רבי יעקבסיים רבי יעקבסיים רבי יעקב
אבל כיון שלא נתאמת בפירוש מה היה  ,דעתהשיקול מ ינראה ל

כי  !לזרים נהתיראוי להעביר הנחלה ול איןהרי  ,רצונו של ראובן
וכיון שהיורש  ,מן הסתם יש לנו לומר שעשה כפי משפט התורה

   .הירושה ליוסףיחזיר דוד את  ,הוא המוחזק
  )שנה שישיםוכמאתיים לפני  מעשה ארעה – ז"ט  "עץ חיים"(                                                 

  
  
  


