Return to Sender?
“My trusted shaliach (agent), Mr.

Shick, take this gift of money to my dear
friend Reuven Geshtorbin, who lives in
Kiryat Sefer.”
“Yes sir, Mr. Sender.”
Mr. Shick comes to Kiryat Sefer with the
money, but to his dismay, he cannot find
Reuven Geshtorbin. After making a few
inquiries, he discovers that Reuven
Geshtorbin has passed away.
“Since Reuven is no longer alive, I must
return the money to Mr. Sender.”
Mr. Shick returns to Mr. Sender’s home,
only to receive another piece of bad news.
“Mr. Sender has passed away.”
The question is:
Now that both the sender and the receiver have passed away, what should
Mr. Shick do with the money?
The answer is:
The Gemora (Gittin 14b) cites four different opinions to answer this question.
1) The Yesh Omrim – When Mr. Sender told
Mr. Shick to take the money, he implied that
Mr. Shick should acquire the money – on the
spot – on behalf of Reuven. Therefore, the
money belonged to Reuven. When Reuven
subsequently died, his heirs inherited the
money, therefore it goes to them.
2) Rebbe Yehuda HaNasi agrees with the
Yesh Omrim, that the money should go the
Reuven’s heirs, but for an entirely different
reason. According to Rebbe Yehuda HaNasi,
when Mr. Sender told Mr. Shick to take the
gift, he did not imply that he should acquire
the money for Reuven. Therefore, it still
belongs to Mr. Sender. However, after Mr.
Sender dies, we have a mitzvah to fulfill the
wishes of the dead man. Therefore, Mr.
Shick should give the money to Reuven’s
heirs in order to carry out the mitzvah of
fulfilling the wishes of the dead man.

3) Rebbe Nosson and Rebbe Yaakov agree
with Rebbe Yehuda HaNasi that there was
no implied acquisition in Mr. Sender’s
order to take the money. However, they
disagree with the second point. There is
no mitzvah to fulfill the wishes of the dead
man. Therefore, the money goes back to
the heirs of Mr. Sender.
4) The Chachomim are in doubt about
both issues. Ordinarily, they would rule to
divide the money between the heirs of Mr.
Sender and the heirs of Reuven Geshtorben. In this particular case, however, they
allow the shaliach to give the money to
whomever he feels deserves it.

It’s Great to be Grateful
“Hello.”

“Shalom Rabbi Katz, this is Aryeh Levy
calling.”
“Shalom, Aryeh! How are you?”
“Baruch Hashem, Rabbi just fine.”
“What’s doing, Aryeh?”
“Last week I asked the Rabbi for his advice on how to handle a sticky situation
with a neighbor.”
“Yes, I remember that.”
“I just wanted to thank the Rabbi. His
advice was excellent, and the problem is
now 100% solved.”
“Wonderful! Thank you so much for telling me that Aryeh. What else is doing?”
“Nothing, Rabbi Katz. I just wanted to
express my appreciation.”
Rabbi Katz was pleasantly surprised.
“That is fantastic, Aryeh. I am the one
who owes you a thank you.”
“You’re welcome Rabbi Katz; but what
did I do?”
“You expressed your hacoras ha’tov
(gratitude), Aryeh. Do you know how
many people call me every day and all
night, asking shaylas (questions concerning Torah laws) and advice?”
“I can just imagine, Rabbi.”

“At the Shabbos table …
when the father explains the
Zemiros and the family sings
them, heaven and earth join
together.”
Rav Lefkovitz zt”l
100 pages with illustrations. Price: 10 ₪.
Contact the author at 585-2216.

“Very often I spend many hours speaking
with the person or researching his shayla.
After I give the answer, I usually do not
hear anything. This time it is different. It is
so gratifying to hear from you that the
problem was solved. It is even more
heartwarming that you made a special
phone call just to thank me.”
“It is the least that I can do, Rabbi Katz, after
all the help that you have given to me.”
Kinderlach . . .
The parasha begins with the declaration
made when bringing the bikurim (first
fruits). “And you will approach the
Kohen...and you shall say to him...”
Devarim (26:3)]. The person proceeds to
make a lengthy statement, expressing his
gratitude for the good that Hashem has
done for the Jewish people since the days
of Yaakov Avinu, down to the present
bringing of these first fruits. Isn’t it enough
to bring the fruits? Why do we also have to
make a long speech? The Sefer HaChinuch
explains that expressing hacoras ha’tov
arouses true feelings of appreciation in
one’s heart. Hashem wants us to truly appreciate the good, and not just go through
the motions of bringing the bikurim. Rashi
adds, in the name of the Sifrei, that the
declaration shows that you are not unaware of the good. The Ikar Sifsei
Chachomim expands on this point. If a
person does not recall the Source of the
good, by making this declaration, he will
push it out of his mind. He will come to
ignore the good. This is a terrible fault.
Seichel (common sense) alone tells us that
being ungrateful is a lowly trait. Therefore,
the Torah comes to implant gratitude into
our hearts. Hacoras ha’tov is a trait that
needs constant chizuk (strengthening).
The Chovos HaLevavos goes even further.
Hacoras ha’tov (literally recognizing the
good) is the foundation of Avodas
Hashem. The more a person feels indebted
to Hashem, the more sincere will be his
service to the Holy One.

“All those who conscientiously fulfill the mitzvah of
Bircas HaMazone will have
their income provided honorably their entire lives.”
Sefer HaChinuch
Mitzvah 430
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"שלום ,הרב כ"ץ ,מדבר אריה לוי".
"שלום ,אריה! מה שלומך?"
"ברוך ה' ,כבוד הרב ,בסדר גמור".
"מה חדש ,אריה?"
"בשבוע שעבר ביקשתי את עצתו של הרב בנוגע לבעיה שהיתה
לי עם שכן שלי".
"כן ,אני זוכר זאת".
"רציתי להודות לרב .העצה היתה טובה מאוד ,והבעיה נפתרה לגמרי".
"נהדר! תודה רבה לך על שסיפרת לי זאת ,אריה .יש עוד משהו?"
"לא ,הרב כ"ץ ,שום דבר .רק רציתי להודות לך".
הרב כ"ץ מופתע לטובה.
"אני ממש מתרגש ,אריה .אני הוא שחייב לך תודה כעת".
"בבקשה ,הרב כ"ץ .אבל ...מה עשיתי?"
"הכרת לי טובה ,אריה .אתה יודע כמה אנשים מתקשרים אלי כל
היום וכל הלילה ,כדי לשאול שאלות ולבקש עצות?"
"אני יכול לתאר לעצמי ,כבוד הרב".
"פעמים רבות אני מבלה זמן רב בשיחה עם אדם ובבדיקת הנושא
שעליו הוא מבקש לברר .בדרך כלל ,לאחר שאני נותן תשובה,
אינני שומע ממנו מה קרה בסופו של דבר .אך הפעם זה שונה .כל
כך טוב לשמוע ממך שהבעיה נפתרה .וממש מחמם את הלב
לדעת שהתקשרת במיוחד כדי להודות לי".
"זה המעט שאני יכול לעשות ,הרב כ"ץ ,אחרי כל העזרה שנתת לי".
ילדים יקרים . . .
פרשת השבוע מתחילה בהצהרה שנאמרה עם הבאת הביכורים:
"ובאת אל הכהן ..ואמרת אליו) "...דברים כ"ו ,ג'( .מביא הביכורים
קורא הצהרה ארוכה שבה הוא מבטא את הכרת הטוב שלו על כל
הטוב שגמל הקב"ה עם עם ישראל מאז יעקב אבינו ועד להבאת
הביכורים שבידיו .האם עצם הבאת הפירות איננה מספיקה? מדוע
על המביא גם לנאום נאום ארוך? ספר החינוך מסביר שביטוי
הכרת הטוב בפה מביאה לידי הכרת טוב אמיתית גם בלב .ה'
רוצה שבאמת נכיר בלבנו בטובה שהוא מעניק לנו ,ולא שרק נביא
בידיים את פירות הביכורים .רש"י מוסיף ,בשם הספרי ,שההצהרה
באה לומר ש"אינך כפוי טובה ".וה"עיקר שפתי חכמים" מרחיב
בנקודה זו .אם האדם לא ייזכר במקור כל הטוב באמצעות ההכרזה
הזאת ,הרי הוא ידחה את המחשבה על כך מלבו ,ויגיע לידי
התעלמות מהטוב שיש לו .וזהו חסרון גדול באדם  -אפילו על פי
השכל חוסר הכרת הטוב היא מידה רעה .ולכן ,באה התורה
להטביע בלבנו את הכרת הטוב ,שהיא תכונה שזקוקה לחיזוק
מתמיד .החובות הלבבות מרחיק לכת עוד יותר .לדעתו ,הכרת
הטוב היא היסוד לכל עבודת ה' .ככל שהאדם ירגיש יותר חייב
תודה לה' ,כך עבודת ה' שלו תהיה אמיתית יותר.
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"שליחי הנאמן ,מר שיק ,אנא קח את סכום הכסף הזה ,מתנה
לחברי היקר ראובן גשטורבן ,המתגורר בקרית ספר".
"בסדר גמור ,מר סנדר".
מר שיק מגיע לקרית ספר עם הכסף ,אך הוא איננו מצליח למצוא
את ראובן גשטורבין .לאחר בירור עם אנשים במקום ,הוא מגלה
לחרדתו שראובן גשטורבן נפטר.
"טוב ",הוא חושב לעצמו" ,אם ראובן איננו כבר בין החיים ,הרי
שעלי להחזיר את הכסף למר סנדר".
לוהוא אכן חוזר לביתו של מר סנדר ,הישר לבשורה הרעה שמר
סנדר נפטר אף הוא.
השאלה :כעת ,שהן השולח והן מי שהכסף נשלח אליו נפטרו,
מה על מר שיק לעשות עם הכסף שבידו?
והתשובה היא:
הגמרא )גיטין י"ד ע"ב( מביאה ארבע דעות שונות בעניין.
 (1דעת "יש אומרים" – שכאשר מר סנדר אמר למר שיק לקחת
את הכסף ,הוא התכוון שמר שיק יזכה בכסף – מיד – עבור ראובן.
לפיכך ,הכסף שייך לראובן .ראובן נפטר ,ולכן יורשיו יורשים את
הכסף הזה גם כן ועליו לתת להם אותו.
 (2רבי יהודה הנשיא מסכים עם ה"יש אומרים" – שהכסף צריך
להגיע ליורשי ראובן ,אך מסיבה אחרת לגמרי .לפי רבי יהודה
הנשיא ,כאשר מר סנדר אמר למר שיק לקחת את הכסף ,הוא לא
התכוון שעליו לזכות בכסף עבור ראובן .ולכן ,הכסף עדיין שייך
למר סנדר .אבל ,לאחר שמר סנדר נפטר ,יש לנו מצווה לקיים
דברי המת – והוא ,הלוא ,רצה שהכסף יגיע לראובן .ולכן ,על מר
שיק לתת את הכסף ליורשי ראובן ,כדי לקיים את המצוה של קיום
דבר המת.
 (3ר' נתן ור' יעקב מסכימים עם רבי יהודה הנשיא שלא היתה כאן
זכייה של ראובן בכסף כאשר מר סנדר הורה לשליחו לקחת אותו.
אך הם חולקים בנקודה השנייה .אין כאן מצוה לקיים את דברי
המת .ולכן הכסף חוזר ליורשי מר סנדר.
 (4החכמים מסתפקים בשני צדדי השאלה .בדרך כלל ,הם היו
פוסקים שיש לחלק את הכסף בין יורשי מר סנדר ויורשי ראובן
גשטורבן .אך במקרה ספציפי זה ,הם מתירים לשליח לעשות עם
הכסף כראות עיניו – או ליורשי המשלח ,או ליורשי האדם שאליו
שיגר אותו.

"כל הזהיר בברכת המזון –
מזונותיו מצויין לו בכבוד
כל ימיו"
ספר החינוך
מצוה ת''ל

"כאשר ראש המשפחה מבאר
את הזמירות בשולחן השבת,
והמשפחה משוררת אותם,
שמיים וארץ מתחברים".
)הרב לפקוביץ זצ"ל(
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