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האיסור לשאת יותר מאישה אחת:
חרם רבינו גרשום – אז והיום

פרשת ויצא מביא אותנו לסיפור חייו של יעקב אבינו, השלישי והאחרון בשושלת האבות. בפרט, 

היא מתעדתאת שנותיו של יעקב אבינו בביתו של לבן, שם נשיו ילדו את בניו – אבותיו של 

שבטי ישראל לעתיד.

המפרשים מעלים כקושי את העובדה שיעקב אבינו נשא שתי נשים, בסתירה, לכאורה, לאיסור 

התורה נגד נישואין עם שתי אחיות. הם אינם מעלים כל שאלה ביחס לעובדה שיעקב לקח יותר 

מאישה אחת )או לקח ארבע(, שכן אין בכך כל קושי: לפי דין תורה, ואפילו לפי דין התלמוד, אין 

כל איסור בכך. 

בגמרא )יבמות סה, ב( השאלה עולה דיון, ושיטת רבה – שנפסקה להלכה – היא שאין בכך כל 

איסור, ובתנאי שביכולת הבעל לפרנס את נשותיו. עם זאת, ראוי לציין שהמנהג של ביגמיה )או 

פוליגמיה( לא היה רווח. בכתבי חז"ל כמעט ואין אנו מוצאים דוגמאות למי שלקח יותר מאישה 

אחת, ונראה שמונוגמיה – לקיחת אישה אחת בלבד – היה הנורמה המקובלת.

הגולה  מאור  גרשום  רבנו  תיקן  למניינם(   1,000 השנה  )סביבת  תש"נ  אלפים  ד'  בשנת  בערך 

איסור על לקיחת יותר מאישה אחת. איסור זה, שנאסר בכוח ה"חרם", נקבץ יחדיו עם מספר 

איסורים נוספים: גירשוין כפויים )לתת גט בעל כורחה של אישה(, קריאת מכתבים פרטיים של 

אחים, ועוד מעשים.

או  )ביגמיה  אחת  מאישה  יותר  ללקיחת  ביחס  גרשום  רבנו  בחרם  נתמקד  הנוכחי  במאמר 

פוליגמיה(. האם החרם תקף לנצח, או שמא יש לו תאריך סיום? מניין התוקף לחרם, והאם הוא 

חל על כל קהילות ישראל? מה הסיבה שבגינה נתקן האיסור מלכתחילה? 

בשאלות אלו, ועוד, נעסוק בהמשך הדברים.

הסיבות לחרם

מפרשים ופוסקים רבים דנו בטעם שבגינו החרים רבנו גרשום ואסר את הביגמיה. להלן אחדים 

מביניהם:

ויצא תשע"ו

אישה  לקחת   – ביגמיה  על  באיסור  ובפרט  גרשום,  דרבנו  בחרם  נדון  השבוע  במאמר 

נוספת על אשתו. מה תוקפו של חרם דרבנו גרשום? מאיזו סיבות תיקן רבנו גרשום 

איסור זה? היכן הוא חל, ומה המצב בארץ ישראל של היום? 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!

מובא  פרשתנו  על  במדרש 

פלך  "תפסה  שלאה  שבזכות 

שהודתה  במה   - הודיה" 

 - יהודה  לידת  על  להקב"ה 

יצאו ממנה בעלי הודיה. יהודה 

אמר "צדקה ממני", ואילו דוד, 

אמר  יהודה,  משבט  הוא  אף 

"הודו לה' כי טוב". 

ליבון.  דורשים  המדרש  דברי 

בלשון  להקב"ה  הודתה  לאה 

המתנה  על  להודות  "תודה", 

הטובה שקיבלה, יותר מחלקה 

יהודה,  הודאת  יעקב.  בבני 

כלל  קשורה  אינה  לכאורה, 

הודאה זו. הוא לא נתן תודה על 

דבר שקיבל, אלא הודה מלשון 

הודאת  או  באשמה  הודאה 

בעל דין: "צדקה ממני".

איך השניים קשורים זה לזה?

הרב  שכותב  כפי  לכך,  ההסבר 

)"פחד  זצ"ל  הוטנר  יצחק 

הוא  חנוכה(,  על  יצחק" 

מאותו  הם  ההודאות  ששני 

טמונה  "תודה"   במילה  יסוד. 

למילה  מעבר  הרבה  משמעות 

 )thanks( המקבילה באנגלית
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היא  לאיסור  שהסיבה  כתב  יא(  א,  אה"ע  משה,  בדרכי  שהובא  כפי  רצא,  )כתובות  במרדכי 

לתועלת שלום הבית, וכלשונו: "משום קטטה". כן מבואר בדברי הר"ן בתשובה )שו"ת הר"ן 

כדי שלא  נעשה אלא אף לתקנת האנשים  לבד  נשים  זה לא לתקנת  סימן מח(: שמא חרם 

מנוס  אין  בבית,  אחת  מאישה  יותר  ישנן  שכאשר  היא  ההנחה  ביתם.  לתוך  מריבה  יכניסו 

ממריבות וקטטות, ומסיבה זו )אולי בשל ריבוי מקרים( החרים רבנו גרשום על כך.

לטובת הנשים.  היא  )הובאו דבריו בדרכי משה הנ"ל, אות ט( טעם התקנה  לדעת הרשב"א 

במצב של היתר לקחת כמה נשים, יש חשש הגברים יתנהגו שלא כהוגן עם נשותיהם, כאשר 

במידת הצורך תמיד אפשר להתחתן עם אישה נוספת. על-פי זה, כתב הרשב"א שבמצבים 

בהם מוטל על האדם לקחת אישה שנייה מדין תורה, אין תחולה לחרם )עי' בכך להלן(.

יד( כותב שהחרם נתקן מסיבות כלכליות—יציבותה הכלכלית  מהר"ם פדובה )שו"ת, סימן 

של התא המשפטי, העשוי להתערער מתוך צורך האדם לדאוג ליותר מאישה אחת. כלשונו: 

"חששו ושקדו על בנות ישראל בהיותינו בגולה אשר ירבה לו נשים ויולד בנים הרבה לא יוכל 

להספיקן, כי אפילו לרבא דהלכתא כוותיה דאמר בפרק הבא על יבמתו נושא אדם כמה נשים 

טרודים  בגולה  בהיותינו  קדמונינו  חששו  אלה  ועל  למיזיינינהי,  ליה  דאית  והוא  מסיים  הא 

וכעניים וכל ממונינו על קרן הצבי".

החתם סופר )שו"ת חתם סופר, אבן העזר א, סימן א( מבאר שהאיסור על ביגמיה מכוון לחזק 

את האיסור על גירושין בעל-כורחה של אישה. אלמלא האיסור על ביגמיה, היו אנשים יכולים 

לעקוף את האיסור על גירושי אישה בעל-כורחה: הוא היה יכול להכניס אישה נוספת לתוך 

הבית, והעדפת השנייה הייתה מאליה דוחה את הראשונה. כלשונו: "ולולי דמסתפינא לחדש 

דבר שלא הזכירו הגאונים הקדמונים, הוה אמינא דר"ג הרי תיקן שתי תקנות... ונ"ל דהשניה 

נחש  עם  ידור  לרצונו  שלא  ע"כ  ולפעמים  בע"כ,  לגרש  שלא  שגזר  אחר   – בראשונה  תליא 

על  ועניות מחזירות  ישראל  בבתי  ויתרבו קטטות  על אשתו  ישא אשה  עי"ז  בכפיפה אחת, 

הפתחים דלא מצי למיקם בספוקייהו, נמצא תקנתו שלא לגרש בע"כ קלקלה היא, ע"כ חזר 

ותיקן שלא לישא שתי נשים, אבל אי הו"מ מגרש בע"כ לא הוה גזור".

נזר )אבן העזר א, סימן ב(, שמאריך בטעמים האמורים, מביא עוד שתי סיבות  שו"ת אבני 

לתקנה. סיבה אחת היא למעט את הנאת האדם במצב ששל גלות וחורבן הבית )בשם שמן 

ששון(. סיבה שנייה היא מחשש שמא ההיתר לישא שתי נשים יביא לידי תקלה שאח יישא 

את אחותו.

אופי האיסור

נשוי משך עשר  בנוגע למי שכבר היה  בין הפוסקים  )אה"ע א( מביא מחלוקת  בדרכי משה 

אשתו  את  לגרש  מצווה  קמה  אלו  בנסיבות  קיימא.  של  בזרע  שנפקד  בלא  יותר,  או  שנים 

ולישא אישה אחרת, שמא ייפד ממנה. כאשר מסיבה כלשהי אין אפשרות לאדם לגרש את 

אשתו, האם מותר לאדם לישא אישה על אשתו?

לאחר שמציין בכך מחלוקת בין הראשונים, מסיק בדרכי משה שכיון שיש בכך ספק ומחלוקת, 

נוספת על אשתו. הסיבה לכך היא שלא מדובר באיסור תורה, או  הרי שמותר לישא אישה 

כך  מאוחרת.  בתקנה  שהתחדש  באיסור  אלא  תורה,  לאיסור  חשש  מפני  שנתקנה  בתקנה 

נפסק ברמ"א )אה"ע א, י(.

האבני נזר, בתשובה האמורה, כותב שעניין זה אף הוא שנוי במחלוקת. בניגוד לדעת הרמ"א, 

אדם  אחרות.  בשפות  או 

ההטבה  על  מודה  שבאמת 

התבטלות  תחושת  מרגיש 

בפני מי שאליו הוא מודה. בכך 

הוא  תודה(,  )מלשון  שמודה 

מודה )מלשון הודאת בעל דין( 

שהוא חייב לשני.

לכן כשאנו מודים להקב"ה על 

כל הטוב אשר הוא גומל עמנו, 

לאמור:  לפניו,  אנו  משתחווים 

חייבים אנו. 

החובה  חובקת  הקב"ה,  כלפי 

את   – קיומנו  מציאות  כל  את 

הנלווה  וכל  ואת  חיינו  עצם 

לבשר  בנוגע  גם  אך  אליהם. 

ודם, מתן תודה מהווה הודאה 

על  לאה  שהודתה  כיון  בחיוב. 

חלקה, כיון שהכירה את מקור 

עצמה  את  וביטלה  הטובה 

שאף  ליהודה,  זכתה  בפניו, 

הוא הודה.

הוא  ה"הלל"  מתפילת  חלק 

התחינה: "אנא ה' הושיעה נא; 

בזכות  נא".  הצליחה  ה'  אנא 

יכולים  אנו  הלל,  של  ההודאה 

לבקש ישועה והצלחה.

נודה על העבד, ומנגד, בזמנים 

העתיד  על  נתפלל  אלו,  קשים 

נזכה  הודאה  אותה  שבזכות   -

ל"אנא ה' הושיעה נא; אנא ה' 

הצליחה נא".
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אפילו  כי  הר"ן  מדברי  לומדים  ואחרים  סופר,  החתם  ביהודה,  הנודע 

במקום ספק, האיסור עומד בתוקפו.

האבני נזר מבאר ששאלה זו תלויה בטעם האיסור שתיקן רבנו גרשום. 

של  הכלכלי  למצב  הבית,  לשלום  חשש  מתוך  היא  החרם  סיבת  אם 

וספקה  חכמים,  תקנת  אלא  כאן  שאין  בוודאי  אזי  וכדו',  המשפחה, 

מחשש  כגון  תורה,  מאיסור  לחשש  קשורה  התקנה  אם  אבל  לקולא. 

שמא יישא אחיו את אחותו, ניתן להבין שיש להחמיר במקום ספק.

תוקפו של החרם

שחידש  האיסורים  על  להקפיד  האשכנזית  הקהילה  חייבת  מה  מפני 

רבנו גרשום?

הרא"ש )שו"ת הרא"ש, כלל מג, סימן ח( מתייחס לשאלה זו, ומסביר 

האיסורים,  את  עצמו  על  קיבל  שהעם  מפני  הוא  הדבר  שטעם 

הרא"ש  כותב  זו,  מסיבה  מחייבת.  כהלכה  דור  אחר  דור  אותם  ומסרו 

שהאיסורים מחייבים כמי "שניתנו מסיני".

לפי דבריו, תוקפן של תקנות רבנו גרשום הוא תוקף של קבלת רבים: 

כיון שהאיסורים התקבלו בקהילות אשכנז, הרי שהם מחייבים. נקודה 

כפי  זמן,  לאורך  התקנות  תוקף  על  הוויכוח  לאור  במיוחד  חשובה  זו 

שיובהר בסמוך.

סיבה אחת לערעור על תוקף התקנות היא שאלת המשך קיומן לאורך 

ולשולחן  לטור  הכלים  נושאי  על-ידי  בהרחבה  שנידון  נושא   – שנים 

א;  )אה"ע  יוסף  הבית  כותב  המהרי"ק,  דברי  על-פי  א(.  )אה"ע  ערוך 

שו"ת בית יוסף, כתובות סימן יד( שתקנות רבנו גרשום אינם בתוקף 

)1240 למניינם(.  כיום, שכן הם נמשכים רק עד לסוף האלף החמישי 

תוקף  כיום  שאין  י(  א,  )אה"ע  ערוך  השולחן  פוסק  זו,  הנחה  על-פי 

לאיסור.

הרמ"א חולק על פסק-הלכה זה, וכותב שהמנהג להקפיד על התקנות 

שו"ת  מא;  ו,  יבמות  שלמה,  של  )ים  המהרש"ל  כן  בתוקף.  עדיין 

מהרש"ל סימן יד( כמו כן כותב בתוקף שהחרם עומד בתוקפו, ובפתחי 

תשובה )א, יט( כתב שכך הסכמת הראשונים.

בשם  יוסף  הבית  מביא  זמן,  לאורך  האיסור  תוקף  לשאלת  בנוסף 

גיאוגראפיים מסוימים,  נאמר האיסור אלא במקומות  הרשב"א שלא 

לא  שהאיסור  לומר  מוסיף  הוא  מקום".  ב"כל  התקנה  נאמרה  ולא 

האיסור,  על  שמענו  לא  לצרפת  הסמוך  בפרובנס  ואפילו  התפשט, 

אחת,  מאישה  יותר  לישא  נוהגים  בספרד  חכמים  שתלמידי  ומסיים 

ואין מי שחש לאיסור.

תקפה  אינה  התקנה  לפיה  ערוך  השולחן  להוראת  נוסף  טעם  מכאן 

ביחס לקהילות ספרד.

מקרים מיוחדים: היתר מאה רבנים

ומותר לאדם לישא  במקרים אחדים תקנת רבנו גרשום אינה תקפה, 

אישה על אשתו.

נפשית,  במחלה  שחלתה  לאישה  בנוגע  הכלל  את  מזכיר  הרמ"א 

פוסק  ערוך  השולחן  אישה.  לגרש  ניתן  לא  בהם  נוספים  מקרים  או 

י(.  א,  )אה"ע  אשתו  על  אישה  לקחת  לאדם  מתירים  אלו,  שבמקרים 

 100 של  חתימה  דורש  זה  שהיתר  הב"ח  בשם  מביא  שמואל  הבית 

רבנים, כאשר ההליך נעשה על-ידי בית דין של גדולי הדור. כמו כן על 

האיש להפקיד את סך הכתובה והנידוניה לצד ג'.

בשו"ת אחיעזר )א, י( כותב שבנסיבות מסוימות – בפרט במקרה של 

אישה 'מורדת' שאינה מסכימה לחיות ביחסי אישות עם בעלה – אין 

על  אישה  לישא  לאדם  ומותר  רבנים,  מאה  היתר  לקבל  עקרוני  צורך 

אשתו בלי היתר מיוחד. ואולם, הוא מסיק שהמנהג הרווח הוא שגם 

במקרים אלו, יש להצריך היתר חתום על-ידי מאה רבנים.

על  החרם(  )על-פי  האיסור   – להתיר  עדיף  איסור  איזה  של  בשאלה 

גירושי אישה בעל-כורחה או האיסור של ביגמיה, כתב הנודע ביהודה 

)קמא, אה"ע א( שיש להקל באיסור ביגמיה, ולא בגירושין בע"כ. הוא 

מוכיח הלכה זו מתוך העובדה שהאיסור על ביגמיה קצוב בזמן, ואילו 

האיסור על גירושין בע"כ אינו קצוב. 

ההלכה בארץ ישראל כיום

הדיון האמור מעלה את השאלה של הלכת החרם בארץ ישראל כיום. 

את  קיבלו  שאכנזים  כיון  ספק:  כל  בכך  אין  האשכזית,  הקהילה  עבור 

האיסור על עצמם מדור לדור, וכך ממשיכים להקפיד עליו, הרי שהוא 

עדיין בתוקף מלא. כאמור לעיל, העובדה שמקפידים על המנהג היא 

עצמה הוכחה לתוקף האיסור.

עבור בני עדות המזרח, כותב הרב עובדיה יוסף )שו"ת יביע אומר ח"ז, 

סימן ב( שעקרונית, על בני עדות המזרח ללכת אחר הוראת השולחן 

ערוך, כך שאין צורך להקפיד על חרם דרבנו גרשום. ואולם, הוא מוסיף 

מיד שהמנהג הרווח הוא לכלול בשטר הכתובה תנאי לפיו אסור לבעל 

לישא אישה על אשתו.

תקף  אינו  שבועה,  מכוח  שתוקפו  זה,  שתנאי  להבהיר  ממשיך  הוא 

במקום שיש מצוות לישא אישה אחרת, כגון במקרה האמור שלא זכה 

אדם לזרע של קיימא תוך עשור. בנסיבות אלו, הוא מוסיף שראוי לבית 

הדין ולרבנות הראשית להנפיק אישור לאדם לישא אישה נוספת, שכן 

אישור זה הינו תנאי חוקי לפי חוק מדינת ישראל להתיר ביגמיה.

הרווח  והמנהג  רבנים,  מאה  היתר  מצריכים  רבים  אלה,  בנסיבות  גם 

להקפיד עליו גם בזאת.
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מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון

לעלות לתורה פעמיים - כהן או לוי ומפטיר

שאלה:

האם לכתחילה לוי שעלה בעלית לוי יכול לעלות מפטיר כדי לקרוא את ההפטרה ? )לעדות מזרח(

תשובה:

שלום רב.

כאשר הקריאה עצמה היא בספר אחד, והמפטיר הוא בספר אחר, וכגון שבת חנוכה או ראש חודש בה קוראים למפטיר מענינו של יום, אסור להעלות 

למפטיר אדם שכבר עלה קודם לכן לקריאת הפרשה משום שנראה הדבר כאילו הוא מטיל דופי בכשרותו של הספר הראשון ]כשקוראים בשלושה 

ספרים, כמו בשבת חנוכה שחלה בראש חודש, אין בכך איסור, הואיל וניכר שהחלפת הספרים היא משום עניני הקריאה, ולא משום שיש פגם בספר 

הראשון[. גם כאשר המפטיר קוראה באותו ספר בו עלה מתחילה אין ראוי לעשות כך לכתחילה, משום ש"ברוב עם הדרת מלך", ויש מעלה מיוחדת 

בכך שעולים אנשים רבים לתורה. אלא שנהגו להקל בכך בעת הצורך, כגון ביארצייט שיש מהדרים לעלות למפטיר, ואם הוא הכהן או הלוי היחידים 

בבית הכנסת ניתן להקל ולהעלותו פעמיים. או באופן שהעלו אותו בטעות לעלית לוי והוא מעונין במפטיר מחמת אבלותו. שתי עליות רצופות בכל 

מקרה אין לתת ]כלומר שביעי ומפטיר[.

מקורות:

על האיסור לעלות לתורה פעמיים בשני ספרים שונים, ראה שו"ע או"ח סי' קמד סעי' ד. על כך שבספר אחד הטעם לכך הוא רק משום ברוב עם הדרת 

מלך וממילא ניתן להקל בזה בעת הצורך ראה אליה רבה שם, ושכן היה המנהג בקרקא מקדמת דנא, שבשבת חזון הרב היה עולה לשלישי ולמפטיר, 

וראה ס' חוט המשולש שכך היה מנהגו של הג"ר נתן אדלר רבו של החתם סופר, שעלה כל שבת לכהן ולמפטיר. על פי זה כתב בשו"ת יביע אומר 

ח"ו סי' כה להקל בזה למי שיש לו יארצייט באותו שבוע ורוצה לעלות למפטיר, והוסיף שאם אין שם כהן אחר יכולים לעשות כך לכתחילה. בס' כף 

החיים סי' רפב ס"ק נט כתב לחדש, שאדם שקנה לעצמו מפטיר וכיבדוהו בעלייה אחרת, לא יעלה כיון שבדעתו לעלות למפטיר. על כך שאין להקל 

בזה בשום פנים בשתי עליות רצופות, ראה שו"ע סי' רפב סעי' ה ובנושאי כליו שם.

פסולה לכהונה שקיבלה תרומת זרע מכהן - מה דינו של הילד?

שאלה:

האם אשה שהיתה עם גוי יכולה לקבל תרומת זרע מכהן?

תשובה:

שלום רב,

השאלה היא כמובן האם הילד שיוולד הוא כהן או לא, והתשובה היא: נראה שהילד כהן, וראה במקורות.

מקורות:
אשה שהיתה עם גוי נחשבת לזונה והיא פסולה לכהונה )שו"ע אבה"ע סי' ו' סעי' ח'(. ואם היתה גם עם כהן לאחר מכן, היא נעשית גם חללה והיא 

פסולה לכהונה גם מצד זה )קידושין עז-עח(. הקדמה זו חשובה כדי לדעת האם הפסול שלה הוא מדין זונה או מדין חללה.

בת חלל נחשבת לחללה והיא פסולה לכהונה )סי' ז' סעי' טז(. וכן כהן שבא על גרושה או פסולה לכהונה, הילד חלל. כלומר, הסיבה חללות יכולה להיות 

מני סיבות, האפשרות הראשונה הוא משום שהוא נולד מביאת עבירה של כהונה, וכלשון הרמב"ם )איסורי ביאה פרק יט הלכה ז'(: "כהן שנשא 

גרושה מעוברת בין ממנו בין מאחר וילדה כשהיא חללה הולד כשר שהרי לא בא מטיפת עבירה". אפשרות נוספת היא מעצם העובדה שאביו כהן 

והוא מתייחס אחריו הרי שהוא חלל או חללה. )ראה בהרחבה בנושא בחידושי רבי חיים על הרמב"ם פי"ז מאיסורי ביאה(.
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לכן מן הדין היה צריך להיות שבת או בן לאישה חללה, הם גם חללים משום שהכלל ידוע שבייחוס הלך אחר הפסול שבניהם. כלומר, כאחד ההורים 

פסול, הילד מתייחס אחריו. אלא שיש כלל: "בני ישראל מקוה טהרה לחללות" )קידושין עז,א(. לכן אין רלווטיות לכלל הלך אחר הפסול שבניהם 

כשהאמא חללה, משום שאם האמא חללה והאבא ישראל, נאמר הדין מקווה ישראל לחללים, ואם האבא כהן, ממילא הילד יהיה חלל משום שהוא 

נולד מטיפת עבירה כלשון הרמב"ם.

אולם במקרה המתואר בשאלה, שאין ביאת עבירה, ומאידך, אין כאן ישראל שיטהר את החללים, הדין ישאר שהילד יתייחס אחר אמו משום שהיא 

הפסולה - חללה, וא"כ הילד יהיה חלל. וכך כתב במנחת חינוך )מצווה רסז( על גוי שבא על חללה שהילד הנולד הוא חלל.

אלא שהלכה זו נאמרה רק באופן שלאמא יש "פסול" שהיא "חללה" אבל זונה זו אישה שאסורה לכהונה, ואינה פסול בעצם היותה זונה, שהרי 

אין פסול זונה באיש. לכן אצל זונה לא שייך הכלל "הלך אחר הפסול שביניהם". ומשום כך, ילדה שנולדה לאבא גוי, היא נחשבת לפגומה לכהונה, 

ולכתחילה לא משיאין אותה לכהונה )עי' סי' ד' סעי' ה' ובפתחי תשובה שם(. אבל אין לה פסול חללות, למרות שאמא שלה נחשבת לזונה. ]אולם 

בשו"ת ברית אברהם אבה"ע סי' ו' אות ב' נראה שדעתו שבת זונה הרי היא חללה עיי"ש. אולם לדברי הפוסקים שדנו בהחרבה בדין בת נכרי לכהונה, 

לא משמע כן כלל, עי' שרידי אש סי' עא שהרחיב בנושא[.

לסיכום: אם היא לא נבעלה לכהן )אותו כהן או אחר( מעולם, הילד שיוולד לדעת רוב הפוסקים הוא כהן. אולם אם היא כבר נבעלה לכהן בעבר, הילד 

הוא חלל.

האם מנהל בית הספר יכול למחול על כספים שנלקחו מהמוסד

שאלה:

שלום רב,יש לי חבר שעושה שירות לאומי ומבלי להיכנס יותר מדי לפרטים יש לו חוב לבית ספר יסודי עכשיו השאלה היא כזאת האם המנהל של 

בית הספר רשאי למחול על החוב)ראוי לציין כי אם המנהל ימחל על החוב הוא מוחל מתוך כספי צדקה דהיינו תרומות שהוא מופקד עליהם השאלה 

האם המנהל רשאי למחול על החוב אפילו שאלו כספי צדקה מצד הכח שלו שהוא מונה להיות מופקד עליהם או שחבר שלי יהיה חייב להחזיר את 

החוב למרות מחילתו של המנהל כי החוב הוא מתוך כספי צדקה?)כדי לסבר את האוזן הסיפור בקצרה כך היה,החבר שלי כאמור עושה שירות לאומי 

והוא מחויב להגיע מדי פעם לתת איזושהי עזרה לבית ספר והוא לא היה נותן עכשיו הבית ספר מחוייב לשלם עליו לחברה שממנה הוא בא ,200 

שקלים כל חודש והחבר לא היה מגיע לתת שירות לבית ספר ובכל זאת היה נחשב לו כאילו בא והכספים ששולמו לשירות לאומי מצד הבית ספר 

הם כספי צדקה -תרומות, ועכשיו נוצר מצב חוב גדול שהחבר שלי חייב כביכול חייב את הכסף הזה ששולם עליו כי הוא לא נתן את השירות לבית 

הספר. אז אם המנהל ימחל על הכספים האלה, זה בסדר למרות שאלו כספי צדקה?

תשובה:

שלום רב,

המנהל אינו יכול למחול על הכספים הללו ששולמו לחברה ללא כל תמורה. המנהל הוא שליח של המוסד שלו שייכים הכספים הללו. ויש לו רשות 

וחובה לנהל אותם ביושר כדין כל שליח, אבל אין לו הזכות למחול ללא כל תמורה. יש לו זכות להגיע למשא ומתן עם האותו אדם ולוותר על חלק 

מהסכום אם הוא יחשוב שזה טובת המוסד שעל ידי כך יגיעו הכספים הנותרים בחזרה למוסד, אבל לא מעבר לכך.

מקורות:
מנהל מוסד הוא שליח של המוסד. מובן שעל דברים קטנים יש לו סמכות למחול ולוותר, שהרי מן הסתם דינו כשליח שמונה "בין לתיקון בין לעיוות", 

אבל וויתורים משמעותיים ללא כל מטרה למען המוסד ודאי שאסור לו לעשות.

ראה בשו"ת אגרות משה שדן בענין מוסד שנתבעו מנהליו ע"י אחד מהעובדים שפוטר. ונקבע בוררות שעל פי דין ההחלטה של שנים מתוך שלשה 

אמורה לחייב את הצדדים. אולם בשטר הבוררות נקבע שהחלטות מחייבות יקבעו דווקא בשלשה. וכך כתב שם:

"ובעובדא זו מסתבר שאף אם התנו כך בפירוש שאף אם ידונו כדין התורה הוא דוקא כשיסכימו כל השלשה דיינים שכן הוא הדין, נמי אין תנאי זה 

כלום דהא התנאי היה על שני הצדדים, וכיון שצד האחד הוא מוסד הישיבה שהתובעים מצד הישיבה הם חברי ההנהלה שהם בדין גבאים שלא היה 

לשם רשות לעשות תנאי כזה שיהיה שלא כדין התורה דנפסק ע"פ רוב דיינים אלא שיהיה דוקא ע"פ כל הדיינים, שהרי יתכן שבשביל תנאי כזה 

יפסיד המוסד....ואינו דומה לדין שרשאים הגבאים להסכים על פשרה שהוא משום שהרבה פעמים איכא ספקות בדינא וגם בהרבה פעמים איכא 

חיובי שבועות וכדומה שמוכרחין לעשות פשר, וגם בשביל השקטת מריבות ושאר טובה להמוסד, שאף בממון היתומים יכולין לפשר בכה"ג כדאיתא 

בחו"מ סימן י"ב סעי' ג' ובסימן ק"י סעי' י"א ברמ"א, אבל להתחייב לפסק דין התורה שלא כדין ודאי אין להם רשות". 

זוהי ההתנהלות הראויה למנהל מוסד! 


