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כל נדרי

יק  ְשֵריאֹור ָזֻרַע ַלַצדִּ ְמָחה ֵלב ּוְליִּ (יא, צזתהלים )שִּ

ַעת ַהָקָהל ַעת ַהָמקֹום ְוַעל ַדַּֽ ל ַמַּֽ , ַעל ַדַּֽ יָבה שֶׁ ישִּ ָטהבִּ ל ַמַּֽ יָבה שֶׁ ישִּ , ְעָלה ּובִּ
נּו  יןָאַּֽ ירִּ ם ַמתִּ ְתַפֵלל עִּ יםְלהִּ .  ָהֲעַבְרָינִּ

....  כל נדרי

ְשָרֵאל ְוַלֵגר ַהָגר ְבתֹוָכם כִּ  ְסַלח ְלָכל ֲעַדת ְבֵני יִּ ה ְונִּ ָָ ָָ ְש (כו, במדבר טו)י ְלָכל ָהָעם בִּ

ר ֹןַלֲעוְסַלח ָנא  ָך ְוַכֲאשֶׁ ל ַחְסדֶׁ דֶׁ ָֹ ם ְוַעד ֵהנָ הָנָשאתָ ָהָעם ַהזֶׁה ְכ ְצַריִּ מִּ ה  ָלָעם ַהזֶׁה מִּ
ר ה: "ושם נאמר, (יט, יד, שם) ָך' ַוֹיאמֶׁ ְדָברֶׁ י כִּ .(כ, שם)" ָסַלְחתִּ

ְך ָהעֹוָלם ֱאֹלֵהינּו' ָברּוְך ַאָתה ה לֶׁ ֱחָינּו מֶׁ הֶׁ ְיָמנּושֶׁ יָענּו ַלַזַמן ַהזֶׁהְוקִּ גִּ . ְוהִּ



כל נדרי  
ֱאָסֵרי ּוְשבּוֵעי  ְדֵרי וֶׁ נְוקֹוָנֵמיַוֲחָרֵמיָכל נִּ . ּוֵייְוכִּ

נּוֵסי ְרָנאְוקִּ ְנַדַּֽ ְעָנא. דִּ ְשַתַבַּֽ יְמָנאּוְדַאחֲ . ּוְדאִּ .  רִּ
ְרָנא ָנאַעל ּוְדָאַסַּֽ .  ַנְפָשָתַּֽ

ים ַהזֶׁה שֶׁ  פּורִּ ָעַבר ַעד יֹום ַהכִּ ים שֶׁ פּורִּ יֹום ַהכִּ ָבא ָעֵלינּו ַלָּׁלֹום  מִּ
או/ו

ינּו ְלט ים ַהָבא ָעֵלַּֽ פּורִּ ים זֶׁה ַעד יֹום כִּ פּורִּ יֹום כִּ .  ֹוָבהמִּ

ְטָנאְבֻכְלהֹון ֲחַרַּֽ .  ְבהֹוןאִּ
ין. ָשָרןְיהֹוןֻכְלהֹון יקִּ ין, ְשבִּ יתִּ ין , ְשבִּ יןּוְמבֻ ְבֵטלִּ , ָטלִּ

יןָלא  ירִּ יןְוָלא ְשרִּ :  ַקָימִּ
ָנא ְדָרַּֽ ְדֵרינִּ ָנא. ָלא נִּ ֱאָסָרַּֽ ָנאּוְשבּועָ . ָלא ֱאָסֵריוֶׁ .ָלא ְשבּועֹותָתַּֽ







אשמואל א 

י הַ ַוָתָקם ֹלה ְוַאֲחֵרי ָשֹתה ְוֵעלִּ ֵסאֹכֵהן ֹיֵשב ַעל ַחָנה ַאֲחֵרי ָאְכָלה ְבשִּ ת  ַעל ְמזּוזַ ַהכִּ
ְתַפֵלל ַעל ה: 'ֵהיַכל ה ש ַותִּ יא ָמַרת ָנפֶׁ ה' ְוהִּ ְבכֶׁ ר : ּוָבֹכה תִּ דֶׁ ֹדר נֶׁ ְצָבאֹות ' ַוֹתאַמר הַותִּ

ְשַכח י ְוֹלא תִּ ָך ּוְזַכְרַתנִּ י ֲאָמתֶׁ ה ָבֳענִּ ְראֶׁ ם ָרֹאה תִּ ָך אִּ ת ֲאָמתֶׁ ַרע ַלֲאָמְתָך זֶׁ ְוָנַתָתהאֶׁ
יו ַלה ים ּוְנַתתִּ ה ַעל רֹ ' ֲאָנשִּ .אשוֹ ָכל ְיֵמי ַחָייו ּומֹוָרה ֹלא ַיֲעלֶׁ

ָ  -ב, במדבר ל

ְשָרֵאל  ְבֵני יִּ ל ָראֵשי ַהַמטֹות לִּ ה אֶׁ ר זֶׁ ֵלאֹמרַוְיַדֵבר ֹמשֶׁ ָּוהה ַהָדָבר ֲאשֶׁ :'הצִּ
י  יש כִּ ֹדראִּ ר ַלהיִּ דֶׁ ָסר ַעל' נֶׁ ְאֹסר אִּ ַָּׁבע ְשֻבָעה לֶׁ ַנְפשֹו אֹו הִּ

ה יו ַיֲעשֶׁ פִּ ֹלא ַיֵחל ְדָברֹו ְכָכל ַהֹיֵצא מִּ

31-30, שופטים יא

ְפָתח רּוַח ה י ַעל יִּ ַדר]...[ ' ַוְתהִּ ר ַלהַויִּ דֶׁ ְפָתח נֶׁ ם ָנתֹון ַויֹ ' יִּ ֵתןאַמר אִּ ת ְבֵני תִּ אֶׁ
י ַדְלֵתי ֵביתִּ . ַעמֹון ְבָידִּ ר ֵיֵצא מִּ בְ לא ְוָהָיה ַהיֹוֵצא ֲאשֶׁ י ְבָשלֹום מִּ י ְבשּובִּ ְקָראתִּ ֵני  י לִּ

הּו' ַעמֹון ְוָהָיה ַלה יתִּ . עֹוָלהְוַהֲעלִּ



ד-ָ,הקהלת
ר ֹדרַכֲאשֶׁ רתִּ יםנֶׁדֶׁ ְלמוֹ ְלשַ ְתַאֵחרַאלֵלאֹלהִּ

י ץֵאיןכִּ יםֵחפֶׁ ילִּ רֵאתַבְכסִּ ֹדרֲאשֶׁ :ֵלםשַ תִּ
רטֹוב ֹדרֹלאֲאשֶׁ דֹורתִּ תִּ ֶּׁׁ .ְתַשֵלםְוֹלאמִּ

חמשנה,אפרקחָיָה,שנהמ
.שיסמוכומהעללהםואיןבאווירפורחיםנדריםהתר

סדר תפלת יום הכפוריםאבודרהםספר 
נדרים לא בראש השנה ולא ביום מתיריןאין אנו : כן כתב רבינו האיי

זה כל עיקר ואתם עושיןהכפורים ולא שמענו מרבותינו שהיו 
וכבר פשט המנהָ , כ"ואל תשנו ממנהָ הישיבות עכמותינותחמירו 

.בכל המקומות לאומרו



ב, כָבבלי נדרים 
והרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בראש השנה ויאמר כל  

יהא בטל ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר אי זכור לידורנדר שאני עתיד 
תני ובלבד שלא יהא זכור אבייעקריה לתנאיה וקיים ליה לנדריה אמר 

.בשעת הנדר

.

תםרבנו 
ת מה שכתוב במחזורים בכל נדרי מיום הכפורים "מתוך שמעתין מוחק ר

דרים,נשמתיריןשעבר עד יום הכפורים הבא עלינו לטובה וסבורים הם 
כ הבא "כ זה עד יוה"לכך נראה לו להָיה מיוה]...[ וטועיןמשנה שעברה 

הרוצה  דתנןוסמך לדבר , דשרינןעלינו לטובה ונדרים של שנה הבאה הוא 
. ובלבד שלא יהא זכור בשעת הנדר' כו" שלא יתקיימו נדריו



סימן שצד, ש"הריבת "שו
אף במה  להתרכונתםנראה מדבריו שאף האומרים אותו בלשון עבר אין 

איחרטנאאבל אם זאת היא הכונה קשה . אלא בקשת מחילה לבד, שעברו
כ יאמר שהוא החרטה שהיא מדרכי התשובה להתחרט על "אלא א. בהון

מ אף אם "ומ. נדריםבהתרואינה החרטה הנזכרת , שעבר ועל שנשבע כלל
טוב שלא לאמרו כלל כדי שלא יקלו  , ויהיה תנאי, יהיה הלשון להבא

.אותואומריןאין קטלוניאובכל ]...[ ראשם בנדרים 

רבי יעקב עמדין
דאשתבענאודנידרדנדרנא: אני נוהָ לומר בשתי הלשונות ולכפול הנוסח

ומיום כיפורים ', וכומיום כיפורים שעבר ', וכוודניסרדאסרנאודנשתבע
.הכללצאת ידי ', וכוזה 



א, ט"תרי, אורח חיים, שולחן ערוך
בישיבה של מעלה ובישיבה  "ליל יום הכיפורים נוהָים שאומר שליח צבור 
להתפלל עם מתיריןשל מטה על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו 

"העבריינים
:ואחר כך אומר שהחיינו בלא כוס' וכו" כל נדרי"ונוהָים שאומר 

בעודו יום  " כל נדרי"ונוהָים לומר , ואחר כך מתפללים ערבית: הָה
וממשיך בניָונים עד הלילה ואומרים אותו שלשה פעמים וכל פעם מָביה 

ונסלח לכל  "וכן אומר השליח ציבור שלש פעמים . קולו יותר מבראשונה
".     סלחתי כדבריך' ויאמר ה"והקהל אומרים שלשה פעמים ', וָו" עדת

.ואל ישנה אדם ממנהָ העיר אפילו בניָונים או בפיוטים שאומרים שם



(עדות המזרח)טקס התרת נדרים 
ְמעּו ָנא ַרבֹוֵתינּו ים ּוְמַבְקשִּ , שִּ ן ַהָקדֹוש ָברּוְך ֲהֵרי ֲאַנְחנּו שֹוֲאלִּ ים ַהָתָרה מִּ

ן תֹוָרֵתנּו ַהְקדֹוָשה, הּוא ל ַמְעָלה, ּומִּ ין שֶׁ ֵבית דִּ ל ַמָטהּומִּ ין שֶׁ ֵבית דִּ , ּומִּ
ם ַמֲעַלְתכֶׁ ירּו ָלנּו ּוְלַנְפֵשנּו, ּומִּ ַתתִּ ְלָכל ּוְלָכל ַאְנֵשי ֵביֵתנּו ּו, ינּו ּוְלָבֵנינּוְלָנשֵ , שֶׁ

ים ְלוִּ ָנַדְרנּו ַעל ַעצְ , ֵאֵלינּוַהנִּ ים שֶׁ יֵני ְנָדרִּ ין ְלשֹוןָכל מִּ ים ְבָכל מִּ ֵמנּו אֹו ַעל ֲאֵחרִּ
ר ָאַסְרנּו ַעל ַעְצמֵ , נֶׁדֶׁ ים שֶׁ סּורִּ ירֹות ְואִּ יֵני ְנזִּ ים ְבָכל ָלשֹון ְוָכל מִּ נּו אֹו ַעל ֲאֵחרִּ

ְהיֶׁה  יִּ ]...[שֶׁ

ְרשּות : המתירים אומרים יְךֻקְדָשאבִּ יְנֵתּהְברִּ ל ,  הּוא ּוְשכִּ ין שֶׁ ְרשּות ֵבית דִּ ּובִּ
ל ַמָטה, ַמְעָלה ין שֶׁ ְרשּות ֵבית דִּ ְרשּות תֹורָ , ּובִּ ְרשּות , ֵתנּו ַהְקדֹוָשהּובִּ ְדֵריַסְנהֶׁ ּובִּ
דֹוָלה ְרשּות , ְָ ְדֵריּובִּ ְהיּו כָ , ְקַטָנהַסְנהֶׁ ים יִּ ל ְקָללֹות ָאלֹות ּוְשַמתֹות  ֻמָתרִּ

ים  ים ְוֵארּורִּ יםַוֲחָרמִּ דּויִּ יפֹות ְונִּ יםּוְנזִּ טּויִּ נּוּובִּ יםְוכִּ ים יִּ ים ָרעִּ ]...[ְוָכל ְדָברִּ



סדר רב עמרם ָאון  
שאוכליןלאחר : מנהָ שלנו ובבית רבינו שבבבל, וכך אמר ריש מתיבתא

]...[  לבתי כנסיות להתפלל תפלת ערבית וחוזרין
וקיומיןכל נדרים ואיסורים ושבועות : כשעומד שליח צבור מתחיל ואומר

מיום , שנדרנו ושאסרנו ושנשבענו ושקיימנו על נפשנו בשבועה, וחרמין
בכולם חזרנו ובאנו לפני  , הכפורים שעבר עד יום הכפורים הזה הבא עלינו

ואם שבועה נשבענו אין כאן  , אם נדר נדרנו אין כאן נדר, אבינו שבשמים
בטלה השבועה  , בטל הנדר מעיקרו. אם קיום קיימנו אין כאן קיום, שבועה

ולא , אין כאן לא נדר ולא איסור ולא חרם. בטל הקיום מעיקרו, מעיקרה
.יש כאן מחילה וסליחה וכפרה. ולא קיום, שבועה

ונסלח לכל עדת בני ישראל ולָר הָר בתוכם כי לכל העם  "ככתוב בתורתך 
.לפי שאין כוס ביום הכפורים לאומרו, "ברוך שהחיינו"ואומר ,"בשָָה

.אבל שָרו ממתיבתא הקדושה שמנהָ שטות הוא זה ואסור לעשות כן



ואשלמתאולוטתאנידריכל אפיכין
ושיקופתאוחרשי ולוטתאוחרשי 
.אנשי דנןדישריןבישתא
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