
 

  

 
 
 
 
 

 
 

  .לעולםבדבר שלא בא ד. . כשלא הוציא דבר בפיו/ חשב בלבו להוציא בפיו ג.. קבלת תענית ונדרי צדקה בלב ב.. נדרי הקדש בלבא. 

 .להישאל על נדרו ז.. חזרה תוך כדי דבורו. . כשחשב בלא הסכמה גמורה ה.

 בלב נדרי הקדש .א
וניגמר  .ת"ל כל נדיב לב ,אין לי אלא שהוציא בשפתיו גמר בלבו מנין ,מוצא שפתיך תשמור ועשית )כו:( בשבועותאיתא 

 ,הניחא למ"ד אין מלמדין .אין מלמדין 'כתובין הבאין כאוכל שני  'משום דהוו תרומה וקדשים שני כתובין הבאין כא ,מינה
 ה"קמעש) רמב"םהועפ"ז פסק , ע"כ. הוו חולין וקדשים וחולין מקדשים לא גמרינן ,אלא למ"ד מלמדין מאי איכא למימר

אבל בנדרי חולין איתא  ,וכ"ז בנדרי הקדש ., ע"כלהוציא בשפתיו אלא אם גמר בלבו חייב "צנדרים ונדבות אד (ב"ד הי"פי
 .סי' רי(יו"ד ) ע"הטשוו (ב"ה נדרים פ"ב) ם"הרמב . וכן פסקולבטא בשפתים )ויקרא ה ד( 'שנאשם דבעינן שיוציא בשפתיו 

 ונדרי צדקה בלב קבלת תעניתב. 
וכן הוא  .תענית שמיה לא יום מבעוד עליו קבלו שלא)יחיד(  תענית כל שמואל אמר)יב.(  תעניתבשנינו תענית ולענין קבלת 

 הרבה שעשה בא' ת"ר לפני בא מעשהשכת' ד )ע"ז לד. ד"ה מתענין( תוס'ב ויעויין .בשם רב יוחנן (א"ה ח"פ )נדרים בירושלמי
 נדיב בכלל והוי בלבו גמר היינו להתענות בדעתו שהיה מאחר תעניותיו הפסיד לא כי ת"ואר ,מאתמול קבלם ולא תעניות

 ,לכתחלה היינו קבלה דבעי יוחנן' ור שמואל דבעו והא ,בשפתיו הוציא שלא אע"פ בלבו דגמר ()שםשבועות ב ינןדאמר לב
 בשבת תעניתו לקבל בשבת 'בא מתענה כשהיה רגיל היה י"ור .המנחה בתפלת "ימבעו לקבל המובחר מן מצוה ומיהו

 .בשפתיו להוציא צריךנמצא דלדעת ר"ת מהני מחשבה לקבלת תענית משא"כ לדעת ר"י  .נצור, ע"כ יקבאל
 תשמור שפתיך מוצא דרשינןד צדקהמ ילפינןכי  וטעמביאר דו ר"ת דברישהביא )תענית פ"א סי' יג(  בפסקיו ברא"שועי' 

  במחשבה. מתחייביםשניהן במבואר דס"ל דצדקה ותענית שווים ו תענית, ע"כ. גבי ה"וה בלבו גמר ומועיל
 דברים הוי ,כלום מפיו הוציא ולא הקדש שיעשנו אדעתא קרקע שקנה אדםש (א' סי יג כלל )רישבתשובותיו רא"ש באלא דעי' 

ילפינן.  לא מקדשים חולין אמרינן הא ,עולות לב נדיב כל דכתיב ע"גא ,בשפתיו להוציא צריך בלבו גמר שמואל ואמר שבלב
ולפי"ז נמצאו דברי הרא"ש סותרים.  י."רדהרא"ש ס"ל כ ו(-ה פים)שרש קסא ענמהרי"ק ה וכת' .)ססי' ריב( בחו"מ הטורוהביאו 

פסק דתענית חלה במחשבה כר"ת. אולם בחו"מ סי' רי"ב הביא דברי  )סי' תקסג(באו"ח י רסותרים שה טורהוכן דברי 
  .)סי' תקסב סוף אות ב( בב"ח וכן הקשה. "ש בתשובה דצדקה אינה חלה במחשבההרא

כן מצינו בכמה מקומות וששהעיקר להלכה כהרא"ש בפסקיו ) וכתב בסתירת דברי הרא"ש)שם(  ק"המהריכבר עמד באמת ו
 (יו"ד סי' שמא)בב"י ]וכן מצינו  .סגי בלבו גמר אם צדקה דגבי וכן פסק שםשהרא"ש סותר דבריו בין התשובות לפסקיו(, 

אמנם  [.יג ד"ה ושנית()ח"ו סי'  בצי"אפסקים. ועי' ב כדבריונקטינן  במקום שהרא"ש סותרש ושנקט )חו"מ סי' רה סוף אות ז( ב"חוב
 ו. יתובוהרא"ש בתשכ העיקרדאדרבה  'הביא בשם ברכת אברהם שנחלק על המהרי"ק, וכת)חו"מ סי' ריב סע' יב( בכנה"ג 

 חלב נתמעט דבו לקרבן דאידמי תענית ג"כ מדמה ולזו הבית בדקל מצדקה איירי ליישב דבפסקיו 'כתס"ק יב(  )שם והדרישה
אפשר דמודה,  י"ר גם ובו כחולין שנחשב הזה בזמן בצדקה אלא איירי לא ובתשובה ,קרבן להקרבת דומה אדם של ודם

העיקר דצדקה אינה חלה במחשבה אלא כת' ש)סי' תקסב ס"ק ח(  ט"זוה. סי' תקסב על הט"ז ס"ק ח(או"ח ) בנתיב חייםע"כ. והו"ד 
ומ"מ מודה ליה לענין תענית ולא  ,היינו בשם ר"ת ,היפך זההנ"ל באמירה, דלא כהמהרי"ק, ומש"כ הרא"ש בפסקיו 

, ולכך מהני לקבל תענית במחשבה, שים משום דתענית הוי במקום קרבןמטעמיה דר"ת אלא משום שקבלת תענית הוי כקד
 . , ע"כצדקה סובר הרא"ש דלא מהני מחשבה, ודלא כר"ת עניןאך ל
 'התוס, הרי"ף ופירש)שנקט דלא מהני מחשבה(, הרא"ש בתשובה שכדברי )יו"ד סי' רנח אות יג(  בבדק הביתבב"י ועי' 

 שמות) ת"ל מנין בלבו גמר( שם) דשבועות ג"בפ דמדאמרינןכר"ת ( תצא' ב"ב סי) המרדכי דעתו .(א"ה עניים פ"ח ממתנות) ם"והרמב

 מכאן הלכך ,במחשבה ישנן שכן להנך מה ותרומה אקדשים דתלמודא סתמא פריך:( מא) קידושיןבו ,לב נדיב כל( כב פס' ה"לפ
 שני וקדשים דתרומה 'קא דשבועות ג"דבפ ואע"ג ,בפיו הוציא כאילו חייב צדקה ליתן בלבו שהגומר הגאון בתשובת פסק

 כאילו חייב צדקה ליתן בלבו גמר לכךה דמיא ונדבות כנדרים דצדקה בתשובה י"רשפ ,מלמדין ואין 'כא הבאים כתובים
  דעתו כר"ת. (לט אות צו' סי) ק"סמ בהגהת פרץ והרבינו .כ"ע ,בפיו הוציא

 כת' שאם קנה)סי' ריב סע' ח( בחו"מ מאידך לענין תענית שמועיל קבלה במחשבה.  סע' ו( סי' תקסב)או"ח ב שו"עה להלכה פסקו
 ע"גדא שאומר מי ויש ליתן חייב לצדקה לתת בלבו שגמר דכיון א"י כלום מפיו הוציא ולא הקדש שיעשנו אדעתא קרקע
 הקדש שאין חולין דין לו יש הקדש כל והאידנא ילפינן לא מקדשים חולין( לא, כט ב - הימים דברי) עולות לב נדיב כל דכתיב

 ., ע"ככלום אינו בשפתיו הוציא שלא כל לכךה לצדקה אלא ואינו הבית לבדק עתה
וע"כ הקשה דברי השו"ע אהדדי דבחו"מ פסק  יש בתראהכ בחו"מ הכרעת השו"עדסובר ש )או"ח סי' תקסב אות ב(בברכ"י עי' ו

אולם  .(סותריםשדבריהם ועי' להלן שמצינו עוד פוסקים ) .דלא מהני מחשבה ובאו"ח פסק לענין תענית דמהני מחשבה
הביא דבכה"ג דרכו של השו"ע לפסוק כי"א קמא דנקט להו בלשון רבים ולא כיש מי שאומר )אה"ע כלל ד סי' ל(  בגינת ורדים

 מהני מחשבה. ולעולםשו"ע ולפי"ז אין סתירה ב .(כללי השו"ע אות טז) יד מלאכיהוהביאו  אתנייה להו בלשון יחיד.בתרא ד
 .(ח"ו בכלל הפוסקים סי' יג אות כ) ח"בשד ועי' בזה

וביו"ד סימן  .)דאם גמר בלבו צריך לתת( הראשונה" כסברא להחמיר כת' על דברי השו"ע בחו"מ ד"ישש (שם) רמ"אב 'עיו
 מחייבין אמר דאם אלא, אמירה צוא" מחשבתו לקיים חייב, לצדקה דבר איזה ליתן בלבו חשב םדארנ"ח סע' י"ג כתב 

עיקר דמחשבה לדעת הרמ"א שמבואר  ע"כ. ,הראשונה כסברא והעיקר. כלום אינו, בפיו הוציא לא דאם א"וי ,לקיים אותו
ולפי"ז י' תקס"ג לא חולק על השו"ע דמהני מחשבה. סדמחשבה מהני בצדקה ובכהפוסקים  נוטההרי דעתו ש ,מהניבלב 

נמצאו ו לא הוי קבלה. בתעניתבלב  בסימן תקנ"ג וסי' תר"ח סע' ג' דקבלהברמ"א אלא דעי'  ת תענית,קבל לענין י"ל דה"ה
 (.ואו"ח סי' תקנג )חו"מ סי' ריב אות כב בביאור הגר"אכן הקשה דבריו סותרים, ו

' בסיומש"כ  ,לעולם ס"ל להרמ"א דלא מהני קבלה במחשבהדכתב ליישב  (ויו"ד שם אות לט )חו"מ שם אות יבערוה"ש ועי' 
 דאינו "ימבעו עליו קבלו שלא כתענית יהא שלא לענין דמועיל אלא לחיובא אינו בלב קבלה מועיל תענית דלקבלת ב"תקס

. ועיי"ש לתענית דליחשביה פ"עכ מועיל בתענית גם לכן לחיובא קבלה הוי בלב דקבלה בקרבנות דמצינו דכיון ,כלל תענית
 ., ע"כע"א שסותרים א"הרמ על א"והגר הטור על ז"הט קושית תי שפיראשכת' ד

 המ"ב. וכן נקט ס"ק ג( שם) המ"א. והביאו קבלה בלב סגיבדלעולם  יצא לחלוק על הרמ"א)סי' תקנג אות ב וסי' תרח אות א( הב"ח ו

לענין יוצא ד. דתענית חל במחשבה כי הוי כקרבן( הביא סברת הט"ז (ס"ק לא)בסימן תקס"ב )ו .ב וסי' תרח ס"ק טו( ס"ק שם)
 .הגרשז"א זצ"לבשם )בין המצרים פט"ו הגה ב(  ובהליכ"ש )סי' תקסב ס"ק יא( במחצה"שועי'  תענית קבלה בלב חשיב קבלה.

 לא ד"ביו דכאן היינו הראשונה", כסברא להחמיר "ויש ו"מהרמ"א שכת' בחמ )יו"ד שם(ברע"א  דקדק נדרי צדקהולענין 
 מ"בחו אבל נדרו, לקיים דמחוייב הראשונה כסברא דהעיקר' תכ ה"מש נדרו לקיים חיוב עליו אם הדין לענין רק מיירי
 כמו אותו כופין דאין להורות להחמיר" "ויש' תכ ה"מש בלבו כן שחשב הודה אם בדיינים ממנו מוציאים אם לענין מיירי

 .(כ' סי) הכהן שבמהומקור דבריו  ממון, ע"כ. ספק כל

 "ו| ה'תשע גליון " | פר' ה
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אבעיא להו הספידא יקרא  )מו:(  בסנהדריןאיתא  -א 
דחיי או יקרא דשכבי הוי, למאי נפקא מינה, דאמר  

מיורשים.   לההוא גברא, א"נ לאפוקי ולא תספדוה
 דיקרא דשכבי הוא.)מז.( ופשטינן 
כר הספדנין, אי  "כ שע –א"נ לאפוקי מיורשין  ופרש"י

יקרא דשכבי כי אמר לא תספדוהו צייתינן ליה, ואי  
לא אמר ואמרי יורשים לא ניחא לן כפינן להו, ואי  

 יקרא דחיי לדידיה לא צייתינן ליורשין צייתינן.   
צריך לציית לצווי המת  ונראה מדבריו דנידון הגמ' אי 

)פי"ב מהל' אבל ה"א(  הרמב"םאו לאו. וכן נראה מדברי 
ההספד כבוד המת הוא, לפיכך כופין את   -שכתב 

היורשין ליתן שכר המקוננים והמקוננות וסופדין  
 אותו. ואם צוה אל תספדוהו אין סופדין אותו.

דמי )סי' שד"מ ס"י(   ביו"ד והשו"ע הטורוכ"כ לדינא 
א יספדוהו שומעין לו. וחזרו ושנו דבריהם שציוה של

דשכיב מרע שציוה ואמר אל  )סי' רנ"ג ס"ל( בחו"מ 
 תספדוהו אין סופדין אותו.

דלשון אין סופדין משמע  )ס"ק ס"ט(  הסמ"ע וכת'
דאסור לספוד אותו, והטעם כי ההספד אינו אלא  
משום כבוד המת וקרוביו, והרי מחל על כבודו ומצווה  

 .לקיים דברי המת
שכתב דאשה שצותה  )סי' י"ז(  במהר"י ווילויעויין עוד 

לבנותיה שלא לישא הסרבל על ראשם, הדעת מכרעת 
שהבנות יקיימו מה שציוותה, מידי דהוה אמי שציווה  
על תספדוני דשומעין לו כיון דהספדא יקרא דשכבי.  

 .)יו"ד סי' שד"מ ס"ק ד'( בד"מע"ש. והובאו דבריו 
שציוה שלא יספידוהו צריך ומבואר לדינא דאדם 

 לשמוע לדבריו ואסור להספידו.  
שנשאל על גדול  )סי' פ"ג(  בית יעקבומצינו בשו"ת  -ב 

הדור ומופלג בתורה שנפטר ועשה צואה שלא  
 להספידו, אם ראוי לקיים צואתו מאחר שהוא מופלג.  
והשיב דאע"פ דהדין פשוט דהאומר אל תספדוני  

יש לצדד ולומר דאין  שומעין לו, מ"מ במופלג הדור 
)מו:  שומעין לו, וראיה לדבר מדברי התוס' בסנהדרין 

דהקשו מהא דמצינו דנענשו  ד"ה הספידא יקרא דחיי( 
ישראל על שלא הספידו את שאול כהלכה, דאי  
הספדא משום יקרא דחיי הא מחלו על כבודן שלא 

בתי' השני דאפי' הוי יקרא דחיי   והספידוהו, והשיב
בזיון טפי לגביה שלא נספד כהלכה.  שאני מלך דאיכא 

וה"נ י"ל לדידן דהוי יקרא דשכבי, דבת"ח אין לו  
  רשות למחול כיון דאיכא קצת בזיון לחיי. וגם יש

דברי התוס' דכיון דאיכא בזיון טפי לחיי אינן   לבאר
יכולין למחול על אותו בזיון, וה"נ לדידן דהוי יקרא  

מחול על כבודו.  דשכבי כיון דהוי בזיון טפי אינו יכול ל
והא דאמרינן דאם אמר אל תספדוני שומעין לו איירי  
באיניש בעלמא ולא בת"ח. ואפי' את"ל דאיירי נמי  
בת"ח מ"מ בנ"ד דאיירי בכה"ג שהוא מופלג י"ל דלא  
מצי למחול על כבודו ואין שומעין לו. והפוסקים שלא  

וס' בע"א, א"נ  חילקו בזה אפשר דמפרשים דברי הת
ומ"מ נלענ"ד דהמקל שלא  ראשון. דס"ל כתי' ה

לשמוע לחכם הנ"ל שאמר שלא להספידו לא הפסיד  
 אם הוא מופלג בתורה. ע"כ.

דבמופלג הדור א"צ לשמוע  'והנה מריש דבריו נר
דלא הכריע דאין  'לדבריו, אולם מסוף דבריו נר

 החיד"אשומעין לו אלא דהמקל לא הפסיד. ואכן 
  בית הרואההעל  להעיר' כת)חיים שאל ח"א סי' ל"ד( 

משמיה דהבית יעקב דבגדול  'דכת לקט הקמחוה
ומופלג אין שומעין לו, דה"ל לכתוב מסקנתו דהמקל  

 לא הפסיד.  
דהקשה על דברי הבית יעקב,  )שם(  בחיים שאלוע"ע 

דמסתימות הרמב"ם, השו"ע ושאר פוסקים, מבואר  
  דאין חילוק בין ת"ח לשאר אדם. ומאחר דאיסורא
איכא, איך לא הפסיד הסומך על תירוץ אחד מהתוס'  
נגד כל הפוסקים. וכתב דיש לישב קצת ע"ש. ויעויין  

דכתב לדינא   )יו"ד סי' שד"מ ס"ק א'(  בשיורי ברכהעוד 
 דאין חילוק בין ע"ה לת"ח ודלא כבית יעקב.

נשאל נמי  )ח"א סי' קע"ד(  תשובה מאהבהובשו"ת  -ג 
ב בצוואתו שלא  על ת"ח מפורסם מקהילתו שכת

יספידוהו, ושלא לומר עליו שהיה צדיק וכיוצ"ב 
 שבחים ותוארים.

והביא דברי הבית יעקב הנזכרים, והדר הביא דברי 
להוכיח דאם גדול הדור צוה שלא  'הקול יעקב שכת

יספידוהו אין שומעין לו, ושו"ט בדבריו. ובהמשך 
והנה שמעתי מידידי הרב המאוה"ג  - 'דבריו כת
פורסם מוהר"ל פישלס נ"י שראה בין כתבי  החריף המ

קודש מאביו מ"ו הגאון מיהר"מ פישלס זצלה"ה 
( נ"ע,  הנודע ביהודהששמע ממורינו הרב הגאון ) 'שכת

כשהספיד על הגאון רשכב"ג בעל פני יהושע אב"ד  

 
 בס"ד    
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דעת למ"מ אף ו] מספיקא ממונא מפקינן לאהוא  דדינא ספיקא דהוי כת' דלהלכה כיוןאות לט(  )יו"ד סי' רנח והערוה"ש 
 ישאל בו חוזר ואם לזה לחוש לו יש שהנודר אלא ,["בלבבו אמת ודוברמחשבתו משום " קייםל שמים יראעל  הפוטרים

 דבזה בו וכיוצא תענית כמו מצות דבר בשארי ולא בצדקה אלא אינו א"רמל דאף' י' סע ב"רי' סי מ"ובח בארנו וכבר ,לחכם
לסוברים דאינו מתחייב במחשבה מ"מ דאף )יו"ד שם(  היד אברהם "כ)וכ בשפתיו, ע"כ. להוציא דווקא דצריך מודים ע"וכ

 דעת רוב הפוסקיםכת' ש )כלל קמח אות ז( חכ"אוה (.(תענית כב)ושכן משמע מהריטב"א  יר"ש יקיים משום דובר אמת בלבבו
שלא מוציא מפיו לא שייך  ז"אלא דכ, דאם חשב בלבו ליתן איזה דבר לצדקה חייב לקיים מחשבתו כמו בהקדש מזבח

 )סי' תקסב על סע' ו( בביאור הגר"א 'ועי .לקיים מחשבתולהחמיר ו דצריך )סי' תרצד ס"ק ו ושעה"צ אות ח(המ"ב . וכן פסק לכופו
יכול לשנות מעני עכ"פ  שהוכיח שאם נדר במחשבה לכו"ע )פ"ד הגה יג( בצדקה ומשפטועי' ] .במחשבה שאינו מתחייבשמשמע 

 [.עיי"שלעני, 
 חשב בלבו להוציא בפיו /כשלא הוציא דבר בפיוג. 

ו ליתן לצדקה ולא הוציא אם הוציא מפיכל זה ש (סי' יד) בדת אש 'מחמת מחשבה לצדקה צריך לתת, כתואע"פ שמבואר ד
לא הוציא מפיו  אבל אם ,אז צריך לקיים מה שחשב ,וחשב במחשבתו על דבר או סך הידוע תתרוצה לכמה או  מפיו מה

 .כמו בכל נדר ושבועה דאינו כלום אם לא הוציא בשפתיו ,כלום אף שהיה במחשבה שלו ליתן שום דבר לצדקה אין חיוב עליו
שכן כוונת השו"ע שאם הרהר בלבו להתענות למחר  ', ועיי"ש שכת(שם) הג' מהרש"א כןו שם ס"ק טו(יו"ד ) ש"הפתוהביאו 

)ח"א  במהרש"םהובא  )יו"ד ססי' שא( המהרי"א. וכן נקט )יו"ד שם( הרע"אבפיו להתענות סתם. וציין לדבריו  דמיירי דאמר

)ח"ב סי' קכו  הלוי השבט והפוסקים הנ"ל. וכן נקטסתימת וכן משמע מ ,כן לא ס"ל קסב( )חב סי'האמרי יושר . אולם ססי' רא(

 ,)יו"ד ח"ב סי' פח( בבית שלמהעי'  חשב בלבו להוציא בפיוומ"מ אם  .פ"ח ציון הלכה אות צג( )מתנ"ע דרך אמונהוה על סי' רנח סי' יג(

  .ד ססי' רי(")יו ובערך שי ד סי' ר(")יו בהר צבינדר. ועי'  בלא חשיד פו( ')ח"ה סימהרש"ם בו)ח"ב יו"ד סי' מט אות ה(  אחיעזרב
 דבר שלא בא לעולםד. 

אף  כן ןהדיו ,באופן שחשב על דבר שבא לעולם אשנדר שחל על מחשבה היינו דוקס"ק ד( )יו"ד סי' רנח  דעה השעריודעת 
אשר תתן לי עשר האומר ד' כתש (חו"מ סי' קז) בחת"ס 'ויעוי בדבר שלא בא לעולם. הלסוברים דבעלמא מתחייב נדרי צדק

, שאין אדם בעולם שלא יתן לו ה' להחיות נפשו ואינו בכלל דבר שלא בא לעולם הוה כמו דבר שבידו ,וכדו'אעשרנו 
אבל האומר לכשאקנה שדה זו או אשתכר בסחורה זו, הוא דבר שאינו בידו כלל, בזה יש חילוק, אם  ,ולהשתכר בשום דבר

 )חו"מבפת"ש הובא ואמר אתננו הרי נדר חל על גופו לתתו כשיבוא לידו, אבל אם אמר יהיה לצדקה לאו כל כמיניה, ע"כ. 

 לעולם.בא בכה"ג חשיב שלא )שם(  הסמ"עו )סי' ריב סע' ז וט( השו"עאולם עיי"ש שלדעת הרמב"ם ופסקו כוותיה  .סי' ריב ס"ק י(
 בלא הסכמה גמורהכשחשב ה. 

שכת' לענין קבלת תענית במחשבה ס"ק יא( סי' תקסב ) מ"אהמכדמוכח  מחשבה מחייבת לתת היינו בקבלה גמורההא דו
 ד, ע"כ."רי' סי ד"בי מ"וכ הקבל מקרי לא תלהתענו בדעתו רק היה אם אבלחשיב קבלה  תלהתענו בלבו כשקבל דדוקא
)שם  בט"ז , וכמו שמצינורט על דעתו לכן בעינן קבלה גמורהדלפעמים אדם מתחדבכה"ג לא מהני  (שם)המחצה"ש וביאר 

דאם חשב לתת לא דה"ה לענין צדקה  י"לולפי"ז  .)שם ס"ק ל( המ"בוכן פסק . שדרך בנ"א להתנחם ממחשבתם, ע"כ ס"ק ט(
 ן באמת מבוארוכ ,דבעינן שגמר בלבו אות א'()לעיל  הנ"לוהרמב"ם ן משמע מלשון הש"ס מתחייב אא"כ קיבל ע"ע לתת. וכ

בלבו פירושו  דגמר הרא"םבשם  )נדרים ז. ד"ה אין יד( "קמהשטמ והעירונידבעינן שגמר בלבו. )חו"מ סי' ריב סע' ח(  בשו"ע
 ש"בערוהוכ"כ הסכמה גמורה. דבעינן  ע ח"ב סי' קא ד"ה הנה(")אה בחת"ס וכן מצינו שנתיישב בלבו לעשות הצדקה ולא יתחרט.

חשב לתת דבר מסויים דע"י מחשבה חל הנדר אם  )הורוויץ יו"ד סי' נא אות יב( זוטא בפתחא' ועי]. בענין צדקה)חו"מ סי' רנח אות לט( 
 .[ןמשאר הפוסקים לא משמע כש אלא .דבכה"ג אמרינן דגמר בלבו לצדקה

 חזרה תוך כדי דבורו. 
)מעה"ק פט"ו הרמב"ם דתענית וצדקה דינם כהקדש. דהנה דעת  בריםוסלדעת המקבלתו  תכ"ד לחזורויש לדון האם מהני 

לא מהני  . בהקדש נמימקדש ומגרשע"ז ותוך כדי דבור כדבור דמי חוץ ממגדף ועובד ד )פז.( בנדרים דאע"פ דקיי"לה"א( 
 הש"ךוהוסיפו דטעמא כי אמירה לגבוה כמסירה להדיוט. אולם  )מנחות פא: ד"ה תודה( התוס' י דיבור. וכ"כחזרה תוך כד

  .)יו"ד סי' רנח אות יט( הערוה"שתמה עליהם דאף בהקדש מהני חזרה תוך כדי דבור. וכן נקט  )חו"מ סי' רנה ס"ק ה(
 )שם(בזה התוס'  'ד. ולפי הטעם שכתכ"ת יק שהעיקר כהרמב"ם דגבי הקדש ליכא חזרה אפי'מס )צדקה סי' ח( במחנה אפריםו

אמירתו לגבוה ד )יו"ד סי' רנח(הטור  באומר סלע זו לצדקה לעניים שכת' ' דה"הדאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט היה נר
 , ע"כ. , וכי אמר סלע זו לצדקה לעניים מיד זכו ביה עניים ותו לא מצי לחזור אפי' תכ"דכמסירתו להדיוט

 טשו"ע ]עי'יים שבהקדשות שלנו דלא הוו לא קדושת הגוף ולא קדושת בדק הבית אלא לענ )סי' רנה סס"ק ב(הקצות מיהו דעת 

ואינו עושה קנין אלא דצריך  ,לא אמרינן אמירה לגבוה כמסירה להדיוט ,[)שם ס"ק ח(ובסמ"ע  (וסי' ריב סע' ח )חו"מ סי' צה סע' א
הוסיף ו )יו"ד סי' רנח אות יט( הערוה"ש. וכ"כ כ"דלא עדיפא מנזירות דמהני חזרה ת דכתיב בפיך זו צדקה, א"כ לקיים נדרו

 .ולס"ת דינם כהדיוט ניחמיר לעצמו. ]ועיי"ש שהלכה פסוקה היא בחו"מ סי' צ"ה דכל הקדש לעניים ולבהכ" המחמירד
דבהכ"נ הוי  ,דנודר לבהכ"נ עדיף מצדקה ומהני מחשבה )יו"ד ח"ב סי' פב אות יא( בית יצחקוה)ח"ג תתקנז(  רדב"זה אולם דעת

שדחה דברי הקצות דאמרינן  )אות יג(וט בממון עניים. ועיי"ש כמקדש מעט אף לסוברים דל"א אמירה לגבוה כמסירה להדי
 .[)יו"ד סי' רנח סע' יג( ברמ"אאמירה להקדש כמסירה להדיוט כמבואר 

 ביארולבו כדכתיב כל נדיב לב. בכי סגי בגמר  ,תכ"ד דטעמא דאין חזרה בהקדש אפי' 'כת )מעה"ק פט"ו( בקרית ספראולם 
שהוציא בדבור  דכיון דמחשבה מהני בהקדש מה לו להוציא בשפתיו, אלא ודאי כיון)תרומות סי' ז ד"ה ולכאורה(  אמרי בינהה

משא"כ באם נגמר במחשבתו ולא הוציא  ,דכבר נגמר בלבו בהחלטה ועכשיו חוזר בו ואינו יכול לחזור פיו הדברים ע"כ
שבצדקה  מ'דאף אם נא צאנמ .ד"ה והיוצא מזה( )כץ סי' יח ושב הכהןב. וכן נקט , ע"כממחשבתו תכ"דעדיין מפיו בזה יכול לחזור 

לדעת הרמ"א הנ"ל כי הקדש חל במחשבה לבד, ו ד"תכ לא מהני חזרהליכא משום אמירה לגבוה כמסירה להדיוט, מ"מ 
 .בפיוהוציא אם , אלא שלדעת האמרי בינה ודעימיה היינו דוקא אינו יכול לחזור בוה"ה דצדקה חלה במחשבה אף ש דס"ל

בנדרי צדקה. וכן  כ"דדלא מהני חזרה ת (שם) שב הכהןכהושהביא דברי הקצות ושוב נקט ( גס"ק  סי' רנה) ו"מבח בפת"ש 'ועי
 להסוברים דמהניד 'שכת)יו"ד סי' קיא ד"ה ומ"ש(  בכת"ס. ושו"ר )מצוה תעט אות ו( במנ"חוכ"כ  .שם אות ז()יו"ד ב הפת"שנקט 

. , וה"ה לענין צדקה למ"ד שדינה כהקדשאלא בדבור ולא במחשבה גרידאחזרה תכ"ד בהקדש, מ"מ אינו מועיל לחזור בו 
שכת' שאם מסופק אם חזר בו תכ"ד, ספק זה הוי קרוב לודאי שעבר הזמן כי שיעור מועט  )ח"ד אלף שנ ד"ה ולענין(ברדב"ז  ועי']

 .[מש"כ בס"ד בגליון נ"זולענין שיעור דתוך כדי דבור עי'  .הוא
 להישאל על נדרוז. 

להשאל  לאלא מדוחק מ"מ הכא שחיובו תלוי באשלי רברבי יכו דלא נשאלין על נדרי צדקהפ "נראה דאעאם לא חזר תכ"ד ו
 י"שע)יו"ד ח"ב סי' פז( בית שלמה ה ושו"ר שכן דעת. ש"כ לענין נדר באסמכתא, עי' בגליון ע"פ גדולי הפוסקים עליו, וכמ"ש

)ח"ג  בדבר יהושע. וכן הוא )ח"א ססי' רא( במהרש"םכיון דיש מקילין בה. וכן משמע  הע"י מחשבשקה דהתרה יש להקל בצ

 .(לענין שאלה למי שקיבל תענית בלבו ו( –)סי' תקסב סע' ה במקור חיים  מש"כ ועי') .)סי' רנח אות לט( ש"הערוה. וכן פסק ססי' לו(

 
 .(אינו חל הנדר בפיונדרו להוציא  )ואם חשב עליו לקיים נדרו ,לתת לבואם גמר ב ,צדקה חשב לתתא'  העולה לדינא,

כל זה אם על נדרו. ו להישאללאחר כדי דבור צריך אבל  ,חזרתו התוך כדי דבור מועילאם עשה כן  ,ממחשבתואם חזר ב' 
. )ושאלה אינה מועילה אלא בדוחק( וך כדי דבורמועיל חזרתו אף תאינו יש להחמיר שאם נדר בדבור אבל  ,נדר במחשבה

 אין הנדר חל.  ,והכגון שחשב לתת דבר לצדקה אחר שיקנ ,על דבר שלא בא לעולםבמחשבה אם נדר  ג'
 

 

 
 
 

 

 
 

"וה"ר דוד אבודרהם כתב בהלכות תענית שעשרה 
בטבת הוא משונה משאר תעניות, שאם היה חל  
  בשבת לא היו יכולים לדחותו ליום אחר מפני שנאמר

בעצם היום הזה כמו ביום הכיפורים.   )יחזקאל כד ב( בו
]ועי' אור שמח  )ב"י או"ח סי' תק"נ( ולא ידעתי מנין לו זה".

פ"ה תעניות ה"ו מה שביאר. ובחי' הגר"ח על הש"ס )סטנסיל( ר"ה 
י"ח. ובקונטרס חנוכה ומגילה עמ' לח בשם הגרי"ז. וע"ע רש"י  

 האבודרהם[במגילה ה. ד"ה אבל שחולק על דברי 
"טעם למה גבי י' בטבת אם היה אפשר שיחול בשבת   -

היה צמים בו ביום. כי כתיב "בעצם היום הזה סמך  
מלך בבל על ירושלים" היינו שבת שנקרא עיצומו של  
יום, כי בעוון חילול שבת סמך מלך בבל והיה בטוח 
שילכוד ירושלים, דכי היכי שהמענג שבת נותנים לו  

ך המחלל שבת נותנים מצרים  נחלה בלי מצרים, כ
 )דרשות חת"ס צ"ט( ומצירים בלי נחלה".

בכל שנה בעשרה בטבת דנים מחדש על בנין 
"עוי"ל כי באותו יום שסמך מלך   - ביהמ"ק וחורבנו

בבל למטה על ירושלים כמו כן ישבו ב"ד שלמעלה  
אלו מיימינים אלו משמאילים עד שגברו 

 המשמאילים ונחרב הבית.
שנה שאין קללתה מרובה מחברתה, וכל  והנה אין לך 

דור שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאילו נחרב בימיו,  
נמצא שבכל שנה ושנה נתחדש חורבן חדש, וזהו בכל  
פעם כשמגיע אותו יום של עשרה בטבת שהתחיל אז  
למעלה משפט החורבן, כן בכל דור ודור יושבין ב"ד 

 ...שלמעלה וגוזרין החורבן של כל שנה ושנה
דעל צרה שעברה כמו יום שמת בו אביו ואמו   וידוע

אין אנו מתענין בשבת אבל תענית חלום מותר  
להתענות, דבשביל עונג שיש לו שמבטל צרה העתידה  
לבוא עליו לא מעונה הוא, הלכך תענית ט"ב דזהו רק  
על צרה שעברה לא דחו שבת, אבל תענית י' טבת זהו  

שבת".  על ביטול צרה העתידה עונג הוא, והיה דחי
 )תורת משה להחת"ס ז' אדר, הובא בסידור החת"ס סליחות לי' בטבת(

 

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת

ור"מ בק"ק פפד"מ אמר בזה הלשון אף שרבינו הגדול 
י  צוה שלא להספיד אין שומעין בזה למ "יבעל פנ

דר"ע הי' מכה  ח.(ס) שהוא רשכב"ג, מדאז"ל סנהדרין
בבשרו על ר"א הגדול עד שדמו שותת לארץ ופתח  
עליו בשורה אבי אבי רכב ישראל ופרשיו הרבה מעות 
יש לי ואין לי שלחני להרצותן, ופירש"י הרבה שאלות  
יש לי ואין לי למי לשאול, וכ' תוס' הי' מכה בבשרו  

ום תורה קא עביד ומשום שרט לנפש ליכא דמש
כדאמר הרבה מעות כו', עכ"ל. הרי דמשום ל"ת  
דשרט לנפש ליכא במקום דליכא שלחני להרצותן, 

 מכ"ש דליכא בזה מצוה לקיים דברי המת ודפח"ח. 
דעכ"פ לא ידע היתר   'אולם אחר שהביא דבריו כת

בברור לבטל דברי המת ולהספידו במקום שאמר אל  
  -ע"ז  'יו הנזכרים, וכתתספדוני. ובסי' ר"ז הביא דבר

אבל אחר העיון ליתא דה"פ בתוס' משום תורה  
איסור שרט לנפש לא תתנו בבשרכם   וליכא קעביד

המת היינו  דלא אמרה התורה אלא אם חבול בגין 
שרט לנפש, אבל בנ"ד הוא עובר על מצות המת שמחל  

 .עכ"ד"ל ההספד יקרא דמותא. יעל כבוד תורתו, וקי
דמי  ב"ין מעשה רב מבעל הנואלא דמ"מ אנן אית ל

 שהוא רשכבה"ג אין שומעין לצוויו שלא להספידו.  
,  דהחת"סוכמעשהו של הנו"ב מצינו משמיה 

דבדרשות החת"ס שיצא לאור ע"י הגרי"נ שטרן זצ"ל  
מילי דהספדא, ובהערות  )בסוף ח"ב( )חתן נכדו(, מובא 

מאמר זה מפנקסו   - שם כתב הגרי"נ זצ"ל בזה"ל
ולשונו של הרב הג"מ ר' פישל סופר )תלמיד החת"ס( 

ביום   -משנת תק"פ לפ"ק, ובריש המאמר כתב וז"ל 
מיתה של צדיק חסיד המפורסם מו"ה מאיר  
ווערטהיים זצ"ל, והוא ציוה לפני מותו שלא לספר  
בשבחו, אפ"ה היה מספידו ]אדמו"ר[ לפני מטתו  

מז בכלל ולא יבואו  בקול בוכים. ואמר שהוא מרו
לראות כבלע את הקודש ומתו ולהיות דוממים  

 מהספידו של מיתת קדוש כמותו. עכ"ל.      
)ספר העיקרים אונן ואבל זצ"ל  לגר"ש איגרומצינו עוד 

דכאשר נפטר אביו הגרעק"א זצ"ל ציוה  'דכתאשכול ג'( 
דמה דאמרינן דת"ח שמחל על  וכת'שלא להספידו, 

היינו רק היכי דבמניעת הענין אינו  כבודו כבודו מחול, 
לא כבוד ולא בזיון, אבל היכי דבמניעתו איכא בזיון  
אינו יכול למחול. וכדמצינו לענין השבת אבידה בזקן  

אדם גדול אשר כל  כו', ו)סי' רס"ג ס"ג( ואינה לפי כבודו 
פינות הארץ היו מכבדים ומנשאים אותו והיו חרדים  

ן גדול לחיים, ולאו כל לקול דברו הוי העדר הספד בזיו
 כמיניה לעשות להם בזיון כהאי. עכ"ד.

ויש לבאר עוד בדעת הנו"ב והחת"ס, דבמניעת הספד  
לאדם גדול איכא בזיון כבוד התורה, וע"כ אע"ג  
דהת"ח תורתו תורה דיליה היא, ומצי למחול על  
כבודו, מ"מ על כבוד התורה בכללותה אינו יכול  

בריו ומספידין אותו  למחול, ומש"ה אין שומעין לד
 כפי כבודו.
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