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עדיף לבד: עיקרון "מצווה בו יותר מבשלוחו"
פתיחת פרשת וישלח מציגה את השלוחים ששלח יעקב אבינו לעשו אחיו.

נחלקו הדעות באשר לטבעם של שלוחים אלו, אם שלוחי בשר ודם, ואם מלאכי שמים. כך או 

כך, ניקח את ההזדמנות כדי לדון בדיני שליחות, ובפרט בשאלת מעמדו של קיום מצווה על-ידי 

שליח.

ההלכה מכירה באופציה של מינוי שליח שיוכל לפעול בשם השולח. אפשרות זו תקפה למגוון 

פעולות בתחום העסקי )כגון מכירת נכס(, לקיום מצוות, ובעוד תחומים של דיני התורה )כגון 

הפרשת תרומה(. תיאורטית, ניתן אפילו לקדש אישה על-ידי שליח. בפרט בחודש כסלו, הנושא 

רלוונטי בנוגע לשאלת הדלקת נרות חנוכה על-ידי שליח, כאשר נבצר מאדם להדליק לבד.

במאמר הנוכחי נדון בשאלה עד כמה ראוי לקיים מצוות על-ידי שליח, ועד כמה יש להימנע מכך. 

מלמד  לשבת,  להכנות  ביחס  והן  אישה  קידושי  של  בהקשר  הן  המופיע  ידוע,  תלמודי  עיקרון 

ש"מצווה בו יותר מבשלוחו" )קידושין מא, א; שבת קיט, א(. האם עיקרון זה נאמר ככלל גורף 

מאחורי  העומדת  הסברא  מה  טוב?  ומנהג  המלצה  או  חיוב,  על  מדובר  האם  המצוות?  לכל 

העיקורן, ומה הדין כאשר יש הידור מצוות שמתקיים דווקא בעשייה על-ידי שליח?

בשאלות אלו, ועוד, נדון בהמשך הדברים.

"מצווה בו יותר מבשלוחו"

כאמור, העיקרון התלמודי הידוע קובע כי "מצווה בו יותר מבשלוחו". ועולם, האם העיקרון חל 

על כל המצוות, או שמא ישנם כללים ביחס לתחולת העיקרון על מצוות שונות?

דעת המגן אברהם )רנא, ב(, כפי שמביא גם המשנה ברורה )רנ, ג(, הוא ש"הוא הדין בכל מצוה, 

בשלטי  דבריו  )הובאו  זרוע  באור  יותר  מוקדמים  שורשים  זו  לדעה  משלוחו".  יותר  בו  מצוה 

גיבורים, קידושין מא( ובספר המקנה )קידושין, שם(.

בלבד:  מקומות  בשני  עצמי  קיום  העדפת  של  העיקרון  את  מוצאים  אנו  חז"ל  בדברי  ואולם, 

בקידושין אישה, ובהכנות לשבת. מבחר צר זה משתקף בפסיקת הרמב"ם )שבת ל, ו( והשולחן 

ערוך )אה"ע לה, א(, שאף הם מזכירים את היסוד לעניין קידושין והכנות לשבת בלבד. 

מכאן מסיק בספר יד המלך )שבת, שם( שהעיקרון נאמר אך ורק במצוות אלו, ואינו נאמר בשאר 

מצוות התורה )עי' גם במהר"ח או"ז, שמצמצם את תחולת הכלל למצוות מסוימות(. ב'יד המלך' 

מבאר את המיוחדות של מצוות אלו בכך שהקיום על-ידי שליח 'מנתק' את המקיים מהמצווה 

וישלח תשע"ו

מאמר השבוע עוסק בכלל ההלכתי לפיו "מצווה בו יותר מבשלוחו". מדוע עדיף לקיים 

מצוות על-ידי החייב עצמו? האם מדובר בחיוב, או בעצה טובה? מה הדין כאשר יש 

חנוכה(?  נרות  בהדלקת  )כגון  מצווה  הידור  לבין  בו"  "מצווה  של  הכלל  בין  התנגשות 

בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע. 
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

אנו  השבוע,  פרשת  בתחילת 

שולח  אבינו  יעקב  את  מוצאים 

)בראשית  מלאכים אל עשו אחיו 

לב, ד(. רש"י, בשם המדרש, מגלה 

רגילים,  בשלוחים  מדובר  שלא 

מלאכי   – ממש  במלאכים  אם  כי 

שמים.

ממש,  מלאכים  יעקב  שלח  למה 

אחיו?  עשו  אל  מרום,  מלאכי 

במלאכי  להסתפק  יכל  לא  האם 

בשר ודם?

תשובה  למצוא  שנוכל  נראה 

על  הבא.  הפסוק  בדברי  לשאלה 

אומר  גרתי",  לבן  "עם  המילים 

תרי"ג.  בגימטריא  "גרתי  רש"י: 

גרתי,  הרשע  לבן  עם  כלומר, 

ותרי"ג מצות שמרתי, ולא למדתי 

ממעשיו הרעים". גם כאן, צריכים 

למה  הדברים.  עומק  על  לעמוד 

להעביר  אבינו  ליעקב  חשוב  היה 

מסר זה לאחיו עשו?

בשמירת  הגלום  שהמסר  נראה 

של  מסר  הוא  לבן  בבית  מצוות 

הטבע.  תחומי  מעל  התעלות 

לקיים  שייך  לא  הטבע,  בדרך 

של  בביתו  התורה  מצוות  תרי"ג 

במשך  אבינו,  יעקב  הצלחת  לבן. 

עשרים שנה של מגורים בבית לבן, 
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)דבריו לכאורה דחוקים בכך(.

שתי הבנות ביסוד הדין

דעת רוב המפרשים והפוסקים היא כדעת המגן אברהם, שכלל "מצווה בו יותר מבשלוחו" נאמר 

על כל המצוות, וכך הלכה. ואולם, שני הצדדים המוזכרים מעלה מעלים שתי אפשרויות שונות 

בהנת הכלל ההלכתי.

גישה  ומביע  משקף  אחר,  על-ידי  ולא  עצמו,  החייב  על-ידי  המצווה  שקיום  היא  אחת  הבנה 

חיובית לקיום המצווה, ומראה את שמחת האדם ואת רצונו בקיומה. כלומר, הזהירות לקיים את 

המצווה לבד מכריזה על אהבת המצווה והמוכנות להתייגע אחריה. לפי גישה פשוטה זו, ניתן 

להניח שהכלל תקף בנוגע לכל המצוות.

מנגד, ניתן להבין שאין עניינה של מעורבות אישית בקיום המצווה ביטוי לאהבת המצוות בלבד, 

במצוות  )לפחות  עצמה  שהמצווה  היא  בכך  הכוונה  עצמה.  המצווה  של  מהותי  חלק  אף  אלא 

מסוימות( מתהדרת בקיומה על-ידי החייב בה בעצמו. על-פי היגיון זה, עולה האפשרות שהכלל 

אינו תקף בנוגע לכל מצוות התורה.

הגר"א וייס שליט"א )מנחת אשר, בראשית סימן כג, י, ובאריכות במנחת אשר לקידושין סימן 

מד( מבאר שניתן לחלק בכך בין מצוות שיסוד עניינן תוצאה, לבין מצוות שמהותן היא מעשה 

הקיום עצמו.

הבניין  לגג  מעקה  לעשות  המצווה  מעקה.  מצוות  היא  הראשונה  לקטגוריה  מובהקת  דוגמה 

עניינו התוצאה – לוודא שאדם לא ייפול מהגג וייפצע או ימות – ולא מעשה המצווה של הקמת 

המעקה. מנגד, רוב המצוות יתאימו לקטגוריה השנייה של מצוות שיש במעשה קיומן עבודת 

ה', ואין עניינן התוצאה בלבד.

סוג  בין  לחלק  ניתן  לפיה  מבשלוחו",  יותר  בו  "מצווה  עיקרון  של  השנייה  להבנה  נוטה  זו  דרך 

מצווה אחד למשנהו. לפי ההבנה הראשונה, יסוד העיקרון הוא הבעת רצון וחשק לקיום המצווה, 

קשה כאמור לחלק ביניהם.

האם יש חיוב לקיים מצוות בעצמו?

את  מקיים  אדם  שכאשר  מבשלוחו"  יותר  בו  "מצווה  עיקרון  את  מבאר  מא(  )קידושין  רש"י 

המצווה בעצמו, יש בכך יותר קיבול שכר: "דכי עסוק גופו במצוות מקבל שכר טפי". ובשו"ת 

רב פעלים )יו"ד ב, לה( כתב שלפי דעת רש"י הלכת "מצוה בו יותר מבשלוחו" אינה חיוב, ואין 

איסור אם לא נוהג כן, אלא זהו כעין "הידור", שאם יקיים את המצוה בעצמו ולא על ידי שליח, 

יקבל יותר שכר.

קיום  על  איסור  חל  מבשלוחו",  יותר  בו  ש"מצווה  שכיון  כתב  יד(  )כח,  שור'  ב'תבואות  מנגד, 

המצווה על-ידי אחרים, וחובה על האדם לקיימה בעצמו. בכך הוא מבאר את פסקו של האור 

זרוע )ב, קז( לפיו כאשר אדם יודע למול, אסור לו לכבד אחרים במילת בנו, אלא עליו לקיים את 

המצווה בעצמו. לפי דרך זו, הסיבה לכך היא מפאת האיסור לקיים את המצווה על-ידי שליח 

כאשר אדם יכול לקיימה בעצמה )אחרים מפרשים שהדין מוגבל למצוות מילה בלבד(.

מנגד, מדברי הגמרא בקידושין )שם( משמע שאין איסור בקיום המצווה על-ידי שליח. הגמרא 

משווה בין קידושי אישה קודם שיראנה, שהוא אסור )אסור לאדם שיקדש אישה עד שיראנה(, 

לבין קידושין על-ידי שליח, שאין בו איסור. ה'תבואות שור' מבאר לפי דרכו שאין כוונת הגמרא 

שאין בכך איסור כלל, אלא רק שאין בכך איסור באותה מידה כקידושין קודם שיראה את הכלה.

ייתכן שההבנה הפשוטה בהלכת "מצווה בו יותר מבשלוחו" היא ממוצע בין הדעות האמורות. 

בשולחן ערוך )אה"ע לה, א( נאמרה ההלכה בלשון "מצווה", כלשון הגמרא. דהיינו, אמנם אין 

מתאימים  שהדברים  כמובן  בעצמו.  לקדש  מצווה  יש  אך  שליח,  על-ידי  קידושין  על  איסיור 

המצוות,  כל  שמירת  על  להקפיד 

הייתה במהותה אל-טבעית.

הקב"ה מתנהג עם האדם באותה 

הקב"ה,  עם  מתנהג  שהאדם  דרך 

האדם:  אחרי  שעוקב  צל  כמו 

נפש  )ראה  ימינך"  יד  על  צלך  "ה' 

כיון  ז(.  פרק  א,  שער  החיים, 

שיעקב אבינו התנהל מול הקב"ה 

בדרך אל-טבעית, לשמור את כל 

תרי"ג מצוות אפילו בהיותו בבית 

יעקב  עם  התנהג  הקב"ה  כך  לבן, 

באותה אל-טבעיות.

זהו המסר שביקש יעקב להעביר. 

סיכוי  לו  אין  הטבע  בדרך  אמנם, 

לנצח במלחמה מול לבן. אבל כיון 

שהצליח לשמור כל תרי"ג מצוות 

הטבע  דרך  שלא  הרי  לבן,  בבית 

תכריע את העימות, אלא השגחתו 

הישירה של בורא העולם.

כראייה לכך, שלח יעקב מלאכים 

– מלאכים ממש – אל עשו אחיו. 

התעליתי  שאכן  לך  דע  לאמור: 

מעל לדרך הטבע, עד כדי שליחת 

מלאכים. עדיפה לך, אפוא, דרכה 

של שלום מדרכה של מלחמה.

בני   – אנו  עומדים  הטבע,  בדרך 

כיום   – שהם  מקום  בכל  ישראל 

כולו  העולם  קשים.  אתגרים  מול 

לדעת  ואין  הבאות,  לקראת  דרוך 

כלל  אצל  ברם,  יום.  יולד  מה 

ישראל, בני האבות שהתעלו מעל 

שולט  הטבע  שאין  הרי  הטבע, 

עלינו, אלא השגחת בורא העולם. 

שנלך  זה  שבזכות  תפילה  נישא 

לישועה  נזכה  האבות,  בדרכי 

קרובה, במהרה בימינו.
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לדברי רש"י: אין אדם מקבל תוספת שכר על כלום.

יש לציין שלשון הרמב"ם לעניין קידושין הוא שחייב אדם לקדש בעצמו. 

קידושין  דין  בין  הלשון  שינוי  על  עומד  הלכה(  )בביאור  ברורה  המשנה 

בעצמו לבין דין ההכנות לשבת )לשון מצווה(.

"מצווה בו" מול הידורים אחרים

מה ההלכה במקום שעיקרון "מצווה בו יותר מבשלוחו" מתנגש עם הידור 

מצווה אחר? ב'חיי אדם' )סח, ז( מעלה את הספק בנוגע לכתיבת ספר 

תורה, כאשר אדם יכול לכתוב ספר תורה בעצמו, אך יכול למנות שליח 

)סופר( שיש לו כתב מהודר ויפה משלו. האם עדיף לכתוב לבד )ולקיים 

מעלת "מצווה בו"(, או עדיף להדר בכתיבת הספר על-ידי ששוכר את 

הסופר?

החיי אדם אינו פושט ספק זה, ומניח בצריך עיון )עי' גם ב'פרי מגדים' 

)תרכה, א(, שמעלה ספק דומה(.

תשובה אחת לספקו של החיי אדם תעלה מתוך דברי ה'תבואות שור' 

האמורים. לפי שיטתו ביסוד הדין של "מצווה בו", הרי שכל עניינה של 

ההלכה הוא שעשיית המצווה על-ידי שליח מהווה זלזול במצווה. 

כאשר השליחות נעשית דווקא כדי להדר במצווה, הרי שאין בכך זלזול 

שור'  ה'תבואות  פושט  מכאן  בה.  הידור  להיפך,  אלא  במצווה,  ופגם 

לכבד  מותר  )למשל(  ולכן  זה,  באופן  נאמרה  לא  בו"  "מצווה  שהלכת 

תלמיד חכם בקיום המצווה, ולא לקיימה בעצמו. מכאן שבנוגע לכתיבת 

ספר תורה, ראוי להדר אחר סופר שיש לו כתב יפה ומהודר.

שלמרות  כותב  כג(  סימן  בראשית  אשר,  )מנחת  שליט"א  וייס  הגר"א 

אחר  מצווה  מהידור  גדולה  בו"  "מצווה  שמעלת  לצדד  יש  כלל  שבדרך 

)הוא מסביר שכאשר אדם עושה מצווה על-ידי שליח, הוא מפסיד בכך 

את כל חלק "עבודת ה'" הגלום בה(, עדיין לעניין ספר תורה עדיף לשכור 

את שירותיו של סופר שכתבו מהודר ונאה.

הסיבה לכך היא שכתיבת ספר תורה היא מצווה שיסודה תוצאה, ואין 

יסודה במעשה של עבודת ה' בכתיבה עצמה. לפי שיטתו האמורה לעיל, 

במצוות מעיל אלו לא נאמר הכלל של "מצווה בו" )כאמור לעיל, אין זו 

דעת ה'מגן אברהם', לפיה הכלל נאמר בכל המצוות(.

ספקות של חנוכה ב"מצווה בו"

 – בו אדם  דן המחבר במקרה  ד(  נד, סעיף  )פרק  'תורת היולדת'  בספר 

יכול  אינו   – לידה  אחרי  החולין  בבית  השוהה  אישה  הנידון  במקרה 

להדליק נרות חנוכה במקום המועדף )סמוך לפתח או ליד החלון(, אבל 

יכול לעשות כן בתוך הבית )בתוך בית החולים(. האם עדיף למנות שליח 

להדליק במקום המועדף, או שמא עדיף לצאת ידי חובת הדלקה בעצמו 

במקום שנחשב 'בדיעבד'?

הוא מכריע ששתי האופציות אפשריות, אך בהערת שוליים הוא מעדיף 

את מינוי השליח להדליק במקום המועדף, זאת על-פי דברי שו"ת דובב 

מישרים בנוגע המכריע )כאמור לעיל( שעדיף למנות סופר בעל כתב נאה 

לכתוב ספר תורה.

ב'מנחת אשר' )קידושין מד( מעלה שלפי דעת התוספות, תיקון מצוות 

קיום  על-פני  בהדלקה  ההידור  את  להעדיף  שיש  מורה  עצמו  חנוכה 

המצווה בעצמו. לדעת התוספות, דין מהדרין מן המהדרין הוא שידליק 

הבית.  בני  כל  עבור  הבית(  בני  )כמספר  החנוכה  נרות  את  הבית  בעל 

כלומר, אין אנו מעדיפים את קיום המצווה על-ידי כל אחד ואחד )כל מי 

שחייב במצווה(, אלא את ההידור של "נר לכל אחד ואחד".

אינה  המצווה  שכן  בכך,  שונה  חנוכה  שמצוות  לדחות  אפשר  מנגד, 

מוטלת על כל אחד ואחד, אלא חלה בעיקר על ה"בית" )"נר איש וביתו"(. 

כיון שאין המצווה אישית, אלא מוטלת על הבית, ניתן לומר שלא יחול 

בה הכלל של "מצווה בו", ומכאן שעדיף להדליק בדרך המהודרת ביותר, 

אפילו על-ידי שליח.

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון

ברכת לבנה כאשר נראית בברור דרך ענן

שאלה:

לבנה שנראית בברור דרך ענן )דהיינו דמותה העגולה הלבנה נראית בברור ( האם מותר לאמר ברכתה

תשובה:

שלום רב

בענין ברכת הלבנה כאשר היא מכוסה בעננים נאמרו כמה חילוקי דינים: כאשר חלקה מכוסה וחלקה גלוי, כתב בלקט יושר עמ' 70 בשם רבו התרומת 

הדשן שניתן לברך, ודי בחלק המגולה לברכה זו. וכ"כ באשל אברהם בוטשאטש סי' תכו.

כאשר היא מכוסה כולה באופן שאין ממנה הנאה - כיסוי עב, אין לברך כמבואר בשו"ת הרדב"ז ח"א סי' שמא, שאין מברכים על האור עד שיאותו 
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לאורו. ומאירך שם לבאר,שלא מברכים על עצם מציאותה של הלבנה אלא על התועלת שיש לנו ממנה, והובאו הדברים במגן אברהם ואליה רבה בסי' 

תכו ובכנסת הגדולה שם ועוד פוסקים וזו הלכה פשוטה.

כאשר הענן דק והלבנה נראית דרכו נחלקו הדעות: בס' נוהג כצאן יוסף כתב לברך באופן זה, וכ"כ המשנה ברורה שם ס"ק ג על פי הרדב"ז הנ"ל, וכן 

כתב בחסד לאלפים סי' תכו ובסידור היעב"ץ, וכן נראה בכף החיים שם ס"ק יח.

אולם בחיד"א ס' מורה באצבע סי' ו אות קפד כתב שאין לברך עד שתהיה נראית לגמרי בלי כיסוי, והביא דבריו בכף החיים פאלאג'י סימן לה, וכ"כ 

בבן איש חי שנה שניה פרשת ויקרא ועוד אחרונים, משום כך הקפידו הספרדים בענין זה יותר מבני אשכנז כידוע. ומכל מקום ברור הדבר שאם זהו 

הלילה האחרון ואין אופן אחר לברך גם בני ספרד יקלו בזה כבני אשכנז ולא ימיצו הברכה, וכ"כ בס' ברכת ה' ובס' ילקוט יוסף סי' תכו.

שימוש במצלמות אבטחה לדעת את סדר העולים לתורה בשבת

שאלה:

לכבוד הרב שלום

אני שואל שאלה ראשונה לגבי מצלמה אחת בבית כנסת בתוך בית הכנסת מכוונת לתיבה

והיא מופעלת 24 שעות רצופות כולל שבת. ונשמרת במחשב עד ל-3 חודשים. ואז אני מוחק ומקליט לעוד שלושה חודשים נוספים וכך הלאה....

השאלה שלי. האם מותר לי לראות אחרי שבת בהקלטות על מה שעבר בשבת בבית הכנסת

בשביל הסדר של העולים לתורה והתרומות. שבכול זאת שגם אנחנו יש לנו סידור משלנו אבל אם בא לי לעבור יותר במדויק וראות איזה בברור דרך 

המצלמה. 

שאלה שנייה היא. אם נחבר למצלמה מיקרופון שעובד 24 שעות ההפעלה היא ביום חול שמקליט ל-3 חודשים. ברור שגם בשבת. אם מותר לי ביום 

חול לראות ושמועה מה שנעשה בשבת.

ושאלה גם אם אני רוצה לרשום לכתוב ביום חול להעביר לספר רישומים. את הסדר של העולים בשבת והתרומה לטובת סדר הציבור דרך ההקלטה 

והמיקרופון.

תודה

תשובה:

שלום רב

על מצלמות אבטחה הפועלות בשבת כתבנו פעמים רבות באתר. במקרה שלך יש שתי בעיות: 1. אחת הסיבות המרכזיות להתיר את השימוש 

במצלמות, הוא שבעצם אין לנו צורך בצילום של המתפללים, הרצון הוא רק לצלם גנבים וכדומה, כך שזה בגדר פסיק רישא דלא ניחא ליה. ברגע 

שתחליט להשתמש בצילומים לצרכיך הרי שאתה נהנה מהצילום ורוצה בו. 2. נניח שנוכל להתיר למתפללים שלא יודעים שהם מצולמים וכדומה, 

כיון שלגביהם מדובר בפעולה שאינם מודעים לה וזה נחשב "מתעסק בעלמא", אבל אתה ועוד אחרים שיודעים על הצילום והשימוש בו, יהיה אסור 

להם להסתובב בתחום המצלמות. לא יוכלו לעלות לתורה כי יש רצון שיצטלמו, ובעלייתם לתורה הם בעצם מצטלמים בכוונה תחילה, החזן אף הוא 

יאסר עליו להתפלל בקול כיון שהוא יודע שהוא מוקלט וירצו לשמוע את תפילתו לאחר שבת. לכן אין להשתמש באופן הנ"ל בצילומים.

זריזין מקדימים בברכת הלבנה

שאלה:

שלום לכבוד הרבנים שליט"א

 מה המעלה/עדיפות ברכת הלבנה זריזין מקדימין ביחיד או מוצ"ש ברב עם? אודה לכם על מקורות

תשובה:

שלום רב

לכאורה נדון זה תלוי במחלוקת הידועה מה עדיף, ברכת הלבנה במוצאי שבת כשהוא מבוסם ובבגדים נאים, הוא באמצע השבוע מיד בהגיע זמנה, 

ובתרומת הדשן סי' לה כתב שבימי הקיץ עדיף להמתין, ובחורף שיש חשש שימנע מקיום המצוה מחמת הענינים יש להקדים, וכן פסק השו"ע בסי' 
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תכו סעי' ב. בדומה לכך הביא הבאר היטב בסי' צ ס"ק יא שנחלקו הרדב"ז והחכם צבי אדם שיושב בבית האסורים ויש לו רשות לצאת יום אחד 

ולהתפלל במנין, האם ישעה זאת מיד או ימתין לראש השנה או יום הכיפורים, ובשו"ע הרב בסי' צד, בנדונו לגבי אדם שנוסע בדרך שפסק שעדיף 

להתפלל בהגיעו לעיר בעמידה מלהתפלל מיד בישיבה, ציין לדברי החכם צבי שפסק שקיום מצוה מן המובחר עדיף על זריזות במצוה, ואף בנדוננו 

יהיה כך לכאורה.

אדם הנתון בסכנה שעשה צוואה בעל פה בוידאו

שאלה:

ראה בשו"ע ח''מ סימן ר''נ – כ''ה וגם ספר משפט הצוואה דף ק''ד סימן ט' . ולפי זה אני רוצה לשאול: א. באחד שגר במקום מסוכן ובשעת התקפת 

אויבים כשנחבל הוציא אייפון והשאיר הודעת וידאו איפה חילק נכסיו קודם שנפטר –האם זה נחשב כצוואה ויחלקו הנכסים על פי וידאו שלו? ב. 

אם היה לו כבר צוואה וכשקרה את זה חזר בו והקליט וידאו איפה בפירוש שינה ירושתו, האם יש ליורשים אלו תוקף או ליורשים של צוואה שכתב 

קודם?

תשובה:

שלום רב,

לא מצאתי את המקורות שציינת.

א. אדם שהולך למות שנותן מתנה מתנתו קיימת אף ללא קנין ואפילו אם חילק רק מקצת נכסיו. עיין שו"ע חו"מ סי' רנ סעיף ח. מתנת שכיב מרע 

צריכה להיות בפני עדים מצד הצורך הראייתי בלבד, שהרי אחרת היורשים אינם מחויבים להאמין. אבל הוכחות אחרות גם תקיפות וכן גם צילום 

וידאו שמומחה יכול לאשר שהסרט לא עבר עריכה. עיין בשו"ת הרא"ש כלל פג סי' ד.

ב. תלוי אם בצוואה הקודמת הוא נתן אפשרות לחזור בו באופן כזה. ברוב הצוואות יש קנין גמור שחל מחיים עם אפשרות לחזור באמצעות צוואה 

בפני עדים כשרים, ואם כן אין אפשרות לבטל את הצוואה הקודמת באמצעות צוואת שכיב מרע. אם כתבו שניתן לחזור באמצעות צוואה אחרת 

מבלי לפרט וכל שכן אם הצוואה הראשונה נערכה בפני נוטריון בלבד, הצוואה השנייה גוברת, משום שאף היא מוגדרת כצוואה, הן בהלכה והן בחוק.

סנדקאות לסבא נשוי לגויה וטבל לנצרות

שאלה:

בעז"ה מצפים להולדת בנינו הראשון. אבי הבן יפגע מאוד אם לא נכבד אותו להיות סנדק, הכבוד הזה חשוב לו מאוד. מצד האישה אין אב או סב 

שאפשר לכבדם, הבעייה שאבי הבעל נשואי לגויה קתולית ולשם כך עבר טבילה לנצרות. הוא לא נוצרי , עשה את המעשה רק לשם החתונה עם 

הגויה, אבל כן ממשיך לבקר בכנסייה מדי פעם כדי לרצותה. מצד שני כאשר בביתנו עושה עמנו קידוש וכו'.

האם מותר לשימו סנדק? או שלכבד רב או תלמיד חכם למרות שאבי הבעל יפגע מזה מאוד וישמור טינה?

תשובה:

שלום רב,

עשו כל מאמץ להביא רב מכובד שאז זה יהיה טבעי יותר מדוע הוא יהיה הסנדק ולא אחד מבני המשפחות. מדובר באדם מחלל שבת ועוד נשוי לגויה 

בנוסף על מה שכתבתם בשאלה. ממש לא ראוי שיהיה סנדק לבן שלכם שבעזרת ה' יגדל לתפארת

מקורות:

רמ"א ביו"ד סימן רס"ד סעיף א' מבואר בשם האור זרוע והמהרי"ל שיש להדר שהסנדק יהיה צדיק גדול. וטעם הדבר מבואר בלבוש מפני שהצדיק 

מכווין כוונות קדושות וגורמים על ידי כן שהילד יהיה כמותם, אמנם הרקנטי מבאר שזה מפני שאליהו הנביא בא לברית ויושב על הכסא לכן צריך 

שיהא הסנדק צדיק כדי שאליהו יתרצה לבא, מטעמים אלו צריך להמנע ולא לתת סנדקאות לאדם רשע, עוד יש לתת טעם לפי הדעות שסוברים 

שאין לתת לקטן להיות סנדק מפני שמבואר במהרי"ל שהסנדק נחשב כאילו שהוא מקטיר קטורת, וזה לא מתאים שקטן יקטיר קטורת, ואם אמרו 

על קטן צדיק שאין ראוי שיקטיר קטורת ק"ו שאדם רשע שטבל לנצרות מבקר בכנסיה מחלל שבת וכו'. שאינו ראוי כלל שיקטיר קטורת ויש להמנע 

ולא לתת לו להיות סנדק.


