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 צוואת הרב גץ זצ"ל
דע החי ויתבונן האדם שסופו של כל יצור הוא לשבוק חיים לכל חי ומה זה יוסיף אם יאריך י

ימים או לא. זה דומה לשטר אשר חייבים לפרוע אותו והכסף מונח בכיס ולמה לא יחזיר את 

 החוב לבעליו?

הוא דין אמת  כן שומה עלינו לקבל את גזרות הבורא יתברך ויתעלה בשמחה ולדעת שהכלל 

 בלי עוולה ובלי משוא פנים חלילה וחס.

מה יגיד ומה ידבר איש אשר כמוני ? אודה לה' בכל לבב אשר זכני משחר ילדותי לחיות כיהודי, ו

זכיתי ללמד תורה ודרך ארץ, זכיתי להקים בית נאמן בישראל, זכיתי באשה כשרה ויראת שמים 

וגדול, זכיתי לראות בבנים ובנות ששה סדרי  אשר תמיד עשתה את רצוני וכבדתני בדבר קטן

 -האל ברחמיו יגן עליהם  - טרם נהרגו שני בניו של הרב גץ על קידוש השם() משנה וחמשה חומשי תורה

שמו, זכיתי ללמֹד  ובנכדים. זכיתי לראות את אלה שנשאו להדבק בזרע כשר ויראי ה' וחושבי

וללמד כפי קטנות שכלי הדל, והצצתי בכל מקצועות התורה הקדושה כפי קֹטן הבנתי וזאת 

 בלי רב אשר אני שותה ממימיו יום יום ובלי חבר התומך וסועד.

קדישא  כיתי לחיות באדמת קדשנו ולראות באתחלתא דגאולה בקום שלטון ישראל בארעאז

אשר גורם לקידוש שם ה' בעולמו, באשר כל עמי הארץ רואים שיש אלקים בישראל, וְדברו 

 אמת ביד עבדיו הנביאים.

כיתי לסייע במצות ישוב הארץ בהשתדלי כמיטב יכולתי וללא לאות לבסס מבחינה רוחנית ז

ת בין אדם וגשמית מושב זה, הוא כרם בן זמרה, וכן להשפיע במידת האפשר להשכין שלום אמ

 לחברו בין יוצאי גלויות שונות, בין שבט לשבט ובין משפחה למשפחה.

אם כי דאגתי שלא יחסרו חלילה מהקיום, אלא  -כיתי להוריש לילדי לא עושר ולא נכסים ז

ם טוב ושבכל מקום אשר תדרך כף רגלם יוכלו להגיד בלי בושה שהם ילדיו של פלוני.  בעיקר שֵׁ

 י ולא ליהנות מכתרה של תורה.כיתי ליהנות מיגיע כפז

ללא הגרר אחרי  -דעת אמת של התורה הקדושה  -שתדלתי מעת אשר עמדתי על דעתי ה

תענוגי הגוף למיניהם פרט לשמחה של מצוה ומה לי לבוא בטרוניא חלילה וחס ? ובפה מלא 

 שרי ואשרי חלקי !א אומר אני 

חתי על כך והודתי לה' שגם ואם סבלתי מדי פעם קצת יסורים מפה ומשם הלוא תמיד שמ

 זאת זכות גדולה וקדושה היא לי.

כן יקירי את אשר אהבה נפשי, קבלו בעוז ובאהבה את גזרת הבורא וברכו את ה' מעולם ועד ל 

 עולם.

ני ִמִציִתי כיהודי כל רגע ורגע מהחיים אשר ִנתנו לי בידי חסד הבורא כל חי, אין לי יותר מה א

תית, כולכם ועל כל אחד ואחד מישראל ליראת שמים אִמ  לדרוש מהחיים רק להתפלל על
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לקיום מצוות ה' ֻכָלן, בין אדם לחברו ובין אדם למקום, לפרנסה טובה, לזרע  כשר ובריא ומעל 

 לכל לשלום.

דברי קטרוגיהם  -והי המצוה העליונה שתוצאותיה תוצאות חיים, אל תשימו לב למקטרגים ז

המנעו תמיד מקטטות ומלפגוע בכבוד הזולת או מלנצחו  יעברו מן העולם והשלום חי וקיים.

בדברים מיותרים. הרבו שלום וידידות על כל צעד ושעל, קבלו כל אדם בשמחה, המנעו מלקבל 

 דברי לשון הרע חלילה וברחו ממושב לצים.

וסף לצוואתי זו על השלום, הנני מוצא לנכון להוסיף עוד אי אלו כללים אשר ייטיבו לכם בזה נ

 א.ובב

 הא ידכם תמיד פתוחה למתן צדקה ועל זה נאמר "ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם".ת

 קפידו על הפרשת מעשר צדקה, מכל ֶרַוח אשר יבוא לכם בעזרת ה'.ה

כי הלוא כולנו  -פתוח לאורחים כשרים והזדרזו במצוה יקרה זו  -בכל אתר ואתר  -הי ביתכם י

 אורחים בעולם הזה.

ולומדיה וחזקו ברכי רבנן ְדָשְלִהי באשר תיחדו איזה תלמיד חכם נזקק ותתמכו בו בדו התורה כ

 מקרוב ומרחוק.

 ומו תמיד מפני תלמיד חכם או זקן בהגיעו לגיל ִששים קימה שיש בה ִהדור.ק

אוד מאוד הזהרו בכבוד אשתי, אמכם, ואהבו וכבדו את חמיכם וחמותכם, חותנכם וחותנתכם מ

 כאב ואם ממש.

שו תמיד חלק מהכנסותיכם למיניהן והפקידו בידי אמכם ולאחר אריכות ימים ושנים בידיו פרית

של גדול המשפחה. סכומים אלה יהוו קרן סעד ומשענת לכל בני המשפחה בשעת צרה חלילה 

 .ובשעת שמחה

 היזהרו מאוד מלהתחבר עם בני זוג או בנות זוג שאמם לא שמרה על טהרת המשפחה.

ם, מאוסטרליה ועד אלסקה בלי כל הבדל. אך היזהרו מאוד מאוד בנוסף כל ישראל כשרים ה

על העניין הנ"ל, מלהתחבר עם בני הורים האוהבים קנטור ומחלוקת באשר זה סמן הנמסר 

 לנו על ידי רז"ל "שאבותיהם לא עמדו על הר סיני...".

ור בן זוג או בת זוג, יופי, עושר, כבוד וכדו' לא יסנוורו את עיניכם בבואכם אתם וצאצאיכם לבח

 אלא יראת שמים, אהבת ישראל, צניעות, טהרת הגוף ושלום יהיו נר לרגלכם.

 קפידו לתת תמיד שני שמות לכל זרעכם בכדי לא להתקל בצוואת רבי יהודה החסיד ע"ה.ה

קפידו במאוד מאוד על קדושת השבת כהלכתה, על הנחת התפילין, על שמירה מעולה מאוד ה

 וכללי טהרת המשפחה.בהלכות נדה 
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היזהרו עד מאוד ואין גבול וקץ לכל האזהרות מהשחתת הזרע לבטלה חס ושלום שהם הם 

נגעי בני אדם הגורמים לכל האסונות והפגעים הכתובים ושאינם כתובים המעכבים את ביאת 

 המשיח שיגלה ותראה מלכותו במהרה.

להגביל את הילודה מתוך סברת  שום פנים ואופן אין לסמוך על דעת סתם רופאים ממליציםב

הכרס, אלא כל צעד ושעל חייב להחתך על פי דעת התורה הקדושה בשאלכם רב גדול ירא 

 .שמים ומפורסם שהוא יורה לכם את הדרך אשר תלכו בה ואת המעשה אשר תעשון

אמכם תספר לכם על כך די והותר, וברוך ה' אשר זכנו שלא לקבל דברי בלע ישתבח שמו לעד 

 ה המודרנית. על פי דעת תורה יש תקנה לכך.בתקופ

אין להסתפק בסתם  -ֻכלן  -קפידו לחנך את כל ילדיכם ברוח התורה והיראה, בקיום המצוות ה

היא ה"ישיבה", יחד עם זאת צריכים ללמוד  -חינוך דתי אלא חייבים להכנס לאהלה של תורה 

 מקצוע ודרך ארץ בכדי שלא להזדקק לכתרה של תורה.

 עתים בכל יום לתורה, אחד המרבה ואחד הממעיט, אך זמן קבוע חייב להיות. ְקבֹעלִ 

השתדל מאוד לישא אשה בגיל צעיר ככל האפשר ולפחות לפני עשרים שנה מהטעמים ל 

 הידועים, וטוב לגבר כי ישא עול בנעוריו.

 והבעל, לא תריבו מעולם בנוכחות זרים ואפילו בני משפחה או ידידים. זהרו בכבוד האשהה

 לו רק שלום ואהבה כי הרוגז נעלם חיש מהר אך דברים באזני זרים נשארים חיים וקיימים.ג 

ל תחשיבו מדי את הכסף. השתדלו להקים בית מסודר עם כלים נאים בכדי לא להגרר חלילה א 

 להכנס בבולמוס של רכישות וחילופים חדשים לבקרים.אך מבלי ... אחר הקנאה והלא תחמוד

 .ש לאל ידי להוסיף כהנה וכהנה אך העדפתי להסתפק בשרשים בחינת תפשת מועט, תפשתי

 ל יתברך בהסדרת הקיום:-וזה רצוני בעזרת הא

כל זמן שאשתי, אימכם, נמצאת בחיים, אין להוציא שום כלי או חפץ או רהיט או כל דבר אחר 

, בכדי שלא לגרום לסיכסוכים חלילה, שהשטן לא ימצא שעה לרקד. ו ברשותהאפילמהבית 

 רק אם הדבר נקרע או נשבר מותר להוציאו או להחליפו.

 .מותר לאשתי לחלק לפי ראות עיניה לנכדים -בנגלה בלבד ולא בנסתר  -רק את ספרי 

 שיזכני ה' באחד מיוצאי חלצי לזכות וללמד בהם. יתר הספרים ישארו בבית עד לעת מצוא

 את כל בגדי של חול ושל שבת לחלק לעניים בני תורה לפי ראות עיני אשתי תחי'.

 לשמר על הכללים שבסדרי ההלוויה וכו' הרשומים בגליון המצורף והגלוי.

ת אני מבקש לפתח את המשק בחלקותי במושב בצורה נאה ולטפח את האילנות כי זוהי מצו

 .ישוב ארץ ישראל

 ולהמשיך בשרשרת. -לאחר גמר לימודיו  -חייב אחד מהילדים להשאר במשק 
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במזון, לבוש וכל הצרכים צריך להפקיד בידה עשרה   -אמכם  -נוסף על סיפוק צרכי אשתי 

אחוזים מכל ההכנסות בעין או הטבות שונות, במוחזק ובראוי לשם צדקה, או מתנות לילדים 

אשר תמצא לנכון כל זמן אשר תשאר בארמלותה, והבעלות על המשק תשאר  ולנכדים או ככל

 בידיה ותעבור לזה מהבנים אשר רוצה לקבלו לידיו.

בסיכום, אני מבקש ִמכם בכל לשון של בקשה, כי אין שלטון ביום המות, להזהר מחלול ה', 

ת גמורה ובלי מסכסוכים, מפלוגים כל אחד יסתכל בעין בוחנת על האחים ועל האחיות באחדו

כל פרוד חס ושלום, ואם ַתְקפידו על כל הנ"ל תהיו סמוכים ובטוחים, ואני מבטיח לכם בעזרת 

ה' יתברך שתמצאו אושר ושלוה, חיים וששון, חדוה ושמחה בריאות ואורך ימים לחיים טובים 

 ולשלום.

העולם אביכם, ובעלך האוהב אתכם בכל לב ונפש ומתפלל בעדכם, אשר נפרד ִמכם לחיי מ

 הבא בס"ד, ומעתיר בעדכם לטובה ולשמחה וחיים עד העולם מחי החיים. ה' עליכם יגן.

תשכ"ו לפ"ק בכתב ָיִדי. הקטן  ילודי דוודי דלי נאכתב בדעה צלולה כאן כרם בן זמרה ז' לירח נ

 בישראל מאיר יהודה בן אדוני אבי ר' צמח ב"ר חיים זלה"ה.

 

 

 

 

 


