בס"ד

התרת נדרים
בערב ראש השנה ,לאחר תפילת שחרית נוהגים להושיב שלשה אנשים ,שהם כשלושה דייני בית דין,
ולהתיר בפניהם את הנדרים בלשון זו .התרת הנדרים מועילה לנדרים ששכח ,אך לנדרים שזוכר ויש צורך
לפרט את הנדר ובתנאי שבנדר שבינו לבין עצמו ,אבל בנדר שבין אדם לחברו אינו מועיל.

ָד ְר ִתּי אוֹ
בוּעה אוֹ ִא ָסּר אוֹ קוֹנָם אוֹ ֵחרֶםֶ ,שׁנּ ַ
ֶדר אוֹ ְשׁ ָ
ַבּוֹתי ַדּיָּנִים ֻמ ְמ ִחיםָ ,כּל נ ֶ
ִשׁ ְמעוּ נָא ר ַ
דוֹשׁים ֶשׁ ֵאינָם נִ ְמ ָח ִקים ְ
נִשׁ ַבּ ְע ִתּי ַבּ ֵשּׁמוֹת ַה ְקּ ִ
נִשׁ ַבּ ְע ִתּי ְבּ ָה ִקיץ אוֹ ַבחֲלוֹם ,אוֹ ְ
ְ
וּב ֵשׁם הוי"ה
ֲפלּוּ
ֲפלּוּ נְזִירוּת ִשׁ ְמשׁוֹן ,וְ ָכל שׁוּם ִאסּוּרַ ,וא ִ
רוּך הוּא ,ו ְָכל ִמינֵי נְזִירוּת ֶשׁ ִקּ ַבּ ְל ִתּי ָע ַלי ַוא ִ
ָבּ ְ
ֲח ִריםְ ,בּ ָכל ָלשׁוֹן ֶשׁל ִאסּוּר ֵבּין ִבּ ְלשׁוֹן ִאסּוּר אוֹ ֵחרֶם אוֹ
אָס ְר ִתּי ָע ַלי אוֹ ַעל א ֵ
ִאסּוּר ֲהנָאָה ֶשׁ ַ
ֶדר ֵבּין ִבּ ְלשׁוֹן נְ ָד ָבה ֵבּין
ֲפלּוּ ֶשׁל ִמ ְצוָה ֶשׁ ִקּ ַבּ ְל ִתּי ָע ַליֵ ,בּין ִבּ ְלשׁוֹן נ ֶ
קוֹנָם וְ ָכל שׁוּם ַק ָבּ ָלה א ִ
וּבין
ֶדר ֵ
יעת ָכּףֵ .בּין ָכּל נ ֶ
ֲשׂה ִבּ ְת ִק ַ
בוּעה ֵבּין ִבּ ְלשׁוֹן נְזִירוּת ֵבּין ְבּ ָכל ָלשׁוֹן ,וְ גַם ַה ַנּע ֶ
ִבּ ְלשׁוֹן ְשׁ ָ
ָצא ִמ ִפּי ,אוֹ
מוֹצא ְשׂ ָפ ַתי ֶשׁיּ ָ
ָה ְג ִתּי ֶאת ַע ְצ ִמי וְ ָכל ָ
וּבין שׁוּם ִמנְ ָהג ֶשׁל ִמ ְצוָה ֶשׁנּ ַ
ָכּל נְ ָד ָבהֵ ,
טוֹבה אוֹ ֵאיזֶה ָד ָבר טוֹב
ְהגָה ָ
ָמ ְר ִתּי ְב ִל ִבּי ַל ֲעשֹוֹת שׁוּם ִמ ְצוָה ֵמ ַה ִמּ ְצוֹת ,אוֹ ֵאיזוֹ ַהנ ָ
ָד ְר ִתּי וְ ג ַ
ֶשׁנּ ַ
יתי ַעל ַע ְצ ִמי ֵהן ַעל
ֶדרֵ ,הן ָדּ ָבר ֶשׁ ָע ִשׂ ִ
ֵיתי ֶשׁיּ ְֵהא ְבּ ִלי נ ֶ
ָה ְג ִתּי ָשׁלשׁ ְפּ ָע ִמים ְולֹא ִה ְתנ ִ
ֶשׁנּ ַ
ַטנָא ְבהוֹן ֵמ ִע ָקּרָא,
ֻלּהוֹן ִא ְת ֲחר ְ
אוֹתן ֶשׁ ְכּ ָבר ָשׁ ַכ ְח ִתּיְ ,בּכ ְ
ְדוּעים ִלי ֵהן ָ
אוֹתן ַהי ִ
ֲח ִריםֵ ,הן ָ
אֵ
וְשׁלוֹם ַבּעֲוֹן
ֵאתי ֶפּן ֶא ָכּ ֵשׁל וְנִ ְל ַכּ ְד ִתּי ַחס ָ
יהםִ ,כּי ָיר ִ
ֲל ֶ
ֲל ְת ֶכם ַה ָתּרָה ע ֵ
וּמ ַב ֵקּשׁ אֲנִי ִמ ַמּע ַ
וְשׁוֹאל ְ
ֵ
וְשׁלוֹם
תוֹהא ַחס ָ
סּוּרין ,וְ קוֹנָמוֹת וְ ַה ְס ָכּמוֹת .וְ ֵאין אֲנִי ֵ
וְא ִ
וּשׁבוּעוֹת וּנְזִירוּתַ ,ו ֲחרָמוֹת ִ
נְ ָד ִריםְ ,
ֶדר אוֹ
יתי ,רַק אֲנִי ִמ ְת ָחרֵט ַעל ַק ָבּ ַלת ָה ִענְ יָנִים ִבּ ְלשׁוֹן נ ֶ
טוֹבים ָה ֵהם ֶשׁ ָע ִשׂ ִ
ֲשׂים ַה ִ
ַעל ִקיּוּם ַה ַמּע ִ
וּמ ְת ָחרֵט אֲנִי ַעל
בוּעה ,אוֹ נְזִירוּת אוֹ ִאסּוּר ,אוֹ ֵחרֶם ,אוֹ קוֹנָם ,אוֹ ַה ְס ָכּ ָמה ,אוֹ ַק ָבּ ָלה ְבּ ֵלבִ .
ְשׁ ָ
בוּעה ,וּנְזִירוּת וְ ֵחרֶם וְ ִאסּוּר ,וְ קוֹנָם וְ ַק ָבּ ָלה
וּשׁ ָ
ֶדר ְ
עוֹשׂה ָד ָבר זֶה ְבּ ִלי נ ֶ
אָמ ְר ִתּי ִהנְנִי ֶ
זֶה ֶשׁלֹּא ַ
ֲשׂים
נִּזְכּרֵ ,בּין ִאם ָהיוּ ַה ַמּע ִ
ֻלּהוֹןַ ,ואֲנִי ִמ ְת ָחרֵט ַעל ָכּל ַה ָ
שׁוֹאל ַה ָתּרָה ְבּכ ְ
ְבּ ֵלבָ .ל ֵכן ֲאנִי ֵ
נְּשׁ ָמה,
נּוֹג ִעים ֶאל ַה ָ
נּוֹג ִעים ְבּגוּףֵ ,בּין ֵמ ַה ְדּ ָב ִרים ַה ְ
נּוֹג ִעים ְבּ ָממוֹןֵ ,בּין ֵמ ַה ְדּ ָב ִרים ַה ְ
ִמ ְדּ ָב ִרים ַה ְ
בוּעה וּנְזִירוּת וְ ִאסּוּר וְ ֵחרֶם וְ קוֹנָם וְ ַק ָבּ ָלה ְב ֵלב .וְ ִהנֵּה
וּשׁ ָ
ֶדר ְ
ֻלּהוֹן אֲנִי ִמ ְת ָחרֵטַ ,על ְלשׁוֹן נ ֶ
ְבּכ ְ
ַבּוֹתיִ ,כּי ִאי ֶא ְפ ָשׁר
אַך ְדּעוּ נָא ר ַ
ֶדרְ ,
ִמ ַצּד ַה ִדּיןַ ,ה ִמּ ְת ָחרֵט וְ ַה ְמ ַב ֵקּשׁ ַה ָתּרָהָ ,צ ִר ְיך ִל ְפרוֹט ַהנּ ֶ
אוֹתםַ ,על כֵּן
אוֹתם ַהנְּ ָד ִרים ֶשׁ ֵאין ְל ַה ִתּיר ָ
וְאין אֲנִי ְמ ַב ֵקּשׁ ַה ָתּרָה ַעל ָ
ַבּים ֵהםֵ .
פוֹר ָטםִ ,כּי ר ִ
ְל ְ
פוֹר ָטם.
ִיתי ְ
ֵיכם ְכּ ִאלּוּ ָהי ִ
י ְִהיוּ נָא ְב ֵעינ ֶ
המתירים משיבים בזו הלשון ג' פעמים:

בוּעה ,וְ לֹא
ֶדר ,וְ לֹא ְשׁ ָ
חוּלים ָל ְךַ ,הכֹּל ְשׁרוּיִם ָל ְךֵ ,אין ַכּאן לֹא נ ֶ
הכֹּל י ְִהיוּ ֻמ ָתּ ִרים ָל ְךַ ,הכֹּל ְמ ִ
ֲבל יֵשׁ ַכּאן
נְזִירוּת ,וְ לֹא ֵחרֶם ,וְ לֹא ִאסּוּר וְ לֹא קוֹנָם וְ לֹא נִ דּוּי ,וְ לֹא ַשׁ ְמ ָתּא ,וְ לֹא אָרוּר .א ָ
וּכ ֵשׁם ֶשׁ ַמּ ִתּ ִירים ַה ֵבּית ִדּין ֶשׁל ַמ ָטּה ַכּ ְך י ְִהיוּ ֻמ ָתּ ִרים ִמ ֵבּית ִדּין ֶשׁל
יחה וְ ַכ ָפּרָהְ .
ילה ְס ִל ָ
ְמ ִח ָ
ַמ ְע ָלה:
ומוסר מודעה בפניהם:

וּל ַה ָבּא ָכּל ַהנּ ְָד ִרים וְ ָכל ְשׁבוּעוֹת וּנְזִ ירוּת
ֵיכם ַואֲנִי ְמ ַב ֵטּל ִמ ַכּאן ְ
מוֹד ָעה ִל ְפנ ֶ
מוֹסר ָ
הרֵי אֲנִי ֵ
ֲק ֵבּל ָע ַלי ְבּ ַע ְצ ִמיֵ .הן ְבּ ָה ִקיץ ֵהן ַבּחֲלוֹם
וְק ָבּ ָלה ְב ֵלב ֶשׁא ַ
סּוּרין וְ קוֹנָמוֹת ַו ֲחרָמוֹת וְ ַה ְס ָכּמוֹת ַ
וְ ִא ִ
וְאדֹּר ֵמ ַהיּוֹם עוֹד,
מוֹד ָעה ַהזֹּאת ֶ
וּב ִאם ֶשׁ ֶא ְשׁ ַכּח ִל ְתנַאי ָ
נְחהְ .
חוּץ ִמנִּ ְדרֵי ַתעֲנִית ִבּ ְשׁ ַעת ִמ ָ
ָמין
ֻטּ ִלין ָלא ְשׁ ִר ִירין וְ ָלא ַקיּ ִ
וּמב ָ
ֻלּן ְבּ ֵט ִלין ְ
ֵיהם ֶשׁיּ ְִהיוּ כּ ָ
וּמ ְתנֶה עֲל ֶ
ֵיהם ַ
ֵמ ַע ָתּה אֲנִי ִמ ְת ָחרֵט עֲל ֶ
ועד עוֹ ַלם.
מע ַתּה ַ
ַטנָא ְבהוֹןָ ,
ֻלּן ִא ְת ֲחר ְ
וּכ ָלל ְבּכ ָ
וְ ָלא יְהוֹן ָח ִלין ְכּ ָלל ְ
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