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Verbal Commitment Required
תלמוד בבלי מסכת שבועות דף כו עמוד ב

 .אמר שמואל: גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיו, שנאמר: לבטא בשפתים

ויקרא (פרשת ויקרא) פרק ה פסוק ד
 אֹ֣ו נֶ֡פֶׁש ּכִ֣י תִׁשָּבַע֩ לְבַּטֵ֨א בִׂשְפָתַ֜יִם לְהַָר֣ע׀ אֹ֣ו לְהֵיטִ֗יב לְ֠כֹל אֲׁשֶ֨ר יְבַּטֵ֧א הָאָָד֛ם ּבִׁשְבֻעָ֖ה (ד)

 :וְנֶעְלַ֣ם מִּמֶּ֑נּו וְהּוא־יַָד֥ע וְאָׁשֵ֖ם לְאַחַ֥ת מֵאֵּֽלֶה

רמב"ם הלכות שבועות פרק ב הלכה י
 מי שנתכוון לשבועה וגמר בלבו שלא יאכל היום או שלא ישתה ושדבר זה אסור עליו
 בשבועה ולא הוציא בשפתיו הרי זה מותר שנאמר לבטא בשפתים, אין הנשבע חייב

 .עד שיוציא ענין שבועה בשפתיו

רמב"ם הלכות נדרים פרק ב הלכה ב
 ואין הנודר נאסר בדבר שאסר על עצמו עד שיוציא בשפתיו ויהיה פיו ולבו שוין כמו
 שבארנו בשבועות, אבל המתכוין לנדור בנזיר ונדר בקרבן, בקרבן ונדר בנזיר, בשבועה
 ונדר, או שנתכוון לנדור ונשבע, או שנתכוון לומר תאנים ואמר ענבים, הרי זה מותר

 .בשניהם ואין כאן נדר

see שולחן ערוך יורה דעה רי, א; שולחן ערוך יורה דעה רלט, א. 

However, I saw this?
תורה תמימה שמות (פרשת ויקהל) פרק לה פסוק כב

 כל נדיב לב - תניא, מוצא שפתיך תשמור ועשית (פ' תצא) אין לי אלא שהוציא בשפתיו
 :שהוא חייב, גמר בלבו מניין שהוא חייב ת"ל כל נדיב לביג) [שבועות כ"ו ב']

שמות (פרשת ויקהל) פרק לה פסוק כב
וַּיָבֹ֥אּו הָאֲנָׁשִ֖ים עַל־הַּנָׁשִ֑ים ּכֹ֣ל׀ נְִד֣יב לֵ֗ב הֵ֠בִיאּו חָ֣ח וָנֶ֜זֶם וְטַּבַ֤עַת וְכּומָז֙ ּכָל־ּכְלִ֣י זָהָ֔ב 

וְכָל־אִ֕יׁש אֲׁשֶ֥ר הֵנִ֛יף ּתְנּופַ֥ת זָהָ֖ב לַיֹקוָֽק: 

רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק יד הלכה יב
 בנדרים ונדבות אינו צריך להוציא בשפתיו כלום אלא אם גמר בלבו ולא הוציא
 בשפתיו כלום חייב, כיצד גמר בלבו שזו עולה או שיביא עולה הרי זה חייב להביא
 שנאמר כל נדיב לב יביאה בנדיבות לב יתחייב להביא, וכן כל כיוצא בזה מנדרי

 .קדשים ונדבותן
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שולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה סימן רנח סעיף יג
 הגה: {ד} כז לה] אם (יד) חשב בלבו ליתן איזה דבר לצדקה, חייב (טו) לקיים 

 מחשבתו ואין צריך אמירה, אלא (טז) דאם אמר מחייבין אותו לקיים. (מרדכי פ"ק
 דקידושין ובפ"ק דב"ב ובהגהות ובמהרי"ק שורש קפ"ה /קס"א/ ומהר"ר פרץ ובהגהות

.סמ"ק ורא"ש פ"ק דתענית)
 לו] וי"א דאם לא הוציא בפיו, אינו כלום. (הרא"ש כלל י"ג). והעיקר כסברא {ה}

 .(הראשונה, ועיין בחושן המשפט סימן רי"ב

Honesty
בית הילל יורה דעה סימן רנח ס"ק ד

ד אם חשב בלבו ליתן איזה דבר לצדקה חייב לקיים מחשבתו. ופירושו, אם אינו רוצה 
לקיימו אזי כופין אותו הבית דין אם הוא מודה שהיה במחשבתו:


בית הילל
Rav Hillel, son of Rav Naftali Zvi Hirtz, was born in Brisk, Lithuania in 5375 (1615). He 
was a student of the Torah leader of his time, Rav Heshel of Cracow, who was also his 
uncle.


Ongoing Debate 
 פתחי תשובה יורה דעה סימן רנח ס"ק טו

 לקיים מחשבתו עיין בתשובת דת אש סימן י"ד שהאריך בזה והעלה דודאי כשהאדם לא (טו)
 הוציא מפיו כלום אף שהיה במחשבה שלו ליתן שום דבר לצדקה אין שום חיוב עליו כמו בכל
 נדר ושבועה דאינו כלום אם לא הוציא בשפתיו אך אם הוציא מפיו ליתן לצדקה ולא הוציא
 מפיו מהו שרוצה ליתן או כמה וחשב במחשבתו על דבר או סך הידוע אז צריך לקיים מה
 שחשב וכהאי גוונא אם חשב שיהיה לצדקה הידוע אף על פי שנתן ליד הגבאי בסתם הוי כמו


 :שפירש ואינו רשאי לשנותה ע"ש

• The Rav & the uniqueness of Mishkan 
• Perhaps the ideal 
• Rav Pam on Giiving because you want to be part of it even if it doesn’t serve you directly


