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בעלה של המערערת, שהיה מצוי בהליכי גירושין ממנה, הביע בפני מקורביו את רצונו כי דירה שבבעלותו תוקנה לילדיו, וכעבור עשרה ימים התאבד. למרות שהיו פגמים בהליכי עשיית הצוואה קבע בית המשפט המחוזי כי יש תוקף לדברי המנוח כצוואה בעל פה, ומכאן הערעור. פסק הדין ניתן בי"ז בשבט תשס"ד (09.02.04).

השופט יעקב טירקל:
4. על גישתו של המשפט העברי לדברי מתאבד – ועל מבחנים דומים – ניתן ללמוד מתוך פסק דין מאלף של בית הדין הרבני הגדול לערעורים בירושלים, בפרשה נוגעת ללב שבאה לפניו. מעשה שהיה כך היה:
המוריש ג' עמד להתחתן עם כלתו ב' וכבר הופיעו מודעות על מועד החופה בעתונות. אך בערב יום החתונה החתן איבד עצמו לדעת. הוא השאיר אחריו צואה, הכתובה (לפי התאריך שבה) יומיים לפני מותו בשפה הגרמנית תחת הכותרת "מיין טסטמנט" ("צוואתי") בה הוא כתב: 'לאחר מותי אני מצוה כדלקמן: מרכושי יקבלו: - .300 לא"י הכלה שלי הגב' ב' (השם המלא עם מקום מגורה)'. אחרי יתר פקודות מסוג הנ"ל לטובת כמה קרובים של המצווה, סיים במילים: 'חתום בהכרה מלאה' וחתם בשמו המלא. נוסף לצואה זו השאיר המנוח אחריו מכתב פרטי בלי תאריך לידי הכלה שלו, המתחיל בדברים אלה: 'אהובתי ב', תסלחי לי את הצעד הזה!... דאגתי כל כך הרבה בשביל אחרים, ועבורך אזל כוחי פתאום. – שלום לך, תשכחי אותי!'. ואחרי חתימתו בשמו הפרטי הוא הוסיף: 'צויתי לך שלוש מאות לא"י בצואה, וזה ישמש כמו כן סימן כלפי חוץ שרק את חשבת עלי לטובה'.
בית הדין שנדרש להכריע בשאלה אם החתן שהתאבד הוא בגדר "מצוה מחמת מיתה" ואם צוואתו היא בגדר "צואת שכיב מרע", קבע כי:
- - - הדינים של צואת שכיב מרע או מצוה מחמת מיתה מבוססים על ההנחה שהשעה היתה דחוקה למצווה ולא יכול לדעת זמן מיתתו. אך בנדון דידן לא היה הדבר כן, אלא הצואה נכתבה כאן יומיים לפני התאבדותו מדעתו ומרצונו, ובשעה ההיא היה בריא וחפשי בנוגע לכל החלטותיו, והאפשרות היתה ניתנת בידו לחזור בכל רגע מדעתו על התאבדות. וגם אין לומר שבזה הוכיח סופו על תחילתו, שהרי באמת לא חזר אלא התאבד, כי על כל פנים השעה לא היתה דחוקה לו אז, ודוקא בדברים כאלה דעתו של אדם עשויה להשתנות, ולפעמים עוד שעות אחדות לפני ביצוע הפעולה או אפילו ברגע האחרון הוא חוזר מכונתו הקודמת, שהיא מתנגדת לחפץ-הקיום הטבעי. לכן אין כאן מקום להשתמש בדיני צוואת שכיב מרע או מצוה מחמת מיתה - - - אלא יש לפנינו מתנת בריא, ומכיון שלא היה שום קנין אין לה תוקף חוקי לפי דיני התורה.
אף על פי כן החליט בית הדין לקיים את צוואתו של החתן שהתאבד מן הטעם שהשאיר לכלתו מכתב שכתב סמוך למותו, וכך קבע בית הדין:
אולם יש לנו כאן סבה אחרת לקיים את תוכן הצואה לטובת המשיבה, וזהו המכתב הנ"ל בו המנוח אישר בפירוש מתנתו זו ולפי תוצאות של הבירור העובדתי כתב את השורות האלה דוקא סמוך למיתתו, ובה בשעה היו כל ההכנות להתאבדותו כבר נגמרות. במכתב זה הזכיר המוריש בהדיא את דעתו להתאבד שעמד לבצוע בזה הרגע, ומפני המכתב הנ"ל מכיל לפי תוכן דבריו צואה מפורשת, שהיא ברורה וחד משמעית, אין לך מצוה מחמת מיתה גדולה מזו והיא עומדת בתוקפה אף בלי שום קנין" (אוסף פסקי דין של הרבנות הראשית לארץ ישראל בית הדין הגדול לערעורין (ז' ורהפטיג עורך, תש"י) עמ' כ – כא).
בית הדין הרבני בחן, אפוא, את פרק הזמן - יומים - שחלף בין כתיבת הצוואה על ידי החתן לבין מעשה ההתאבדות, בדומה למבחן הראשון שהצענו. כמו כן בחן את המכתב שכתב החתן לכלתו, סמוך להתאבדותו, בדומה למבחן השני שהצענו. בסופו של דבר קיים את צוואתו של החתן משום שראה במכתב שכתב "צוואה מפורשת ברורה וחד משמעית", שבה חזר ואישר את הצוואה; דומה שבכך פעל בדרכו של המבחן השלישי שהצענו (על המונחים "מצוה מחמת מיתה" ו"צואת שכיב מרע" במקורות המשפט העברי, ראו, בין היתר, ספרו המאלף של פרופ' יוסף ריבלין (י' ריבלין הירושה והצוואה במשפט העברי (תשנ"ט)) בעמ' 142 – 150, 273 – 304. על עמדת המשפט העברי בשאלה אם יש לראות אדם המתאבד כמי שרואה עצמו מול פני המוות, ראו דברי השופט מ' אלון בד"נ 40/80 קניג נ' כהן, פ"ד לו(3) 701, 739; ש' שילה פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (כרך ראשון, תשנ"ב) 213 – 214 והאסמכתאות שם).


