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  התרת נדרים
  

 ,שהם כשלושה דייני בית דין, לאחר תפילת שחרית נוהגים להושיב שלשה אנשים, בערב ראש השנה
אך לנדרים שזוכר ויש צורך , התרת הנדרים מועילה לנדרים ששכח. בלשון זו ולהתיר בפניהם את הנדרים

. ברו אינו מועילאבל בנדר שבין אדם לח, לפרט את הנדר ובתנאי שבנדר שבינו לבין עצמו
  

 אֹו ֶׁשָּנַדְרִּתי, ֵחֶרם אֹו קֹוָנם אֹו ִאָּסר אֹו ְׁשבּוָעה אֹו ֶנֶדר ָּכל, ֻמְמִחים ַּדָּיִנים ַרּבֹוַתי ָנא ִׁשְמעּו 
 ה"יהו ּוְבֵׁשם ִנְמָחִקים ֶׁשֵאיָנם ַהְּקדֹוִׁשים ַּבֵּׁשמֹות ִנְׁשַּבְעִּתי אֹו, ַבֲחלֹום אֹו ְּבָהִקיץ ִנְׁשַּבְעִּתי

 ַוֲאִפּלּו, ִאּסּור ׁשּום ְוָכל, ִׁשְמׁשֹון ְנִזירּות ַוֲאִפּלּו ָעַלי ֶׁשִּקַּבְלִּתי ְנִזירּות ִמיֵני ְוָכל, הּוא ָּברּוךְ 
 אֹו ֵחֶרם אֹו ִאּסּור ִּבְלׁשֹון ֵּבין ִאּסּור ֶׁשל ָלׁשֹון ְּבָכל, ֲאֵחִרים ַעל אֹו ָעַלי ֶׁשָאַסְרִּתי ֲהָנָאה ִאּסּור
 ֵּבין ְנָדָבה ִּבְלׁשֹון ֵּבין ֶנֶדר ִּבְלׁשֹון ֵּבין, ָעַלי ֶׁשִּקַּבְלִּתי ִמְצָוה ֶׁשל ֲאִפּלּו ַקָּבָלה ׁשּום ְוָכל קֹוָנם
 ּוֵבין ֶנֶדר ָּכל ֵּבין. ָּכף ִּבְתִקיַעת ַהַּנֲעֶׂשה ְוַגם, ָלׁשֹון ְּבָכל ֵּבין ְנִזירּות ִּבְלׁשֹון ֵּבין ְׁשבּוָעה ִּבְלׁשֹון
 אֹו, ִמִּפי ֶׁשָּיָצא ְׂשָפַתי מֹוָצא ְוָכל ַעְצִמי ֶאת ֶׁשָּנַהְגִּתי ִמְצָוה ֶׁשל ִמְנָהג ׁשּום ּוֵבין, ְנָדָבה ָּכל

 טֹוב ָדָבר ֵאיֶזה אֹו טֹוָבה ַהְנָהָגה ֵאיזֹו אֹו, ֵמַהִּמְצֹות ִמְצָוה ׁשּום ַלֲעשֹֹות ְבִלִּבי ְוָגַמְרִּתי ֶׁשָּנַדְרִּתי
 ַעל ֵהן ַעְצִמי ַעל ֶׁשָעִׂשיִתי ָּדָבר ֵהן, ֶנֶדר ְּבִלי ֶׁשְּיֵהא ִהְתֵניִתי ְּפָעִמים ְולֹא לׁשָׁש  ֶׁשָּנַהְגִּתי
, ֵמִעָּקָרא ְבהֹון ִאְתֲחַרְטָנא ְּבֻכְּלהֹון, ָׁשַכְחִּתי ֶׁשְּכָבר אֹוָתן ֵהן ִלי ַהְידּוִעים אֹוָתן ֵהן, ֲאֵחִרים
 ַּבֲעֹון ְוָׁשלֹום ַחס ְוִנְלַּכְדִּתי ֶאָּכֵׁשל ֶּפן ָיֵראִתי ִּכי, ֲעֵליֶהם ַהָּתָרה ֶכםִמַּמֲעַלְת  ֲאִני ּוְמַבֵּקׁש ְוׁשֹוֵאל
 ְוָׁשלֹום ַחס תֹוֵהא ֲאִני ְוֵאין. ְוַהְסָּכמֹות ְוקֹוָנמֹות, ְוִאּסּוִרין ַוֲחָרמֹות, ּוְנִזירּות ּוְׁשבּועֹות, ְנָדִרים
 אֹו ֶנֶדר ִּבְלׁשֹון ָהִעְנָיִנים ַקָּבַלת ַעל ִמְתָחֵרט ֲאִני ַרק, ָעִׂשיִתיֶׁש  ָהֵהם ַהטֹוִבים ַהַּמֲעִׂשים ִקּיּום ַעל

 ַעל ֲאִני ּוִמְתָחֵרט. ְּבֵלב ַקָּבָלה אֹו, ַהְסָּכָמה אֹו, קֹוָנם אֹו, ֵחֶרם אֹו, ִאּסּור אֹו ְנִזירּות אֹו, ְׁשבּוָעה
 ְוַקָּבָלה ְוקֹוָנם, ְוִאּסּור ְוֵחֶרם ּוְנִזירּות, ּוְׁשבּוָעה ֶנֶדר ְּבִלי ֶזה ָדָבר עֹוֶׂשה ִהְנִני ָאַמְרִּתי ֶׁשּלֹא ֶזה
 ַהַּמֲעִׂשים ָהיּו ִאם ֵּבין, ַהִּנְזָּכר ָּכל ַעל ִמְתָחֵרט ַוֲאִני, ְּבֻכְּלהֹון ַהָּתָרה ׁשֹוֵאל ֲאִני ָלֵכן. ְּבֵלב

, ַהְּנָׁשָמה ֶאל ַהּנֹוְגִעים ֵמַהְּדָבִרים ֵּבין, ְּבגּוף יםַהּנֹוְגִע  ֵמַהְּדָבִרים ֵּבין, ְּבָממֹון ַהּנֹוְגִעים ִמְּדָבִרים
 ְוִהֵּנה. ְבֵלב ְוַקָּבָלה ְוקֹוָנם ְוֵחֶרם ְוִאּסּור ּוְנִזירּות ּוְׁשבּוָעה ֶנֶדר ְלׁשֹון ַעל, ִמְתָחֵרט ֲאִני ְּבֻכְּלהֹון
 ֶאְפָׁשר ִאי ִּכי, ַרּבֹוַתי ָנא ְּדעּו ַאךְ , ַהֶּנֶדר טִלְפרֹו ָצִריךְ , ַהָּתָרה ְוַהְמַבֵּקׁש ַהִּמְתָחֵרט ,ַהִּדין ִמַּצד

 ֵּכן ַעל, אֹוָתם ְלַהִּתיר ֶׁשֵאין ַהְּנָדִרים אֹוָתם ַעל ַהָּתָרה ְמַבֵּקׁש ֲאִני ְוֵאין. ֵהם ַרִּבים ִּכי, ְלפֹוְרָטם
  .פֹוְרָטם ָהִייִתי ְּכִאּלּו ְבֵעיֵניֶכם ָנא ִיְהיּו

  :פעמים' המתירים משיבים בזו הלשון ג
  

 ְולֹא, ְׁשבּוָעה ְולֹא, ֶנֶדר לֹא ַּכאן ֵאין, ָלךְ  ְׁשרּוִים ַהּכֹל, ָלךְ  ְמחּוִלים ַהּכֹל, ָלךְ  ֻמָּתִרים ִיְהיּו הּכֹל
 ַּכאן ֵיׁש ֲאָבל. ָארּור ְולֹא, ַׁשְמָּתא ְולֹא, ִנּדּוי ְולֹא קֹוָנם ְולֹא ִאּסּור ְולֹא, ֵחֶרם ְולֹא, ְנִזירּות
 ֶׁשל ִּדין ִמֵּבית ֻמָּתִרים ִיְהיּו ַּכךְ  ַמָּטה ֶׁשל ִּדין ַהֵּבית ֶׁשַּמִּתיִרים ּוְכֵׁשם. ְוַכָּפָרה ִליָחהְס  ְמִחיָלה
  :ַמְעָלה

  :ודעה בפניהםומוסר מ
  

 ירּותּוְנזִ  ְׁשבּועֹות ְוָכל ַהְּנָדִרים ָּכל ּוְלַהָּבא ִמַּכאן ְמַבֵּטל ַוֲאִני ִלְפֵניֶכם מֹוָדָעה מֹוֵסר ֲאִני הֵרי
 ַּבֲחלֹום ֵהן ְּבָהִקיץ ֵהן. ְּבַעְצִמי ָעַלי ֶׁשֲאַקֵּבל ְבֵלב ְוַקָּבָלה ְוַהְסָּכמֹות ַוֲחָרמֹות ְוקֹוָנמֹות ְוִאּסּוִרין
, עֹוד ֵמַהּיֹום ְוֶאּדֹר ַהּזֹאת מֹוָדָעה ִלְתַנאי ֶׁשֶאְׁשַּכח ּוְבִאם. ִמְנָחה ִּבְׁשַעת ַתֲעִנית ִמִּנְדֵרי חּוץ

 ַקָּיִמין ְוָלא ְׁשִריִרין ָלא ּוְמֻבָּטִלין ְּבֵטִלין ֻּכָּלן ֶׁשִּיְהיּו ֲעֵליֶהם ּוַמְתֶנה ֲעֵליֶהם ִמְתָחֵרט ֲאִני ֵמַעָּתה
  .םלַ ד עֹוה ועַ ּתַ מעָ , ְבהֹון ִאְתֲחַרְטָנא ְּבֻכָּלן ּוְכָלל ְּכָלל ָחִלין ְיהֹון ְוָלא
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