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  נדר צדקה לעלייה לתורה בטעות

הנדר אין חל רק כאשר פיו ולבו שוים. ב. דין לשון ובו יבואר: א. 

וחשב בלבו על דבר אחד. ג. ההבדל בין  ,כולל הרבה דבריםנדר ש

נדר לחבירו ובין נודר לעצמו. ד. נדר צדקה לעלות שישי בפרשת 

ועשו הוספה ועלה שישי שאינו  ,רת הדברותשיתרו שהוא ע

 ,ולא היה כהן ,צדקה אם יעלה לשלישילעשרת הדברות. ה. נדר 

והוא עלה שלישי. ו. האם הגבאי  ,והעלו לראשון ושני ישראל

    על הנזק שגרם להקדש. חייב

  נידון א

"בפרשת יתרו מכרו בבית כנסת את העליות. אחד המתפללים שרצה 

לעלות לקריאת עשרת הדברות, שהיא שישי לפי החלוקה בחומש, 

קנה את העליה של שישי בשלוש מאות שקלים. ראוי לציין שהגבאי 

לא הכריז "עשרת הדברות", אלא שישי. אלא שהגבאי עשה הוספה 

לשישי שאינו עשרת הדברות, ואת  הקונה י שישי, וכיבד אתלפנ

עשרת הדברות הוא נתן לשביעי. הקונה טוען שזה מקח טעות, ואינו 

שישי, לחייב לשלם על עלייה זו, כיון שלא היה מעוניין לעלות לתורה 

  אלא לעשרת הדברות בלבד. האם חייב הקונה לשלם את הצדקה".

  נידון ב

בבית  לא היה כהןאלא שבמאתיים שקלים. "אחד קנה שלישי בשבת 

ן ושני לאחרים, והקונה עלה ראשו כיבד לעלות, והגבאי הכנסת

הקונה טוען שהתכון לקנות את העלייה המכובדת ביותר,  שלישי.

שהיא שלישי כאשר יש כהן כמבואר בהלכה, אבל כאשר אין כהן, 

סימן שכתב בהלכות גדולות (העלייה הכי מכובדת היא במקום כהן, 

כהן קורא ראשון ואחריו לוי " )הלכות צרכי ציבור עמוד רסה, כד

כתב  " וכןואחריו ישראל, ואם אין שם כהן קורא הגדול שבציבור

לאור זאת הוא אינו רוצה לשלם מאתיים ). סימן תיח(רש"י בסידור 

שקלים, בטענה שלא על עלייה זו הוא נדר צדקה. האם צודק 

   בטענתו".

לו, אם הנודר פטור מלשלם, האם יש לחייב את ובשתי השאלות הל

  הגבאי שגרם נזק להקדש.

  תשובה

מעיקר הדין, בנידון א' וב', העולה לתורה פטור לשלם מה שנדר, 

וכן הגבאי פטור לשלם. אבל ראוי לנהוג לפנים משורת הדין, 

ולשלם כל מה שנדר, ויהיה נחשב לו יותר מהעלייה של עשרת 

  הכי מכובדת. הדברות, ויותר מהעלייה 

  ביאור התשובה  

  אין הנדר חל אלא כשפיו ולבו שוין

אין הנדר חל עד שיוציא בשפתיו " , א)רי(יורה דעה כתב המחבר ב

היה בלבו לידור מפת חטים, והוציא  ,ויהיו פיו ולבו שוים. לפיכך

בשפתיו פת שעורים,  מותר בשניהם. אבל אם היה בלבו פת חטים 

(או פת שעורים), והוציא בשפתיו פת סתם, אסור בשל חטים לבד (או 

" ע"כ. והטעם שברישא מותר משניהם, כתב בשל שעורים לבד)

 .שהרי לא הוציא בשפתיו ,מותר בשניהם. בחטיםוז"ל " ש"ךה

". עכ"ל. והטעם שבסיפא שהרי לא נתכוין לומר שעורים ,שעוריםוב

אסור בשל חטים לבד. כשהיה אסור בפת חיטים, כתב הש"ך, וז"ל "

 ,או בשל שעורים כשהיה בלבו פת שעורים לבד ,בלבו פת חטים

  " עכ"ל.כדלקמן סימן רי"ז סי"ט ,דשניהם בכלל פת סתם

שאין הנדר חל אלא כאשר פיו ולבו שוים, שאם חשב  ,הנה מבואר

אבל  ,לא חל הנדר ,והוציא בפיו דבר אחר ,בלבו לנדור על דבר אחד

 ,אז חל מה שבלבו ,והוציא בפיו לשון סתם ,אם יש בלבו על דבר אחד

כולל גם  ,אם הלשון שהוציא -כונת הלב מחייבת מה שהוציא בפיו ש

  מה שבלבו.

 ,חל אלא כאשר היה בלבו לנדור על הדבראין הנדר העולה מזה: 

אם חשב לנדור מפת חיטין והוציא בפיו  ,לכן ,והוציא זאת בפיו

 ,אם הוציא מפיו פת סתם ,אבל מ"מ ,מותר בשניהם ,פת שעורים

  פת חטין, אסור בפת חיטין בלבד.כיון שלשון זה כולל גם 

  הטעם שפטור לשלם על העליות

בפיו. לפי הוציא בלבו ור חשב כאשהנה נתבאר שאין הנדר חל אלא 

ר שבלבו היה לפי החלוקה זה, הנודר לצדקה אם יעלה שישי, ואומ

ר, ופטור ישי הוא עשרת הדברות, לא חל עליו הנדדששבחומש, 

מלשלם, שהרי חסר "ליבו", ואף על פי שהעליה שעלה נקראת 

כיון שטוען שהתכון "לשישי" לפי החלוקה  ,"שישי", מכל מקום

שמודפס בחומש, הרי שנתכון בלבו על שישי אחר, לכן לא חל עליו 

   יעלה לשישי לפי החלוקה של החומש. הנדר רק אם

גם  לעליה שהיא שישילקרוא "שישי" לשון בני אדם ואף על פי ש

ובנדרים הולכין אחר לשון בני  ,חומשהכאשר לא עושים חלוקה של 
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נדר או נשבע וז"ל " )א, ריז(יורה דעה ם, כמו שכתב המחבר באד

ון ובאותו זמן שקוראין מהמבושל, אם דרך אותו מקום באותו לש

לצלי ולשלוק, הרי זה אסור בכל. ואם אין דרכם לקרות  לומבושל אפי

מבושל אלא לבשר שנתבשל במים ובתבלין, הרי זה מותר בצלי 

ושל בחמי טבריא וכיוצא בהם, ובשלוק. וכן המעושן והמטוגן והמב

בשבת פרשת  ,מכל מקום ," עכ"להולכים בו אחר הלשון של בני העיר

אנן סהדי שהרבה אנשים רוצים  ,יתרו שקוראים עשרת הדברות

ולכן קונים שישי שהוא עשרת הדברת לפי  ,להעלות לעשרת הדברות

שיש ללכת אחר יורה דעה ב כמו שכתב המחבר ,החלוקה שבחומש

כל הנודר, או נשבע, רואין דברים שבגללן " ), אריחודר וז"ל (כונת הנ

ואף על פי שכתב הרמ"א  ."נשבע או נדר, ולומדים מהם לאיזה נתכוון

ל וכל זה דוקא בנודר בינו לבין עצמו, אבל בנודר לחבירו, כ(שם) "

 ע"כ, "דמוכחאם לא באומדנא  שלשון הנדר כולל הולכין אחריו,

והכא הרי נדר צדקה לבית  ,)סימן קצה(ומקורו בתשובת הריב"ש 

והוא כנודר לחבירו ובעינן אומדנא דמוכח שיהיה פטור  ,הכנסת

שבפרשת יתרו הוא אומדנא דמוכח  ,נראה לעניות דעתי לשלם,

  .א שישי לפי החלוקה שבנדפס, שהושרוצה לקנות עשרת הדברות

בר שהתכון לעלייה תוהוא הדין הקונה שלישי, הוא דבר המס

ת ביותר, לפיכך אם ישראל אחר עלה לפניו ראשון ושני, לא המכובד

  על דעת זו נדר צדקה לבת הכנסת, ולא היה ליבו על עלייה זו.

לפיכך  ,העולה מזה: כיון שאין הנדר חל אלא כאשר פיו ולבו שוים

ואף על פי שהנודר  .שהתכון לשישי עשרת הדברותלשלם, פטור 

אלא א"כ יש  יו,לכים אחרהו ,אם לשון הנודר כולל זאת ,לחבירו

שהתכון נראה דכאן יש אומדנא דמוכח  ,אומדנא דמוכח אחרת

יש אומדנא דמוכח שהתכון לעלות לעליה  וכןלעשרת הדברות, 

   הכי חשובה, שהוא ראשון במקום כהן.

  האם חייב לשם שוי עליה של שישי

אלא שיש לומר, שאפילו שלא עלה על דעתו לעשרת הדברות, ישלם 

עלייה של שישי, שהרי נהנה מעלייה זו, ולא מדין נדר, שאין שווי 

בזה נדר, אבל מדין מקח וממכר, שהרי יש הרבה הוצאות בבית 

הכנסת, ובתמורה לעליות מכסים את ההוצאות, ועליות הללו הם שווי 

ממון ההוצאות של הבית כנסת, כמו כן זה שעלה שלישי ישלם שווי 

  העליה.

פטור  לא היה רוצה לעלות בתשלום, , שאם טוען, שבאמתונראה

למה הדבר דומה, למי שקוראים לו לתורה בשבת, ולאחר  מלשלם.

מכן מחייבים אותו לשלם שווי העלייה המקובל במקום הזה, שפטור 

מלשלם כיון שלא התחייב בלבו לשלם, ומה בכך שהוא שווי ממון, 

  אבל באמת אינו חפץ בו, כי אין בכיסו ממון לשלם עבור זה.

כיון שיש אומדנא דמוכח דלא רצה לעלות לעליה  ,כמו כן בנידון דידן

  פטור לשלם. לפיכך ,נדר צדקה ולא על עליה זו ,זו שקראו לו

העולה מזה: העולה פטור לשלם אפילו על עליה פשוטה של 

כיון שלא היה בדעתו לנדור אלא באופן שיעלה  ,שישי או שלישי

  ולא על עליה זו נדר. ,או לראשון במקום כהן ,לעשרת הדברות

  הטעם שהגבאי פטור לשלם 

אבל יש לבאר, האם הגבאי חייב לשלם על הנזק שעשה להקדש. 

בזה, דהנה בסימן רז הבאנו את שיטת הרמב"ן (חידושי ונראה 

הרמב"ן, בבא מציעא פב, ב ד"ה ואתא, ובעוד מקומות), שסובר, 

שגגה, כיון שאין לחייב את הפועל שהזיק כדין אדם המזיק שחייב ב

שפועל העובד ברשות בעל הבית, אין דינו כאדם המזיק, ואינו חייב 

אלא אם פשע, ומובא שם, שהרבה פוסקים סוברים כרמב"ן, ואין 

  להוציא ממון נגד שיטת הרמב"ן.

הגבאי פטור מלשלם בשני האופנים. שאף על ולפי זה הוא הדין בזה, 

ה זאת בטעות, ולא פי שהזיק הקדש, מכל מקום כיון ששגג בזה ועש

ידע שהקונה הקפיד על שישי של עשרת הדברות, וכן לא הבין 

שהקונה הקפיד על שלישי שהיא המכובדת, אין לחייבו בשגגה על 

זה שהזיק את הקדש. ולא מיבעיא אם הוא גבאי העוסק בצרכי ציבור 

בחינם, בודאי הוא פטור, אלא אפילו גבאי בשכר אין לחייבו אם שוגג 

והרי אפילו אדם המזיק פוטר הרמב"ן בפועל המזיק במלאכתו. 

  בשוגג, קל וחומר זה שאינו אלא נזק ממון, ורק גרמא.

כיון  ,העולה מזה: הגבאי פטור לשלם על הנזק שגרם להקדש

כשיטת  ,ואין לו דין אדם המזיק ,שהוא פועל שהזיק בשגגה

  הרמב"ן.

  ממדת חסידות כלפי שמים ראוי לשלם

הקדש ניזק על ידו, בודאי שכלפי שמים כיון שוכל זה מדינא, אבל 

ראוי לשלם מה שנדר, ובודאי יתחשב לו כמו שעלה לעשרת הדברות, 

שמעלת הוותרנות וההנהגה בדרך חסידות בממון, מעלתה הרבה 

הרבה יותר גבוהה מלעלות לעשרת הדברות, כמו כן זה שעלה 

לא יזיק את שלישי, בודאי יהיה שכרו רב יותר אם יהיה ותרן בממונו ו

הקדש, ויחשב לו יותר מעלייה הכי מכובדת. שהרי בשני האופנים 

רצה לשלם עבור מצוה חשובה תשלום זה, וללא ספק זו מצוה 

חשובה יותר, להיות ותרן בממונו ולא לגרום נזק להקדש, ועגמת נפש 

לגבאי. זאת ועוד, לפעמים על ידי הפסד להקדש, יגרם בזיון לגבאי, 
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גדול יהיה שכרו. וללא ספק, על כגון זה אמר רבי ואם ימנע זאת, 

יוחנן (בבא מציעא ל, ב) "לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם 

  על דין תורה, ולא נהגו לפנים משורת הדין".

ויתכן שעל ידי  ,העולה מזה: כיון שמכל מקום גרם נזק להקדש

 ,רבודאי ראוי כלפי שמים לשלם כל מה שנד ,רם בזיון לגבאיזה יג

או  ,והוא מעלה יותר גדולה מלעלות לשישי עשרת הדברות

  לראשון במקום כהן.

  דינים העולים

אין הנדר חל אלא כאשר היה בלבו לנדור על הדבר,   .א

והוציא זאת בפיו, לכן, אם חשב לנדור מפת חיטין 

והוציא בפיו פת שעורים, מותר בשניהם, אבל מ"מ, אם 

ולל גם פת חטין, הוציא מפיו פת סתם, כיון שלשון זה כ

 .אסור בפת חיטין בלבד

לפיכך  ,כיון שאין הנדר חל אלא כאשר פיו ולבו שוים  .ב

זה שנדר לבית כנסת אם יעלה שישי בפרשת פטור 

יתרו, והגבאי עשה הוספה, ועלה שישי שלא בעשרת 

 .שהתכון לשישי עשרת הדברותלשלם, הדברות, פטור 

 ,אם לשון הנודר כולל זאת ,ואף על פי שהנודר לחבירו

 ,אלא א"כ יש אומדנא דמוכח אחרת יו,הולכים אחר

שהתכון לעשרת נראה דכאן יש אומדנא דמוכח 

הדברות, וכן יש אומדנא דמוכח שהתכון לעלות לעליה 

 .הכי חשובה, שהוא ראשון במקום כהן

העולה פטור לשלם אפילו על עליה פשוטה של שישי או   .ג

כיון שלא היה בדעתו לנדור אלא באופן שיעלה  ,שלישי

ולא על עליה  ,או לראשון במקום כהן ,לעשרת הדברות

 .זו נדר

כיון שהוא  ,רם להקדשהגבאי פטור לשלם על הנזק שג  .ד

כשיטת  ,ואין לו דין אדם המזיק ,פועל שהזיק בשגגה

 .הרמב"ן

כיון שמכל מקום גרם נזק להקדש, ויתכן שעל ידי זה   .ה

יגרם בזיון לגבאי, בודאי ראוי כלפי שמים לשלם כל מה 

שנדר, והוא מעלה יותר גדולה מלעלות לשישי עשרת 

  הדברות, או לראשון במקום כהן.

  

  

  

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

ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים של 

  איש החסד.
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