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  כספו עמואת ציוה ליורשיו לקבור 

 א. :באופנים הבאים יים דברי המתקאם יש מצוה ל ובו יבואר

או  ,ציוה ליורשיו אבל לששכשלא הולש הכסף. ב. שכשלא הו

  דבר איסור. לעשות בנכסיו כשמצוהלבניו. ג. 

  הנידון

מעשה היה בירושלים בזמן רבן של ישראל, רבי שמואל סאלנט זצ"ל, 

באחד שציוה לבניו לפני מותו שיקברו את כספו ותכשיטיו עמו 

בקבר. לאחר מותו שאלו היורשין את רבי שמואל סאלנט, האם יש 

תמורת את כספו ותכשיטיו, ולהם, שישומו לקיים צוואה זו, ואמר 

ו המחאה על סך שומת הממון שנטלו. יניחו בקברהכסף והתכשיטים 

ויש לבאר: א. מדוע מהני המחאה זו, הרי היא קבורה עמו. ב. האם 

באמת יש כאן מצוה לקיים דברי המת. ג. מדוע לא ציוה רבי שמואל 

לקבור עמו את כספו ותכשיטיו, והא הלכה פסוקה היא שמצוה לקיים 

  י המת.דבר

  תשובה

ולהשחית את  ,אם מצוה דבר איסור ,אין מצוה לקיים דברי המת

 פסק רבי שמואלומה ש .סור בל תשחיתיכספו ומטלטליו הוא א

  .אינו אלא לרצות את נפש היורשין בקברו, להניח המחאה

  ביאור התשובה

  בלא הושלש -דין מצוה לקיים דברי אביו המת 

מצוה לקיים דברי המת, " "ל, ב) וזחושן משפט רנב פסק המחבר (

אפילו בריא שצוה ומת, והוא שנתנו עכשיו לשליש לשם כך. הגה: 

אבל היו בידו קודם ולא לשם כך, או שבאו לידו אחר הצוואה, אין 

" ע"כ. בזה משום מצוה לקיים דברי המת (טור ומרדכי פרק מי שמת)

הנה סתמו המחבר והרמ"א, שאין מצוה לקיים דברי המת אלא 

לש ביד שליש, אבל אם לא הושלש הממון ביד נאמן לעשות בהוש

כמצות המת, אין מצוה לקיים דברי המת. וכן סתם המחבר באבן 

העזר (נד, א) בלא חולק. אבל בחושן משפט בסימן רנ, כג הביא 

המחבר מחלוקת בזה. והסכמת הפוסקים (ש"ך רנב, ס"ק ד. סמ"ע 

לקיים דברי המת אלא רנב, ס"ק ח, ועוד הרבה פוסקים) שאין מצוה 

  כאשר הושלש, כפי שסתם המחבר.

אבל מכל מקום פסק הסמ"ע (רנב, ס"ק ח), שאם ציוה ליורשיו, 

יש ליורשין מצוה לקיים דברי המת, וכן פסק  ,אפילו לא הושלש

בפשיטות הש"ך (שם, ס"ק ד). אבל בנתיבות המשפט (שם, ס"ק ב) 

באמר  וא הדיןועיין ש"ך ס"ק ד' דהכתב על דברי הש"ך וז"ל "

ליורשים תנו וכו'. ולא ידעתי למה כתבו בפשיטות, דהא לעיל בסימן 

בעינן  ,ר"ן סעיף כ"ג מביא המחבר פלוגתא בזה, ואפילו להך דעה

 'סעיף בב ית יוסףכמבואר בב ,יהםדוקא שיאמר כן להיורשים בפנ

  " עכ"ל הנתיבות. בשם הריטב"א [בתשובה סי' נ"ד]

ו"ת קמא, סימן קנ) תמה על הש"ך שסתם וכן רבי עקיבא אייגר (ש

בזה, דהרי הוא מחלוקת, ופסק שם רבי עקיבא אייגר, שאין מצוה 

לקיים דברי אביו המת אם לא הושלש, אפילו אם ציוה ליורשיו. מכל 

מקום פסק רבי עקיבא אייגר במקום אחר, שאם אביו ציוהו, אפילו 

עשות צואות כשאין מצוה לקיים דברי המת, יש מצות כיבוד אב, ל

  אביו, אפילו לא הושלש.

ראה ומעתה נ) "סימן סח ,שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמאוז"ל (

במצוה לבניו דרך צוואה ליתן ממון ירושתם לפלוני כך  ,לדינא לי

דצריכים לקיים מדין כיבוד אב, ומה דשקלו וטרו הפוסקים בדין  ,וכך

לכך, היינו דהוא רק במשליש מתחילה  ,מצוה לקיים דברי המת

במצוה לאחד משאר  פקא מינא,דהוי רק לשון מתנה, גם נ ,בלשון תנו

, דמשום פקא מינאדלא שייך דין כבוד אב, גם במצוה לבניו נ ,יורשיו

כדאיתא  ,ומדין מצוה לקיים דברי המת כפינן ,כיבוד אב לא כפינן להו

בפרק השולח (גיטין דף מ' ע"א) ובהר"ן פ"ק דגיטין בסוגיא דמעמד 

  " עכ"ל.שלשתן

הנה נתבאר, דנחלקו הראשונים, אם יש מצוה לקיים דברי המת בלא 

הושלש, וסתם המחבר והרמ"א כשיטת הראשונים שאין מצוה לקיים 

דברי המת אלא היכא דהושלש, וכן פסקו הפוסקים. ואם מורישו ציוה 

הסמ"ע והש"ך  וליורש בפניו, ולא הושלש, נחלקו בזה, ופסק

ילו לא הושלש יש מצוה לקיים דברי המת, אבל אפ ,דבמוריש שציוהו

בנתיבות המשפט מספק בזה, ורבי עקיבא אייגר פסק דאין מצוה 

לקיים דברי המת בלא הושלש, אפילו ציוהו מורישו. מכל מקום, אם 

המוריש הוא אביו, כתב רבי עקיבא אייגר דיש מצות כיבוד אב לקיים 

דברי המת, אבל אין צוואתו, אפילו שאין חייב מדין מצוה לקיים 

  כופין על זה, דאין כופין על קיום מצות כיבוד אב.

העולה מזה: אין מצוה לקיים דברי המת אם לא הושלש, ואם 

מורישו ציוהו ולא הושלש, לש"ך והסמ"ע יש מצוה לקיים דברי 

המת [אם ציוה בפניהם], והנתיבות מסתפק בזה, ורבי עקיבא 

. ואם המוריש הוא אביו, יש אייגר פסק שאין מצוה לקיים דבריו

  מצות כיבוד אב לקיים דבריו.
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  ציוה לעשות דבר איסור

ולפי המבואר, אף על פי שלא הושלש הממון ביד היורשין, מכל 

מקום, לכאורה יש מצות כיבוד אב לקיים דבריו. ולפי הש"ך והסמ"ע 

  חייבין לקיים דבריו כדין מוריש שציוה ולא הושלש. 

שאין כאן כלל מצוה לקיים דברי המת, כיון אבל באמת נראה פשוט 

שקבורת כספו בקבר ותכשיטיו הוא דבר איסור, להשחית ממון בכדי, 

ולא האילנות בלבד, אלא כל ) וז"ל "י, מלכים ו(רמב"ם דפסק ה

המשבר כלים, וקורע בגדים, והורס בנין, וסותם מעין, ומאבד 

א מכת מאכלות דרך השחתה, עובר בלא תשחית, ואינו לוקה אל

 )א ,קכט(שבת " עכ"ל. ומקורו הוא בסוגיא במרדות מדבריהם

שבת בו ,במעין )א ,מד(ויבמות  ,בבגדים )א ,לב(קדושין בו ,בכלים

  במאכלות. )ב ,קמ(

אין מצוה לקיים דברי המת כשציוה לעבור איסור, דז"ל והנה 

אבל שכיב מרע שצוה ליתן לעכו"ם " )זכיה ומתנה ט, י(רמב"ם ה

" עכ"ל, שזה כמי שצוה לעבור עבירה מנכסיומתנה אין שומעין לו, 

דן במי שציוה לתת נכסיו לצדקה, והיה לו יורש עני  ובשו"ת תשב"ץ

שצוה  רעמכיב ש ימא לןוקי" ) וז"לקצ ,שו"ת תשב"ץ חלק גוכתב (

רק ם ז"ל בפהרמב" כתבשו כמ ,מנכסיו אין שומעין לו הלעשות עביר

ה" ויירשנה קרוב ,הקדש זה בטל הוא ן,כם א ה,ומתנ הזכי כותט מהל

ם דברי יעכ"ל. וכן פסק באחיעזר (חלק ג סימן לה), דאין מצוה לקי

  המת בדבר איסור.

ונראה לי בזה מקור נאמן לדין זה, דהרי מצוה לקיים דברי המת אינה 

אביו שציוה על בנו לעבור דבר גדולה יותר ממצות עשה דכיבוד אב, ו

) טו ,רמ(יורה דעה עבירה אין מצות כיבוד אב, כדאיתא במחבר ב

אמר לו אביו לעבור על דברי תורה, בין מצות עשה בין מצות לא "

" ע"כ, ומקורו בבבא תעשה, ואפילו מצוה של דבריהם, לא ישמע לו

דברי מציעא (לב, א), אם כן פשיטא דבדבר איסור אין מצוה לקיים 

המת. לפי זה פשיטא דאין שום מצוה לעבור על בל תשחית, ולקבור 

  נכסיו עמו.

שאין ברור ומה שאמר להם רבי שמואל סלנט להניח המחאה בקברו, 

, שהרי לא תפרע המחאה זו ם קצת מצות המתכונתו שבזה יתקיי

לעולם, אלא היה זה לתת ליורשים הרגשה טובה שקיימו את מצות 

  אביהם.

ים דברי המת אם ציוה לעבור דבר העולה מזה: אין מצוה לקי

אין , לכן איסור, ולקבור כספו וממונו עמו הוא איסור בל תשחית

  .מצוה לקיים דבריו

  
  

  

 חכמה וגליונות איש חסד היהגליונות משך 
בינת המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון עם גליון מלבד 

ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים של 

  איש החסד.
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