חגי
תשרי

כל המשפחה ביחד

הקדמה
אמירת כ ָּל נ ִ ְדרֵי בערב יום
הכיפורים הפכה לאחת המסורות
החשובות והמזוהות ביותר עם
המועד .כ ָּל נ ִ ְדרֵי הוא הקטע
הפותח את תפילות יום הכיפורים,
אף על פי שלמעשה זו אינה
תפילה אלא הכרזה פומבית על
ביטול כל הנדרים והשבועות של
ציבור המתפללים .מנהג התרת
הנדרים בתחילת השנה החדשה
מוזכר כבר בתלמוד (בבלי מסכת
נדרים דף כ"ג ע"ב) ,והמסורת של
אמירת "כל נדרי" החלה כנראה
במאה התשיעית ,בתקופת
הגאונים ,אם כי לא ידוע בדיוק
מי ומתי חיברו אותה .היא נאמרת
בארמית ,שהייתה שפת הדיבור
של חלק גדול מהיהודים באותה
תקופה .קיימות מספר גרסאות
לטקסט ,כשההבדל המהותי
ביניהן הוא האם התרת הנדרים
היא רטרואקטיבית או מתייחסת
לעתיד .מנהג אמירת כ ָּל נ ִ ְדרֵי
מבטא את האמונה החזקה בכוחן
של מילים ליצור מציאות ,ויש בו
מעין הבעת תקווה של היחיד
ושל הציבור לפתוח דף חדש ,נקי
מטעויות ,בערב היום הקדוש.

ה ּ
קּהָל
עַל ַּדעַת ַ
מָקוֹם וְעַל ַּדעַת ַ
ה ָ
עלָה וּב ׁ
מ ּ
טָה
ִישִיבָה ׁשֶל ַ
ב ִּׁישִיבָה ׁשֶל ַ
מ ְ
כל נדרי ,מעמד להתרת הנדרים
עַל ַּדעַת הַמָּקו ֹם וְעַל ַּדעַת הַ ָקּהָל
ב ּ ִׁישִיב ָה ׁשֶל מַעְל ָה וּב ִׁישִיב ָה ׁשֶל מַ ּ
טָה
אָנו ּמַ ּ
תפַּל ֵּל עִם הָעֲבַרְיָנ ִים:
תִירִין לְהִ ְ
(שלוש פעמים)
ּכָל נ ְִד ֵרי ֶואֱסָ ֵרי ו ׁ ְּשבוּעֵ י ַוח ֲָרמֵ י וְק ֹונָמֵ י וְקִ ּנוּסֵי וְכִ ּנוּיֵי,
ְּדאִ ְנ ַּד ְרנָא ו ְּדאִ ׁ ְש ַּת ּבַעְ נָא ו ְּדאַ ח ֲִרימְ נָא
ו ְּדאָ סַ ְרנָא עַ ל נַפְ ׁ ָשתָ נָא:
מִ ּיוֹם ִּכ ּפו ִּרים זֶה עַ ד יוֹם ִּכ ּפו ִּרים הַ ּבָא עָ לֵינוּ לְ ט ֹובָה.
ְּבכ ְֻּלהוֹן אִ יח ֲַרטְ נָא בְ הוֹןּ .כ ְֻּלהוֹן יְהוֹן ׁ ָש ָרן ׁ ְשבִ יקִ ין
יתין ְּבטֵלִ ין וּמְ ב ֻּטָלִ ין לָא ׁ ְש ִר ִירין ְולָא קַ ּיָמִ ין:
ׁ ְשבִ ִ
נ ְִד ָרנָא לָא נ ְִד ֵרי ֶואֱסָ ָרנָא לָא אֱסָ ֵרי ו ׁ ְּשבוּעָ תָ נָא לָא
ׁ ְשבוּעוֹת:
(שלוש פעמים)
ְונִסְ לַח לְ כָל עֲדַ ת ְּבנֵי ִי ְׂש ָראֵ לְ .ו ַל ּגֵר הַ ּגָר ְּבת ֹוכָם.
ִּכי לְ כָל הָ עָ ם ִּב ׁ ְש ָגגָה:

סְ לַח נָא ַל ֲעוֹן הָ עָ ם הַ ֶז ּה ְּכגֹדֶ ל חַ סְ ֶד ָּך ְו ַכא ֲׁשֶ ר נ ָָשׂאתָ ה
לָעָ ם הַ ֶז ּה מִ ִּמצְ ַריִם וְעַ ד הֵ ָנּה ו ְׁשָ ם ֶנאֱמַ רַ ,ו ּי ֹאמֶ ר ְייָ
סָ לַחְ ִּתי ִּכ ְדב ֶָר ָך:
ּ ָברו ְּך אַ ּ ָתה ְייָ ֱאל ֹהֵ ינוּ מֶ ל ְֶך הָ ע ֹולָם ׁשֶ הֶ ֱחיָנוּ וְקִ ְּימָ נוּ
וְהִ ִגּיעָ נוּ ַל ְז ּמַ ן הַ ֶז ּה:
תרגום מארמית:
כל הנדרים והאיסורים והשבועות ,והחרמות
והקונמות והקונסים (נדרים שאדם אוסר על
עצמו) ,וכינויים אחרים של נדרים ,שנדרנו,
ונשבענו ,והחרמנו ,ואסרנו על עצמנו מיום
כיפורים זה עד יום הכיפורים הבא עלינו לטובה.
בכולם אנו מתחרטים ,כולם יהיו מותרים,
מחולים ,בטלים ומבוטלים ,לא מאושרים ולא
קיימים .נדרי אינם נדרים והאיסורים לא איסורים
והשבועות לא שבועות.

כל החלומות ,כל השאיפות ,כל המאוויים והתקוות ,שחלמנו וששאפנו ושאיווינו ושקיווינו מיום
כיפורים שעבר ועד יום הכיפורים הזה – יהיו נא שרירים וקיימים ,מפכים ועולים וגואים בלבבנו
גם עד יום הכיפורים הבא .חלומותינו אל יהיה לשווא ,ושאיפותינו ותקוותינו לא אכזב ,עד שנזכה
להגשימם.
הרב מרדכי רותם
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"כי לכל העם בשגגה"
כ ָּל נ ִ ְדרֵי מתיר לנו להביא אל תוך בית הכנסת את ההבטחות שלא קוימו
והניסיונות שכשלו ,כלומר את האנושיות שלנו ,ובעיקר את ההבנה שכולנו כאלה.
 .1שגגה
ִשגָג ָה – ":הכי
הנה אנו אומרים "וְנִסְל ַח  ...כ ִּי ל ְכ ָל הָעָם ב ּ ׁ ְ
אפשר כי כל העם יהיו שוגגין ולא יהיה שום מזיד ביניהם,
[האם יתכן שאף אחד לא עובר עבירות וחוטא בכוונה?] אך
ריבונו של עולם ,אני מעיד כי אין בהם שום איש שיאמר לשם
יחוד קודם בואו לעבור עבירה[ ,הרי אין מי שיאמר ברכה לפני
שהוא בא לעבור עבירה ,באותו אופן שבו היה אומר ברכה
לפני שעשה מצווה!] ואם כן יתכן לומר עליהם כי כולם שוגגין
המה.
(ספר טעמי המנהגים ,מאת הרב אברהם שפרלינג מלבוב,
תרנ"א .דף של"ה).
 .2הכל מתערבל
וכך כותבת ד"ר חנה פנחסי :כ ָּל נ ִ ְדרֵי כולו הוא רגע של סף.
אנחנו אומרים את מילותיו בכוונה רבה אך אין הן מילות של
תפילה בשום מובן .המילים (…) נאמרות בתוך בית הכנסת אבל
ללא פניה אל ריבונו של עולם .אין בכ ָּל נ ִ ְדרֵי לא שם ה' ,לא
ברכה ,ולא פסוקים עתיקים אלא שפה משפטית מדויקת של
הפרת חוזה ,ואף-על-פי-כן המילים נֶהֱגות כתפילה ,שהלחן
המוכר שלה מרעיד את הלב.
ברגע הזה של תחילת יום כיפור נעלמת האבחנה בין מי שנדר
למי שמפר את הנדר .כאן הכל מתערבל ,כולנו נדרנו וכולנו
מתירים בעת ובעונה אחת .בינינו לבין עצמנו אנחנו צריכים

להחליט :כאשר אנו אומרים "אֲנַחְנו ּ מַ ּ
תפַּל ֵּל אֶת
תִירִין לְהִ ְ
עבַרְיָנ ִין" למי נתכוון – לעצמנו? או למי שעומד לצידנו? האם
הָ ֲ
אנו מלאי הכרת טובה לקהל שמקבל אותנו אל תוכו או שמא
נביט סביב אל העבריינים מאחורינו ,ומצדנו ונצא לחפש?
כ ָּל נ ִ ְדרֵי מתיר לנו להביא אל תוך בית הכנסת את ההבטחות שלא
קוימו והניסיונות שכשלו ,כלומר את האנושיות שלנו ,ובעיקר את
ההבנה שכולנו כאלה .זו כנראה נקודת מוצא הכרחית לתפילה
ולתשובה שכוחה בהיותה על הסף בין ערבו של חג לעיצומו של
יום ,בין הבדידות האנושית לקהילה ,בין היומרה לכישלון ,בבגדים
חגיגיים ונעליים לא תואמות ,עם השובע שממתין לרעב.
(מתוך המאמר "על הַסִּיפּיוּת של כל נדרי" ,מאת ד"ר חנה
פנחסי .התפרסם באתר מכון הרטמן)2019 ,
 .3שהחיינו
הרב ארתור גרין כותב על רגע הסיום של כל נדרי :כאשר נחתם
טקס הסליחה הראשוני הזה ,מברכת הקהילה בקול ברכת
"שהחיינו"  ,ומודה בלב מלא למי "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן
הזה" .שמעתי פעם מפי תלמיד חכם גדול שבברכה זאת טמונה
כל מהותו של יום הכיפורים .הנה אנחנו ,שוב עם נקיי לבב,
מוכנים לעמוד לפני האלהים מתוך מודעות בהירה ומרוכזת כמו
זאת שאפשרית רק ביום הכיפורים.
(הרב אברהם יצחק (ארתור) גרין ,אלה הדברים – לקסיקון
לרוחניות יהודית .ידיעות ספרים .2008 ,עמ' )81
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קטַנ ִּים
נ ְ ָדרִים ְ

התרה

מתוך ׳בלילה ההוא׳

אלישע פורת ,עין החורש ,קיץ 1973

יורם ניסנוביץ

זלדה

אֵלּו ּהֵם רַק
נ ְ ָדרִים ְקטַנ ִּים ֶׁ
שאֲנ ִי
נוֹדֵר לְעַצְמִי כ ְּגוֹן
לִפְק ֹד אֶת ֶקב ֶר
ש ׂמְחַת ל ִב ִּי.
אֲב ִי ב ְּיו ֹם ִ
כ ְּגוֹן ל ָרוּץ ב ָ ּעֶרֶב
אַחַר מְעו ֹף הָאֲנ ָפו ֹת
אֶל מֶ ְרחַקָּן ,לִהְיו ֹת
שֵׂא
ׁשוּב יֶל ֶד מִ ְ
תנ ַ ּ
תמַל ֵּא
אֶל מִג ְָּדל ָיו .לְהִ ְ
ת ָקרֵב
מֵרֵיחַ ח ֹׁשֶך ְ מִ ְ
ה ָדרִים פּו ֹ ְרחִים.
מִלֹּב ֶן ֲ
אֵלּו ּהֵם רַק
שאֲנ ִי
ְּדבָרִים ְקטַנ ִּים ׁ ֶ
חָפֵץ לְעַצְמִי כ ְּגוֹן
לִנ ְדֹּר עו ֹד וְלִנ ְדֹּר
עַד ׁשֶי ִ ּהְי ֶה ב ְּכֹחִי
לְהָקִים אֶת הַמֵּתִים.

לומר ג' פעמים בלשון זה :

בלילה ההוא
כאשר ישבתי לבדי בחצר
הדוממת
והתבוננתי אל הכוכבים -
החלטתי בליבי,
כמעט נדרתי נדר -
להקדיש ערב-ערב
רגע אחד,
רגע קט ויחיד
ליופי הזה הזורח.

אסיף
מילים :איתמר פרת לחן :נעמי שמר
אֱסֹף אֶת הַמַּעֲשִׂים
המִּל ִּים וְהָאו ֹתו ֹת
אֶת ַ
ש ׂאֵת.
כ ְּמו ֹ י ְבוּל ב ְ ּרָכ ָה כ ָּב ֵד מִ ּ ְ
אֱסֹף אֶת הַפְּרִיחָה
א ֲׁשֶר ג ָ ּמְל ָה ל ַז ִּכ ְרו ֹנו ֹת
טרֶם עֵת.
שחָל ַף ב ְ ּ ֶ
ׁשֶל קַי ִץ ׁ ֶ
אֱסֹף אֶת כ ָּל מַרְאו ֹת פָּנ ֶיהָ הַי ָ ּפִים
כ ְּמו ֹ אֶת הַפְּרִי וְאֶת הַב ָּר.
שלָפִים
הָאֲ ָדמָה הִיא אֲפֹרָה מִ ַּ
תחַת ל ַ ׁ ּ ְ
וְאֵין לָהּ עו ֹד לָתֵת ל ְך ָ ָּדב ָר.
וְאֵין יוֹתֵר ג ִ ּב ְעו ֹל חוֹל ֵם עַל ׁשִב ָ ּלְתּו ֹ
וְאֵין יוֹתֵר נ ִ ְדרֵי וֶאֱסָרֵי
טחַת הָרוּחַ כ ִּי הַג ּ ֶׁשֶם ב ְ ּעִתּו ֹ
רַק הַב ְ ָ
עו ֹד י ָחֹנ ֵן אֶת עֲפָ ָרהּ ב ְּת ֹם ּ
ִשרֵי.
תְׁ

תרִים ל ְךָ!
הַכֹּל מֻ ָּ
הַכֹּל ׁשְרוי ִּים ל ְךָ!
כ ָּל הָ ְרג ָׁשו ֹת וְהַ ּ
תְחו ּׁשו ֹת
וְהַקּ ֹׁשִי
וְהַהִסּוּס וְהַפְּחָדִים וְהַח ֲׁש ָׁשו ֹת
תרִים
וְהַנ ִ ּסְ ָּ
וְהַחֲרָמו ֹת וְהַקּוֹנ ָמו ֹת
וַאֲפִלּו ּאִסּוּר הֲנָאָה וְהַ ְרפָּי ָה
וְאַהֲב ָה ו ְ ַרחֲבוּת
ת עַל עַצְמְך ָ
שאָסַ ְר ָּ
ֶׁ
ב ְ ּמִינ ֵי אִסּוּרִים וּנ ְזִירוּת מ ְׁשֻנ ָּה
וּב ְכ ָל ל ָׁשוֹן
תרִים ל ְךָ!
הַכֹּל מֻ ָּ
הַכֹּל ׁשְרוי ִּים ל ְך!ָ
תל ַב ְּטוּת
כ ָּל מַב ָּט וַהֲבָנ ָה וְהִ ְ
וְהַ ְרחָקָה או ֹ ג ַ ּעְגּוּעִים
וְהִתְב ּוֹנ ְנוּת
ַשטֻיו ּ ֹת
וּפ ׁ ְ
ו ְכ ָל קַב ָ ּל ָה ׁשֶב ַּל ֵּב
ב ְ ּעִקָּר ב ִ ּ ְדבָרִים הַנּוֹגְעִים ל ַגּוּף
(הַהֵיכ ָל ׁש ֶַּדל ְתוֹתָיו נ ְעוּלו ֹת ל ִי)
שהִיא
ו ְכ ָל מוּסִיקָה ׁ ֶ
(שהִיא קו ֹל ֶׁ
הב ָה ֶׁ
שאֶצְב ְּעוֹתַי מְמַלְמְלו ֹת)
וּב ְ ִ
עקָּר אַ ֲ
תרִין ל ָך!ְ
הַכֹּל מֻ ָּ
הַכֹּל ׁשְרוי ִּין ל ָךְ!
הַכֹּל מְחוּל ִין ל ָךְ!
ל ִׁשְכֹּחַ פְּגָעִים וּכְאֵב ִים וּלְהַמ ְׁשִיך ְ
וּלְל ַ ּ
טֵף אֵיזו ֹ עִקּ ְׁשוּת
וּלְרַכ ֵּך ְ
תרֵנו ּ
וְקַב ֵּל ב ְּקוֹנ ָם אֶת הֶ ֵּ
שא ַ ּ
תָה ד ַּי ָ ּנ ִים מֻמְחִים
ֶׁ

נדמה
שאין לך דבר קל מזה,
פשוט מזה,
בכל זאת לא קיימתי
את שבועתי
לי.
מדוע?...
שכלואה הנני
בין הכתלים של הבית,
בין כתלי הרחוב
בין הכתלים של העיר,
בין הכתלים
של ההרים.
בלילה ההוא כשישבתי לבדי
בחצר הדוממת
גיליתי פתאום
שאף ביתי בנוי על החוף,
שחיה אני על שפת הירח
והמזלות,
על שפת הזריחות והשקיעות.

***
שאלות לכל נדרי:
איזו התחייבות או קושי הייתי רוצה לשמוט
מעלי?
ממה אני רוצה להשתחרר? איפה אני הייתי
רוצה להיות יותר גמישה עם עצמי ועם
הסביבה שלי?

חגי תשרי בתנועה הרפורמית

