
חגי תשרי בתנועה הרפורמית

כל נדרי, מעמד להתרת הנדרים

הקדמה

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

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

מטעויות, בערב היום הקדוש.  
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ַּעַת הַקָּהָל ַּעַת הַמָּקוֹם וְעַל ד  עַל ד
 בִּיׁשִיבָה ׁשֶל מַעְלָה וּבִיׁשִיבָה ׁשֶל מַּטָה

יִרין לְהְִתפַּלֵּל עִם הָעֲבְַריָנִים: ּ מַּתִ אָנו

)שלוש פעמים(

בוֵּעי ַוֲחָרֵמי ְוקֹוָנֵמי ְוִקּנוֵּסי ְוִכּנוּיֵי, ל ִנְדֵרי ֶוֱאָסֵרי וּׁשְ  ּכָ
ְעָנא וְּדַאֲחִריְמָנא ּבַ ּתַ ְרָנא וְּדִאׁשְ ִאְנּדַ  ּדְ

ָתָנא: וְּדָאַסְרָנא ַעל ַנְפׁשָ

א ָעֵלינוּ ְלטֹוָבה.  ּפוִּרים ַהּבָ ּפוִּרים ֶזה ַעד יֹום ּכִ ִמּיֹום ּכִ

ִביִקין  ָרן ׁשְ הֹון ְיהֹון ׁשָ ּלְ הֹון ִאיֲחַרְטָנא ְבהֹון. ּכֻ ֻכּלְ  ּבְ
ִריִרין ְוָלא ַקּיִָמין: ִלין ָלא ׁשְ ֵטִלין וְּמֻבּטָ ִביִתין ּבְ  ׁשְ

בוָּעָתָנא ָלא  ִנְדָרָנא ָלא ִנְדֵרי ֶוֱאָסָרָנא ָלא ֱאָסֵרי וּׁשְ
בוּעֹות: ׁשְ

)שלוש פעמים(

תֹוָכם. ָרֵאל. ְוַלּגֵר ַהּגָר ּבְ ֵני ִיׂשְ  ְוִנְסַלח ְלָכל ֲעַדת ּבְ
ָגָגה: ׁשְ י ְלָכל ָהָעם ּבִ ּכִ

ר ָנָשׂאָתה  ָך ְוַכֲאֶשׁ גֶֹדל ַחְסֶדּ ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶזּה ְכּ
ֹּאֶמר ְייָ  ם ֶנֱאַמר, ַוי ְצַרִים ְוַעד ֵהָנּה ְוָשׁ ָלָעם ַהֶזּה ִמִמּ

ְדָבֶרךָ: י ִכּ ָסַלְחִתּ

ֶהֱחיָנוּ ְוִקְיָּמנוּ  ה ְייָ ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶשׁ רוְּך ַאָתּ ָבּ
ְוִהִגּיָענוּ ַלְזַּמן ַהֶזּה:

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.

ַּעַת הַקָּהָל ַּעַת הַּמָקוֹם וְעַל ד עַל ד
בִּיׁשִיבָה ׁשֶל ַמעְלָה וּבִיׁשִיבָה ׁשֶל ַמּטָה
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"כי לכל העם בשגגה" "כי לכל העם בשגגה" 

כָּל נְִדֵרי מתיר לנו להביא אל תוך בית הכנסת את ההבטחות שלא קוימו
והניסיונות שכשלו, כלומר את האנושיות שלנו, ובעיקר את ההבנה שכולנו כאלה.

1. שגגה

הכי   – בִּׁשְגָגָה:"  הָעָם  לְכָל  כִּי   ... "וְנִסְלַח  אומרים  אנו  הנה 
ביניהם,  מזיד  יהיה שום  ולא  שוגגין  יהיו  כל העם  כי  אפשר 
]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.

מלבוב,  שפרלינג  אברהם  הרב  מאת  המנהגים,  טעמי  )ספר 
תרנ"א. דף של"ה.(

2. הכל מתערבל

סף.  של  רגע  הוא  כולו  נְִדֵרי  כָּל  פנחסי:  חנה  ד"ר  כותבת  וכך 
של  מילות  הן  אין  אך  רבה  בכוונה  מילותיו  את  אומרים  אנחנו 
תפילה בשום מובן. המילים )…( נאמרות בתוך בית הכנסת אבל 
לא  ה',  שם  לא  נְִדֵרי  בכָּל  אין  עולם.  של  ריבונו  אל  פניה  ללא 
של  מדויקת  משפטית  שפה  אלא  עתיקים  פסוקים  ולא  ברכה, 
שהלחן  כתפילה,  נֱֶהגות  המילים  ואף-על-פי-כן  חוזה,  הפרת 

המוכר שלה מרעיד את הלב.

ברגע הזה של תחילת יום כיפור נעלמת האבחנה בין מי שנדר 
וכולנו  נדרנו  כולנו  מתערבל,  הכל  כאן  הנדר.  את  שמפר  למי 
צריכים  אנחנו  עצמנו  לבין  בינינו  אחת.  ובעונה  בעת  מתירים 

אֶת  לְהְִתפַּלֵּל  יִרין  מַּתִ  ּ "אֲנַחְנו אומרים  אנו  כאשר  להחליט: 
הָעֲבְַריָנִין" למי נתכוון – לעצמנו? או למי שעומד לצידנו? האם 
אנו מלאי הכרת טובה לקהל שמקבל אותנו אל תוכו או שמא 

נביט סביב אל העבריינים מאחורינו, ומצדנו ונצא לחפש?

כָּל נְִדֵרי 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.

חנה  ד"ר  מאת  נדרי",  כל  של  הַסִּיפּיוּת  "על  המאמר  )מתוך 
פנחסי. התפרסם באתר מכון הרטמן, 2019(

3. שהחיינו

הרב ארתור גרין כותב על רגע הסיום של כל נדרי: כאשר נחתם 
ברכת  בקול  הקהילה  מברכת  הזה,  הראשוני  הסליחה  טקס 
"שהחיינו" , ומודה בלב מלא למי "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן 
הזה". שמעתי פעם מפי תלמיד חכם גדול שבברכה זאת טמונה 
לבב,  נקיי  עם  שוב  אנחנו,  הנה  הכיפורים.  יום  של  מהותו  כל 
מוכנים לעמוד לפני האלהים מתוך מודעות בהירה ומרוכזת כמו 

זאת שאפשרית רק ביום הכיפורים.

לקסיקון   – הדברים  אלה  גרין,  )ארתור(  יצחק  אברהם  )הרב 
לרוחניות יהודית. ידיעות ספרים, 2008. עמ' 81(
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אסיף

מילים: איתמר פרת  לחן: נעמי שמר

ִׂים  אֱסֹף אֶת הַמַּעֲש
 אֶת הַמִּלִּים וְהָאוֹתוֹת

ְׂאֵת. כְּמוֹ יְבוּל בְָּרכָה כָּבֵד מִּש

 אֱסֹף אֶת הַפְִּריחָה
 אֲׁשֶר גָּמְלָה לַזִּכְרוֹנוֹת

ׁשֶל ַקיִץ ׁשֶחָלַף בְֶּטֶרם עֵת.

 אֱסֹף אֶת כָּל מְַראוֹת פָּנֶיהָ הַיָּפִים
 כְּמוֹ אֶת הַפְִּרי וְאֶת הַבָּר.

ְלָפִים  הָאֲָדמָה הִיא אֲפָֹרה מִּתַחַת לַּשׁ
ָּבָר. וְאֵין לָהּ עוֹד לֵָתת לְךָ ד

ֹ  וְאֵין יוֵֹתר גִּבְעוֹל חוֹלֵם עַל ׁשִבָּלְּתו
 וְאֵין יוֵֹתר נְִדֵרי וֶאֱסֵָרי

ֹ  ַרק הַבְָטחַת הָרוּחַ כִּי הַגֶּׁשֶם בְּעִּתו
עוֹד יָחֹנֵן אֶת עֲפָָרהּ בְּתֹם ּתִׁשְֵרי.

נְָדִרים ְקַטנִּים

אלישע פורת,  עין החורש,  קיץ  1973

ּ הֵם ַרק  אֵלּו
אֲנִי  נְָדִרים ְקַטנִּים שֶׁ

 נוֵֹדר לְעַצְמִי כְּגוֹן
 לִפְקֹד אֶת ֶקבֶר

ִׂמְחַת לִבִּי.  אֲבִי בְּיוֹם ש
 כְּגוֹן לָרוּץ בָּעֶֶרב

 אַחַר מְעוֹף הָאֲנָפוֹת
ן, לִהְיוֹת  אֶל מְֶרחַקָּ
ֵׂא  ׁשוּב יֶלֶד מְִתנַּש

ָּלָיו. לְהְִתמַלֵּא  אֶל מִגְד
 מֵֵריחַ חֹׁשֶךְ מְִתָקֵרב

 מִלֹּבֶן ֲהָדִרים פּוְֹרחִים.
ּ הֵם ַרק  אֵלּו

ְּבִָרים ְקַטנִּים ׁשֶאֲנִי  ד
 חָפֵץ לְעַצְמִי כְּגוֹן
 לִנְדֹּר עוֹד וְלִנְדֹּר
 עַד ׁשֶיִּהְיֶה בְּכֹחִי

לְהִָקים אֶת הַמִֵּתים.

התרה

יורם ניסנוביץ 

לומר ג' פעמים בלשון זה :

 הַכֹּל מֻּתִָרים לְךָ!
ּיִים לְךָ!  הַכֹּל ׁשְרו

 כָּל הְָרגָׁשוֹת וְהַּתְחוּׁשוֹת
 וְהַקֹּׁשִי

 וְהַהִסּוּס וְהַפְּחִָדים וְהַחֲׁשָׁשוֹת
 וְהַנִּסְּתִָרים

 וְהַחֲָרמוֹת וְהַקּוֹנָמוֹת
ּ אִסּוּר הֲנָאָה וְהְַרפָּיָה  וַאֲפִלּו

 וְאַהֲבָה וְַרחֲבוּת
ָ  ׁשֶאָסְַרּתָ עַל עַצְמְך

 בְּמִינֵי אִסּוִּרים וּנְזִירוּת מְׁשֻנָּה
 וּבְכָל לָׁשוֹן

 הַכֹּל מֻּתִָרים לְךָ!
ּיִים לְךָ!  הַכֹּל ׁשְרו

 כָּל מַבָּט וַהֲבָנָה וְהְִתלַבְּטוּת
 וְהְַרחָָקה אוֹ גַּעְגּוּעִים

 וְהְִתבּוֹנְנוּת
ּוֹת  וּפַׁשְֻטי

 וְכָל ַקבָּלָה ׁשֶבַּלֵּב
 בְּעִקָּר בְִּדבִָרים הַנּוֹגְעִים לַגּוּף
ַּלְתוָֹתיו נְעוּלוֹת לִי(  )הַהֵיכָל ׁשֶד

 וְכָל מוּסִיָקה ׁשֶהִיא
 וּבְעִקָּר אַהֲבָה  )ׁשֶהִיא קוֹל ׁשֶאֶצְבְּעוַֹתי מְמַלְמְלוֹת(

 הַכֹּל מֻּתִָרין לָךְ!
ּיִין לָךְ!  הַכֹּל ׁשְרו

 הַכֹּל מְחוּלִין לָךְ!
ְ  לִׁשְכֹּחַ פְּגָעִים וּכְאֵבִים וּלְהַמְׁשִיך

 וּלְלַּטֵף אֵיזוֹ עִקְּׁשוּת
ְ  וּלְַרכֵּך

ּ  וְַקבֵּל בְּקוֹנָם אֶת הֶּתֵֵרנו
ַּיָּנִים מֻמְחִים ׁשֶאַּתָה ד

מתוך ׳בלילה ההוא׳

זלדה

 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.

 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: 

רוצה לשמוט  איזו התחייבות או קושי הייתי 
מעלי? 

ממה אני רוצה להשתחרר? איפה אני הייתי 
ועם  עצמי  עם  גמישה  יותר  להיות  רוצה 

הסביבה שלי?

כי לכל
העם

בשגגה


