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zellw zxzd- A Link Between ixcp lk and Magic Spells?

Just before dpyd y`x, Sephardim follow the practice of performing mixcp zxzd in the
same manner as do Ashkenazim but in contrast to Ashkenazim, they perform an additional
practice: i.e. zellw zxzd, the cancellation of curses.  Here is the opening text of zxzd
zellw according to the zepicne dihp`hypeway micxtq w"w bdpnk xetik meil xefgn
`ilhi`e axrne gxfn (Wien 1836):

zeznyde zenxgde mixex`e zellwd lky izea` idl-`e epidel-` 'd jiptln oevx idi
) invr z` izznyy e` iznxgdy e` izicpy e` izraypy e` izxx`y e` izllwyoeyl

 miaxe` (epnvr z` epznyy e` epnxgdy e` epicpy e` epraypy e` epxx`y e` epllwy
eznyy e` enixgdy e` exxe` e` ellwy mixg` e` ,dnd l`xyi rxfn xy` mixg` z`

) (epiyp e` epze`) izia ipa z` e` irxf z` e` izy` e` iz` dawplilra e` (eprxf z` e`)
ux`e minyay epidel-` izea` idl-`e epidel-` 'd jiptln oevx idi  .(epizia ipa z` e`

aizkc dkxale daehl epilr ektdzi zellwd lke myx epa eyri l`e epa ehlyi l`y
,'e ediryi) jidl-` 'd jad` ik dkxal dllwd z` jl jidl-` 'd jetdie :('e ,'bk mixac)

.xtkz jz`hge jper xqe ('f
Translation:  May it be Your will, G-d, our G-d, and the G-d of our forefathers, that all the curses,
excommunications and banishments that I uttered or cursed, or swore to, or expelled or excommunicated
against myself (if plural-that we cursed, swore to, expelled or excommunicated against ourselves) or against
others who are of the Jewish faith, or if others cursed, excommunicated, or banished me or my wife, or my
offspring, or any member of my family (us and our wives) (female-or my husband) (or our offspring or any
member of our family).  May it be Your will, G-d, our G-d, and the G-d of our forefathers, our G-d who
presides over heaven and earth that none of the aforementioned shall govern over us and will have no affect
on our lives.  May all curses be transformed into blessings as it is written (Devarim 23, 6): And G-d will
transform for you all curses into blessings because G-d loves you (Yeshayahu 6, 7) and your sin will be set
aside and all your misgivings will be forgiven. 

A similar prayer entitled: zellwd zxzd is found in a `nex bdpnk xefgn published in the
1500’s.  This prayer was recited before zenyp zxkfd on the eighth day of gqt:

zeyxae dyecwd epizxez zeyxae dhn ly oic zia zeyxae dlrn ly oic zia zeyxa
zellw lk eidi mixzen dfd yecwd ldwd zeyxae dphw ixcdpq zeyxae dlecb ixcdpq

ziaa enyedy mirx zenelge mirx mixac lke miteyk miiecp mixx` minxg zezny zel`
cg` mey lr e` zielt zxn e` ipelt iax lr enyedy mze` hxtae zicedi e` icedi mey

bbeya oia envr `ed llwy e` mixg` z` `ed llwy e` mixg` edellwy zellw ezia ipan
zeyxa didiy ote`e cv df`a dpeka `ly oia dpeka oia oevxa oia qrka oia cifna oia
 oiaeyge oilhane oilha mlk eidi dhn ly `ilinte dlrn ly `ilint epic ziae d"awd
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,'bi mixac) aezkk oiniiw `le oixixy `l oiwiaye oiziay ynn ea oi`y xaypd yxg ilkk
jngxe mingx jl ozpe et` oexgn 'd aeyi ornl mxgd on dne`n jcia waci `le ('gi

mrla l` renyl jidl-` 'd da` `le ('e ,'bk mixac) aezke jizea`l rayp xy`a jaxde
mz`e ('c ,'c mixac) aezke jidl-` 'd jad` ik dkxa dllwd z` jl jidl-` 'd jetdie

.meid mklk iig mkidl-` 'da miwacd
Translation: With the permission of the court on Earth and with the permission of the court in Heaven and
with the permission of our holy Torah and with the permission of the Great Sanhedrin (70 members) and
with the permission of the Lower Sanhedrin (23 members) and with the permission of this holy
congregation, may all curses, oaths, banishments, excommunications, curses, acts of witchcraft and all such
evil undertakings and bad dreams that were inflicted against any home of any Jewish male or female and
particularly those placed against so and so (male) or so and so (female) or against any member of their
households, curses that others uttered or that any of us uttered or that we uttered against ourselves whether
unintentionally or intentionally, whether done in anger or calmly, whether with specific intent or absent
intent, or in any other manner, may they be  annulled.  With the permission of G-d and His heavenly
court, G-d’s agents in Heaven and G-d’s agents on Earth, may all those utterances be nullified, may they
be considered like earthenware that has been broken that no longer has any use, nullified and forgiven,
having no potency nor validity, as it is written (Devarim 13, 18): And nothing of that which was devoted to
destruction shall remain in your hand; that the Lord may turn from the fierceness of His anger, and show
you mercy, and have compassion upon you, and multiply you, as He has sworn to your forefathers; and it is
written (Devarim 23, 6): Nevertheless the Lord your G-d would not listen to Balaam; but the Lord your
G-d turned the curse into a blessing for you, because the Lord your G-d loved you and it is written
(Devarim 4, 4): But you, who held fast to the Lord, your G-d, are alive, every one of you this day.
 
What is the link between mixcp zxzd, ixcp lk and zellw zxzd and the holidays?

milbxle miklnl dpyd y`x oqip-'` dkld-'` wxt (onxail) dpyd y`x zkqn `ztqez
xcepd cg`  ?milbxl cvik-'a dkld . . . miza xkyl s` 'e` yie milwy znexzle miycgl

.dlek dpy ilbx eilr exariy cr xg`z la myn xaer epi` yicwnd cg`e jixrnd cg`e
ody minrt 'e` oerny 'x did oke  .oey`x zevnd bge, oxcqk milbx dyly 'ne` oerny 'x

eilr exariy cr ,gqtd iptl xcp ?cvik .dyng ody minrt drax` ody minrt dyly
xcp ;bgde zxvre gqtde bgde zxvr eilr exariy cr ,zxvr iptl xcp ;bgde zxvre gqtd

.bgde zxvre gqtde bgd eilr exariy cr bgd iptl
Translation: Nissan is the month that begins the new year for kings, holidays, months, the collection of
Shekalim and some say for renting houses . . .How is Nissan the beginning of the new year for holidays?
One who vows, one who offers to contribute his value and one who sanctifies an object are not in violation of
fulfilling their commitment until the passage of the sunsequent Three Holidays.  Rabbi Shimon says: the
Three Holidays that must pass must pass in a set order with Pesach being the first holiday.  Along those
lines Rabbi Shimon added: sometimes that involves three holidays, sometimes four holidays and sometimes
five holidays.  How do each of those circumstances play out? If someone made a vow before Pesach, he is not
considered late in fulfilling his vow until Pesach, Shavuos and Succos have passed.  If he made his vow
before Shavuos, he is not considered late in fulfilling his vow until Shavuos, Succos, Pesach, the next 
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Shavuos and the next Succos have passed.  If he made his vow just before Succos, he is not considered late in
fulfilling his vow until Succos, Pesach, Shavuos and the next Succos have passed.

A person who makes a vow to bring a oaxw or who sanctifies an object or who vows to
contribute his value to the ycwnd zia must fulfill that vow within a year.  If he fails to do
so, he has transgressed the negative commandment of  xg`z la, being late.  The year by
which the vow must be redeemed is defined by the `ztqez as the passage of three milbx,
holidays.  oqip is deemed to be the dpyd y`x, the anniversary, for calculating the year in
which to redeem vows.  This means the passage of the holidays of gqt, zereay and zekeq
but not necessarily in that order.  oerny 'x disagrees and holds that the statute of
limitations of one year must include the holidays of gqt, zereay and zekeq, in that order.
In other words, in every year, the last day of zekeq is the deadline by which all vows made
during the preceding year must be fulfilled.  A suggestion can be made that those who
followed the practice described by oerny 'x may have recited ixcp lk on xetik mei as a
reminder to those congregated that they should redeem their pledges before the end of
zekeq.   

What is the basis for the rule of xg`z la?
didy ixd oileg exac dyri `ly ,exac lgi `l -'bpw `wqit zehn zyxt xacna ixtq

`ly ;exac lgi `l l"z envrl xti `l mixg`l xtin m` ozep oicde envrl el xti `l mkg
xecz ik l"z oipn xg`z la lre lgi la lr xaery cibn ,exac lgi `l  :oileg eixac dyri

 :xg`z la lre lgi la lr xaery cibn ('ak ,'bk mixac) enlyl xg`z `l jidl-` 'dl xcp
Translation: He shall not break his word-this means that he should not treat his words as having no
sanctity.  If he himself is an expert in vows, he cannot annul his own vows.  You might have thought that
since he has the power to void other people’s vows, he should certainly be able to annul his own vows!  That
is why the Torah says: He shall not break his word; he shall not treat his words as lacking sanctity.  The
words: He shall not break his word teach us that in not fulfilling his vows in a timely manner, he
transgresses the negative commandments of breaking his word and being late in fulfilling his word.  From
what source do we learn that rule? The Torah teaches us: when a person makes a vow to bring a sacrifice to
G-d, he shall not be late in redeeming his pledge (Devarim 23, 22).  We derive from that verse that in not
fulfilling a vow, a person violates two negative commandments; i.e. not keeping his word and being late in
redeeming his pledge. 

Let us return for a moment to the practice of zellw zxzd.  Does the practice contribute
to our understanding as to the origin of ixcp lk?  The practice would appear to support
the explanation for ixcp lk found in the following excerpt from the book:  Folktales Of
The Jews, Volume 2, Edited and with Commentary by Dan Ben-Amos, JPS, 2007, pages
179-181:  
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Contemporaneously with the halachic deliberations, the term neder (vow) and the 
nullification of vows occurred in a different context, in which the term and the practice
had completely different meanings and cultural values-namely that of magical
incantations and formulas.  These magical texts were discovered in archaeological
excavations in 1888 and 1889 at Nippur in Babylonia, in what is assumed to have been a
Jewish settlement.  Studies and texts of the magical bowls are available, as are studies of
Aramaic formulas and bowls from Palestine.  Benovitz dismissed the notion that Kol
Nidrei draws on the meaning of the term neder in incantation formulas, but he did not
offer a clear reason for his opposition to this idea.

The incantations on these bowls and amulets contain the terms that constitute the
opening formula of the Kol Nidrei, either as nouns or verbs; ndr, hrm, asr, shv’a, qdsh, and
qym.  However, within a magical context, these are verbal acts uttered or performed by
the speakers or magical specialists and directed at other people.  Therefore, an
individual would need protection against such negative incantations and, in a moment
of grace, could mutually nullify any such incantation that he or she had uttered in the
past.

The texts of these bowls expose the magical negative meaning of the words.  For
example:

“[Appointed is this bowl for the sealing and guarding] of the house, dwelling and
body of Huna son of Kupitay, that there should go out from him the tormentors, evil
dreams, [curses] vows, spells, [magic practices, devils,] demons, liliths, encroachments,
and terrors” . . . 

page 180-The Hebrew and Aramaic texts of the Kol Nidrei recitation have a fair
degree of ambiguity in the phrase al nafshatana (on our soul).  The common
interpretation renders the phrase “[all the vows . . . ] that we took.”  However, in light
of the incantation texts, it is possible to understand the phrase in the following sense:
“that we brought upon our soul.”  Furthermore, performed within a communal setting,
the ritual has an added dimension of mutuality.  On the one hand, it nullifies all the
negative thoughts and verbal acts that were uttered against an individual, thereby
making void all those that were directed against him or her.  On the other hand, in the
second part of the recitation, the speakers nullify all thoughts and speeches that they
uttered publicly or privately against others.  This is thus a moment of cleansing for
self-protection and for forgiveness toward others.

The rabbinic authorities in the gaonic and medieval periods, as well as in subsequent
generations, and most of the scholars who addressed the case of the Kol Nidrei
considered the recitation within the framework of Jewish law.  Although hatarat nedarim
(the nullification of vows) is a halachic principle, religious law is not the appropriate
framework for the interpretation of the reading.  This incongruity generated an attitude
that considered the reading as paradoxical or enigmatic.  The very antagonism of the
rabbinical authorities to the Kol Nidrei may have been generated  by their objection to 
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admit into a religious service, which is governed by religious rules, a ritual that is magical 
in nature.  Thus if the Kol Nidrei recitation is viewed as a magical ritual, as Gershon,
suggested, then the Kol Nidrei could not be considered a legal formula and the meaning
of the term neder could not be interpreted in terms of its biblical and talmudic uses but
rather in light of its magical use in the land of Israel and Babylonia.

In the magical literature, the term neder occurs as a synonym of the other terms in the
Kol Nidrei as negative wishes, restrictions, and curses directed at other people.
Consequently, evoking the principle of communal mutuality, the recitation of the Kol
Nidrei implies a public denunciation of all the negative thoughts people harbored against
each other, thereby cleansing themselves from the negative attitudes directed back at
them. Such an interpretation transforms the readers from people who are going back on
their word to anxious individuals who would like to rid themselves of any secret
negativity.  The worshipers are both subjects and objects, denouncing the negative
feelings they harbored against their fellow members of the community and expecting
them to do the same.  The Kol Nidrei is a verbal magical ritual of communal protective
purification, preparing each and every member of the community for life in the
following year.  Therefore it is solemn; therefore it is awesome: Life is in the balance1.

Editor’s note: I would not have presented the possibility that ixcp lk may have its origin in the elimination of magical spells
and incantations but for the current practice among Sephardim to recite zellw zxzd together with mixcp zxzd on
dpyd y`x axr and the practice found in the `nex xefgn of the 1500’s to recite zellw zxzd on the eighth day of
gqt.

1. For a somewhat contrarian view, see, the article entitled: What’s In A Bowl? Babylonian Magic Spells And The Origin Of
Kol Nidre by Rabbi Dr. Dalia Marx, in: All These Vows, Rabbi Dr. Lawrence Hoffman editor, Jewish Lights, 2011, pages
26-30.
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SUPPLEMENT

zellw zxzd
Attached hereto as two exhibits. The first consists of three (3) pages and presents an
example of the practice of  zellw zxzd taken from a xefgn that follows the Roman Rite
and was published in the 1500’s.  The second exhibit consists of six (6) pages and presents
an example of the practice of  zellw zxzd taken from a xefgn that follows the Sephardic
Rite today.
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ג ג  ל

 ההיאאוךי כןךמך!: את^לךחבי^גןדסךחלר^וזדקלי וכדו:יתזברוגזךמני ותרחםקלי !
 הנה הא£ל מיםר אלדא פוךקגי אנא רחיץ ולא אודעועאךי תוקפי זתזשביזתי דחילא יי אמר

 3םימךיה.והזה'ל;לפר'וק י. ושאבחס ^אםבחי.תזנך^יא: ואסרתם
 ןתיסריז ^אעיכדוד^ךבית ארי תקיף שפיה
 ימיו שבחוקריי״יארי גבוךןקכךנלא דאךכל ארעא? זל׳ל' בועיושבח,

 ,בגישתא חניון ארי רבא אמר לאשראה שבנויה כנייךקדשאךישךאל:
 על דא יתברך השתבח שםיהראלהא רבאוקדיסאלעלם

 :־ ןלעלסיעלסיא

ו ״זנבאזחשמזיךזש^ךאל• בריןדאתה בלדינו מלך הע1לם עזר בל נ ג אר י  ו ו
־ העזלםים ?ריק בכל חדורות האל הנאמן האזמר יעישה הפרבר נמקים שבל  ד
 דבךיז נאמריםבאמתז^אםן אתה הוא ייאלדינו ונאמנים לבריך ודבר אחד קכלךךריך אחור
 'לאיישוכךיקם^יאלנאמןאתה ךרוךאתהמהאל^אמןבכלדבריד '.ךהםעל
 ^זןביקיאביתדויינוי^גו^סתעשרגנקזם נקם במהךהבי?נו בו־וךאוזהיי גןנהם •גי1ן,כמייז
 ^הנוי^א^ינו^אליךוהנביאשךדךובבןדנךקז.ישיסשיחךבבהרה יכא
 דגל לבנזעלבקאיו לא ישב״וךולא ינחלו קודאחךיס את ?בזחביךשם קךשך נשבעת לו שלא
 יכבהנרז לעזלםזקךברוך אתה^ימנןךוד: .קל התיךהנעל העבוךה ועל

 הנביאיסועליום הסבת ;.ימה וקליזםהג הנמזת הזה שנת{/ לנו ף אלךינו
 'לסנתזה. ולקחשה . לששין ילשמהה להי:ס ולכבוד ולתפארת קלהכל:;יאלדינן

 ^שמך^סידאלך/יש^ו ,כריך אתה״מקדש השבתי
 ו.ישךאל והזמנים:

 וחתרי] ספר יאיה לארזןולאחר שאסרן ס׳ שברך או יוד חנון וגוסרין תפלתן כסדר אתמול ואוסר
 עושההסלום שכתוב לםעלה ביוםראסון

 סדר התרת הקללות
ח 3יתךין#לפעלהזברשותביתךיןשלכסה וברשות תורתנו הקדושה י ן ז ע ר  ב
 ׳ * וברשות סנהךרינדולה׳ וברשות סנהךרי קטנה י וברשות הקהל הקרוש
 הזה סיוזרים יהיו כלקללות אלות שםתזת יזךםיסאךךיס נדו״ם כטדיס כשופים וכל ףבךים
 ךעיס וחלומוו/ךעים שחושפו בבית שיס־יהוךי אז;הזךת ובפרט אותם שהושבו_עלרבי
 פלוני אז פרת פל1ג"זה *!ו על שום אחד ככני ביתו קללות שקללוהו אחרים או שקלל הוא את
̂ בין בשוגג כין בםו׳ד בין כבעש כין ברזנון בין במנה בין שלא  טיזרים אזשקלל הוא אתק^
 ?כונה באי וה צךיאופן שיהיה בלש!,־;הק1יהובית דינו פםילא של פעלה ופםילא של סטה
 יהיו בלס בטלין״וסבטלין וחשיביןבכל׳ חרשז^שבר שאין כו פפש שביתין ישביקין לא שרירן
 ק^רךמאומהפןהחוי^לםע^שוכ׳^םחרוןאפו ונתן לך רהבים
 ורהמךוהרבךכאשרנשבעלאבזתיך וכתוב ולא אצד^יאלךיךלשמועאל בלעם דהפוך מ
 $£ףך^־אתהקללה'לכי7ה5יאהבך^^יך^תוב (,*תס הדבקים כ״ אלדיבם ה״ס

 כלכםהיום *
 סדר הברכה

 (י£ז• שכרך .אבךחם.יעחקדעקבאמתינו שרה רבקה רהל ולאה הוא ;יבךך
ו ואחיותיי אשתו ובגיל $חי ז ם א ואבי, ,א ן ה  ־ ךבי פלוני'או/כרת,פלונים '
 קניתיו חדי! ו;׳סיו נכדיו וקרוביו ופידעיז וכל ישי־־אלבץ[בור־־ש!תןבר.ש!דבנולב1



 לצדקה א1לשסןהטאורבכלאופז^יתנםב^כרוה5;ברכהו הקדוש ברוך היא מעזקדד*
 ךצילהוסכל^לה רכזתלבטלמ^יו ומעלינו כלגזרזת קשית
 וכלחלומותך^םךתןלובנים^ךםעוס״קיתורה ומקים׳ מצזתונישךאל וימלא ?עזאלזת

 לנוולכגולטוכה^ןנמיחלנוישו״עהבכןרוב 1כןיד.י'רצוןו^מךאסן

 סדר זכוזן־'גשמות

 יןדויך• מאומרתפלוגיו/שהלךאושהלבהלח״
 ׳•־ י העולם הבא;ןסגפש.אבךהם.יזנהקדעקב אזשךהלכקהךהלולאהאשר
 הםהיןםבנךןךן שיתןרבי^לוגיאוםךתפלו^ית בגואזקרזבומהשידבניילבו לצךקה א1
 לשמן המאור לכפרת גפשו ולוךתן טוב הקדוש ברוך הוא;כין לו מגוחה אשר.ייטב לו וותה!ה
 נןישו $רוךה ב?נרור הה?ים הנזנהץם ויק עדן תהת כס^הכבוד ולעת:תה׳ית'הםך;ים עןיץךךנן
 עם;תרשובני .,ענורכדבתיביהיוסר/יךנבלתייקזסוןהקיצוילנגושיקג;עפר5 ןאלפלונ׳
 בגז אז קרובו או סילעזןתן;׳ שכר טוב והןים טובים בעולם הזה ובעולם הבא וימלא משאלית

 לבוילבנו ^הבקתכוכןיהיךצוןונאםראמך

 סדר התרת קללות בלשון הקרש ובלעז

 עזיי^טי סיאנו טוט׳ חרמים ארךימ אלות שבועות #מתות הכרזות קטו־סבשפים
 . • ךבריסךעים ^ייד׳או^ויוךיאז^^פיצ׳אל
 .בגטי קוויליקפוסרו פוסט׳ סופת רבי פלוני או בךת פלונית אוסיפך׳ נ:?'ו' ךקסה
 סדאהקללותק׳ אמסירו פושטי אסיאאלכןריאואלטר׳ אאס׳ אואסיאנפךאסישטיסיבין
ה י י טוטי נ ו ה כ  בכעס בין ברעי[ בין בשוגג בין במדד בין במנה .כין.שלא ב
 קתאנט׳ סיאנזבטלים חשזבימ בבלי הלש הנשבר שאין בז סטש שבתי! ישביקין לא שררין
 ןלאקי״םין בכתיב ולא'לבק מלך באוםח סןחחרסלם.ען;שוב:;םחרון.אפו ונתן לך

 רחמיםןרהמך:נהךבך.כא.שךנשכעלאביתיךזכתיב ולא אבח ״אלך׳ך לשםועאל בלעם י
ת הקללה לברכה כיאהכך:;׳ אלריך וכתוב ואתםהדכקים 3̂׳  .ויהפוך ץ״אלריךלך *

 אלדיכם ח:ים כלכם היזם

 סדר הברכה

 *•ך שברך אךךהם יץהק דעקב:.אכיתיגו שרה רבקה רהלולאה היא יברך רבי פלוג*
 א׳סואילםילי!ךי.א׳.לפיל״ילי.אלופטח אילמטך׳ אליפךאט׳ אליסורוך׳ אליציאי
 איליקונט י אלניפוט׳ אטוטי ל׳ פריגנ£י סיא׳ אטוטו :שראליק׳ ךאךה אשךיךכנו לבו פיר .צדקה
 דוםךית לוסלעה א׳ בנידיקה *׳דיילי ברכה רוחה והצלהה בכלסעשה יליו רךיניזיבטל בעליו
 ^סאיך:יליבניםוכרים עוסק׳ תורה 1מק:סי מצות
 בישראלויטלא כל םשאלילג לבו ולבנו לטובה ז׳צםיחילנו ישועה בקרוב יוכן'יהי רצ*

 ונאמר אבן:



 ר

 סדר וכחן הנפשות
" ולטובה את נפשךבי־פלוני שהלך לה׳.׳ העולם הבא .עם נ^ש אבךי׳ס ) 1 י ) )  י
̂רבי וליוני £יר לו נפשסיאז בך לעדכןה יי"  .׳צהקד^קיכ אבותינו כן/ךרה

 היא נקבהזאמר *פשםךת5פל1נית שהלכה להי; העולם הבאעםנפש עזךהךב קהרהל
 ולאהא^׳ס1ך;יהךוםךיתמנוההטיובהבגןעדןאיארביפלו^י איאלפםי^יק סואה^כרטוכ

 וד״יסטוביםאםן ו

ב אחוזן אזמר סהנאמ חהלה לחזי ז בא לגי! ןלטלי סדדא ןק־יש עד לעילא זכהפללין חפלה  זכסנחוז יזם מ

 כ^זסכסדריןלשחריחובקיזשלילייסיםאחרוגיםאקאיסרסחחייט ונומיםלכךווזכנלחקיר

 הש׳תס שתכי־ה סלסה עלימזעלוס על עיקר גאולר! מערי• ושאר הגאזלות זבל
 י* \, • • •י ־-

 הסיריסנןדס^ירישירים קדש קרסיס

 הנר

 עוארך בהרווים: תוך׳ זהכ3עשהילך.עש
 נקדותה״כסף: .קך־שה6ללככסכ1נךזף
 נתןךיחי: עתר הפות רוך׳ לי כין שךעלן ו

 אשכלהביפר־דודייליככךסי^ןןד:
 הנך;פהךעיתי הנך;פה.עניך יונים:
 ;פה רוך׳'אף־נעיםאף־ןןךשנז רעננה 1
 קרותכתינויארןיםי־היטנו כרותים י
 אני' חבעלת השתןשושעז העככןיס ז

 כשושנה בין ההוגים קן רעיתי כין הכנות :
 כתפוהבע־לי היער קן דוד* בין ך־ןמיס בעלו
 חמלתי ו:שבתי יפךיו פתזק לחכי: הכינני
 אל בעז ה״ן וךנלו עלי אהןנה > סקלוני
 באשישותךפךוני בתפוחים ךי־חוית אלבה
 אני: שבאלו'תחת לראשי יכינו תלבדני' ן
 "חשבעתי *תכם בנות;רו שלם כעכאות אן

 זזשיריםאשרלשלכגיה: ;שקניסנשיכןות
 4יהו קי־טובים דו^ך מיין: לריח שבניה1

 מיביס שפ/תוךק שסך.על־כן.עלכות אהבזב
 ו בשכני אחריך נתעה הביאני הפלך.חלייי
 ננילה ןנשפחה כך נזכירה לךיך מיין פישךים
 אהכיזל: שהורה אניונאוך בנות;תשלם
̂יצל־תךאוני  באהליכןדר ביךיעותישלפה: .•
 שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אפי
 .נחרו־בי שטני נטרח את־חכךפיפ כרפי שלי
 לא נטךת׳: הניךה לי שאהבה נפשי איכה
 תךעה איכה תרביץ בעהר;ם שלפה <־ןח;ה
 #ן?ן/ה עלעדךי הכךיך: אם־לא תרע לך
 חיפה כנשים עאי־־לך בעג;בי העאן ורעי אתי
 נייתןךעלםעזבנות הרעים: לספת׳ ברכבי
 1!יעהךפיתיךךע^ת׳! גאיו לרדיךיבתו־יס



 וקונמית ןאפוךין ונזירות וכל־#בועות הנודים
 בחלויס. הן בהקיץ הן בלב ןקבלה והסכמות וחרמות

 #נ#כח ובאם מ^חה. ב#עת תענית מנדרי חוץ
מעתדז עויד. מהיום ונדור ה*את. מוידעא לתנאי

י ׳ : • T T ■־ * ־ “ *״ ; ״ •T

 עליהם ומתנים מעקרא. עליהם מתחרטים אנחנו
 ק;מין. ולא #רירין לא ומבטלין בטלין כלם שיהיו

 בהון אתחרטנא ין1בכלה ועקר. כלל חלין יהיו ולא
עילם: ועד מעתה

T ־ ״״  *  : T

1 וזדייגיט יאמרו המיחג* ואתר בי״ד כמבואר השבועה בשעת לתנאי יזכור כשלא זה ויועיל
המידעא: מסירת קבלנו

קלד־יות התרת סדר
 ובפרט ער״ח בכל תוב״ב ירושלם בעיה׳ק מעשר, ואנשי חסידים לאומרה שנהגו

 לצדקה. ידו מתנת יפריש לגו נכון אר״ש אל וקד׳מה יוה׳ג וערב השנה ראש ערב
 צדקה: גדולה כי בצדקה. נקדש הקדוש והאל בצדקה. מדבר שיחו ישפוך ה׳ ולפני
ויאמרו! הרעים מעשיהם כל על ויתחרטו ה׳ יראי שלשה או עשרה ני8ל השואלים יעסדו

 הפירוש מן התךה. ומבקעים שואלים הרינו רבותינו. נא שמעו
מעלה. של דין ומבית הקדושה. תורתנו ומן הוא ברוך

 לניעזינו ולנפשיני לנו שתתירו וממעלתבם. מטה. של דין ומבית
שנדרנו נדרים מיני כל אלינו הנלוים ולכל בתינו אנשי ולכל ולבנינו
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 ואסורים נזירות מ:ני וכל נדר. לשון מי! בכל אחרים על או עצמנו על
ההסכמות וכל שיהיה. לשון בכל אחרים על או עצמנו על שאסרנו

# T V: • : * “ ־ - - ״ • ג ״ • : r  :  V :  • V  * T  T - ־ : T

בלנו ק  איזה לעשות במחשבה. אפילו #הסכמנו או עצמנו על י
לעשות עצמנו את שהנהגנו ומנהגים שיהיה. ואופן צד בכל מצוה

• :T : T ־ • V  • T  : • V :  * V  » T ״ : ־ ־ : v ד » : ־ ־

 זריוין ונדרי חומרות או ונדרים ם;גים או פרישות או מצוד, איזה
יותר. או פ?ןמים שלש ההוא הדבר ונהגנו שיודה. ואופן צד בכל

מט נדרים התרת



בכל #נ#בענו #בועית מיני וכל נדר. ?לי #יהיה פירשנו ולא
• * 1. T , VV • V.  V *י T ,  * • * V I

 ונם #?היה. ואופן צד בכל אחרים על או עצמנו על #ףודה ל#ון
ם ?ןבקשים הרינו כ ת ל ע  מ:ני כל ?יתנו ןני ולכל לנו להתיר מ
 1rp וכל ובנרים. ונזיפות נדוי.ים ארורים חרמים #?*תות אלוית

 אותנו #קללו אחרים או אחרים. את אי עצמנו את #קללנו קללות
 ו.ע#רים ע3ר8 אותם על עבךנו אם ובפ־ט ביןבחלץם. בהקיץ בץ

 אחת על א$ילו אי מקצתן על או כלם על עליך,ם שמנדין דברים
עבדנו או מהם.  שום איי קללה. שוש ^ליו שחייבק דבר שום על י

 אחרים, על או עצמנו על שחלמנו מיניחלומותרעים נז.יךהךעה,וכל
 החלומות על רעים פתרונים מעי וכל רפה. עלינו שחלמו אחרים או

 מיני וכל לנו. שפתו־ור־עה אחדים או לאחרים. או לעצמנו #פתרנו
 שמטרו אחרים או אחרים. על או עצמני על #מסרנו דין מסירת
על או עצמנו על פינו #:ותחנו לרעה פה פתחוז מיני וכל עלינו.

T  :  • • t » ״ * » I • T; ״ V  T t: ; ־ ־ ־ י ■ • • -

קשות גזירות מיני וכל עלינו, לרעה פיהם #פתחו אחרים או אחרים. • • • ־ ; •• I t  T .  •• T T T .  »  • • t

 רעים. והרהורים זרות מחשבות מיני וכל הרע ע.ין מיני וכל ורעות
הזכרת מיני וכל ותחרות. ושנאה קפדנות וכל וכעם. גאוה מיני וכל

;t ־ ; ־ • • •t t-------t : ־ t ;  t : • :  t  : I • • —T ;־ •

1הבט על מפינו, #יצאו אמירים דברים מיני וכל לבטלה. ה#ם
ד ־ ז ־ ; : t  ; ** * t• ־ : • t v• • • - ־

גמור, ביטול אותם ומבטלים גמורה. חרטה עליהם מתחרטים הרינו
י • ־ ; * ; t; * *•־*; t ; t  T - ;  v ! — ! ד * t

 טובים ומע#ים המצות על ושלום דום ומתחרטים תוהים אנחנו ואין
 מתחרטים הרינו אלא #הנהגנו, או שקבלנו או ו#קי_ימנו שע#ינו

נירא ואנחנו שבועה. או נדר בחיוב הי,נם הענינים #הבלנו על
l ־ * v: t ־  • t : * t *״ ; • t *  t  ; VV

 ?לם ועל ושבועות נדרים בעון ושלום חס נכשל שלא לנפשנו
 לשוב עלינו ומקבלים גמורה חרטה בהם!עליהם מתחרטים הרינו

לנו להתיר ממעלתכם מבקש־ם אנחנו ומעתה שלימה. בתשובה ; T י **1 t *• 1־. : ; —: r * י • ; י!״■
גמורה: התרה עליהם

י מ י ם ו י ע מ ו ש ז • ד • ־ : v יי יי ־ : T

ף רו צי  ?זל דן ית3 ובךשות ושכינתיה הוא בךיך קוך#א ב
מטה: של דין בית וברשות מעלה, ’:

נדרים התרת !״



ך ב 1ו  ו?רעור־! }דולה. סנהדרי וברשות הקדושה. תולוזני ת#
ושמתות אלות קללות כל יהיו מתרים קטנה. סנהדרי
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 רעים דברים ובל וכינרים ובפריס ונרפית :}דרים וארורים וחרמים
 לרעה פה ופתחון דין ומסירת רעות ופתרונות רעים הלומות וכל
מיני וכל ורעות. קשות גזרות מיני וכל אסורים. דברים ?ןיני וכל

: t  : T  t • ־ I • • ן t  T י ־ ; . T . . .

וכעם גאוה מיני וכל רעים. והרהורים מחשבות מיני וכל רעה עין
• T T - J -  • •  •  T  • T • ; •  ; T - .  -  • •  • T J T T I ־ -

 ונזירות ועבועות נדרים מיני וכל ותחרות. ושנאה וקנאה וקפדנות
 :הודית. או יהוף עום _על שהושמו ומנהגים וקבלות ואיסורק
 בתיכם( מבני אחד שום _על או להושיטו)עליכם אותם ובפרט

 או את״עצמיכם עקלל^ם או אחרית את?;ם #קללו ר^לות וכן
 ברצון בין בכעס בין במזיד בין בשוגג בין אחרים את שקללתס

 $:ה:ה. אופן בכל בהקיץ בין בחלום בין בבונה שלא בין בכונה בין
 אי נזיפה או נדר אי חרם או ארור או קללה שום שנתחי״יבתם או

 ומעכשיי מעתה הבל _על #:היה. ואופן עד באיזה רעה גזירה שום
ך הקדוש בצירוף דבל את מעליכם ומבטלין מתירין אנו ת  הוא ב

מפה! על ופמליא מעלה. של פמליא דינו ובית
v :-----־ • ״•  T ־ ־ :  T------T -  v  T ;

לכם. מתרים לכם. מתרים לכם. מתרים
*. T \  %• T • T ״ V  T * T \  %* T

לכם. שרויים לכם. עררים לכם. עתיים
v • ז :  t  : v  r

לכם. מחולים לכם. מחולים לכם. מחולים
 ארורים• כאן אין שמתות. כאן אין אלות. כאן אין קללות. כאן אין

בפרים. כאן אין נזיפות. כאן אין נדרים. כאן אין חרמים. כאן אין
 פתרונות כאן אין רעים. חלומות כאן אין רעית דברים כאן אין

 כאן אין לרעה. פה פתחון כאן אין דין. מסירת כאן אין רעים.
 אין ורעות. קשות גזרות כאן אין רעים. והרהורים זרות מחשבות

 עלן באן אין אנשים. של הרע ע:ן כאן אין )משים. הרע ע:ן באן
ם באן אין וךאוהבים(, יישונאים הרע ך ב ?*!בלות. כאן אין ^םוךים. ך

נא נדרים התרת



נדריס התרת נב
 כחרס וחעובים ומבטלים בטלים :היו וכלם מנה;ים. כאן אין

 ולא שדירין לא וש?ילןין עביתין ממע. בי #אין וכדבר הנשבר.
 ומבתיבם ומעליהם כל:שי־אל. מעל יופרו הרע עין מיני וכלי ימין.זכןי

 ההרס מן מאומה ב;רך יךכק ולא ככתוב במצולות;ם. ויושלכו
ך אפו ??הרון :הוד, ;עזוב למען ל תן  והךבך ורחמן? רחמים ונ

שר לאברץך: נשבע כא
א שו ברחמים התמלא יהוה אנ  ועולו כעסך את רחמיך יכב

 :עראל .עמך מעל הךיןין ו:תמתקו עדותיך _על לחמיך
 צבור א?רו כאילו אבינו :צחק על עקדתי לנו וזכור ומעלינו

.וכעם ולכל.ישראל לנו להפילנו באפרו והבט המזבח על ומונח . .  .. T . • T . T •• T - ; :VI r-  r
 ויתירו כך:סכימו מטה. של דין הבית ם3ל ומאירים עמסכימים

ל דין הבית לכם מעלה: #

 וכל רעים פתרונות וכל רעים ההלימות וכל הקללות וכל
ה פתחון וכל דין מסירת  רןשית מרית מיני וכל לרעה ן

והרהורים זרית טינימחעבות וכל אשורים דברים מיני ופל ורעית
T  • T J * •״ : T• ־ ; • : r  r • . T ז • . . .

יהוה אבה ולא בכתוב ולברכה לטיבה לכם יתהפכו כלם רעים
T ■ *. נ ' : T T ; 1 |  T : %• T ־ T • T T : I

ת לך אלהיך :היה ו!הפיך בלעם אל לשכנע אלהיך'  הקיילה א
 ביהוה הדבקים ואתם וכתיב :אלהיך :הוה אהבך כי לברכה

היוים! כלכם חיים אלהיכם

ךן #  עעה תיו־תך: למען ,עשה למען;ימינך: עשה שמך: למען ע
 לפנ־ך לבנו והגיון פינו אמרי לרצון .יהיו :קדישתך למען

בשלום: את״עמו לעמי:תן:הוה;ברך עוז :היה וגואלנו: צורנו :היה
:זאת מודעא ימסור השואל ואח״ב

 על דין בית ולפני הוא ברוך היןדוש לפני מודעה מוסרים הרינו
 ועד מעתה ומבטלים ולפניכם. מטה, על דין ובית מעלה,

ומ־רוח ושכועוית מנדרים ע^ינו1 נקבל אם ?ין.קבלה 1כד עולם



ת.וקבלה וקנמית!חרמות )א&ירין  צד כל3 לעזיין בכל בלב ומכמו
 א#ר תענית קבלת מנרר חוץ בחלום בהקיץ'בין בין עדויה לאופן
 צד בעזים ולא.יתבטל עולם. ם_עדזרן יהיה זו מודעה ותנאי :נקבל
 עוד ג^בע אי עוד. ונדור י1ז מוך?$א לתנאי נשבח ואם שיהיה. לאופן

 או לעבריה. או לנדר ךביר כדי תוך זו מודעא לתנאי נזכור ללא
לישבע או לנדור נחזור זו מודעא לתנאי זוכרים עזאנו בשעה

T T t ' * ז •,׳ 5  t  ~  I ' : ד • ; • ־

ה בין ברצון בין באנס בין #תהיה. סבה אי!ה מחמת  ין3 במנ
 או נזיחת או ושבועות נדרים בלשון בין לעיון בכל בבינה. #לא

צד בכל בלב קבלה או הסכמות או חרמות או קלנמות או אסרים
ד ז I ז* • ־ ; " ; t ־־I״ ; ־י ד* ; r -

 #:היו עליהם ומתנים גמור בטול אותם נבטל הרינו #יודה ואופן
 כללי חלק יהיו ולא קימין ולא שרירין לא ומבוטלין טלים3 כלם

 כי בקיומם ולא בהם חפץ לנו שאין דעתנו מגלים מעתה והרינו
א זו מוךעה תנאי בקיום אם :לעולם תתבטל #ל

ד עו  והרינו נפ#נו ובכל לבנו ב^ל לפני?ם מודעא מוסרים אנו ו
ם אפור של מעשה מין כל עולם ועד מעתה מבטלים  א

ל ךבור מין כל וכן ועזלום חס נע^ה  חם מפינו אשר.:צא אסור #
או מדרבנן או מדאורייתא האפורים ומהדבורים מהמעשים ועזלום

;t •• —־ ־ I “ ; * ד : ־ ; • • :־׳־t • • ־ •״ * • T T

שבות מיני כל וגם סופרים. מדברי או קבלה מדברי זרוח מח
• . י ׳ ; - T  T l . . . . ־ : ״ ; . ״ ־ T ־ ־ • : ד T ־

ו#נאה וקנאה וקפדנות וכעס נאוה מיני כל וגם רעים והרהורים
• t  - :  • r • ״ ! ־ : • : — * ז1: ; * ד1: ; ; • : t

וריח ועזמיעה ראיה מיני וכל ונטירה ונקימה ותאוה וחמדה ותחרות
• \ %• ; t ; ז ־ ; ׳ י ; I ז ; ד * : ז * ** : • t  • ; T • *:“

חם אותם נחעזוב או נדבר או נעשה אם האסורים. ורמיזה וקול
: r  r  • : I־ : ״ * : ־ •״ V“־ ; r ־

 בין בכעס בין ?מ!יד. בין ?#וגג בין ?רצון. בין באונס בין ו#לום

א בין במנה ם בין ?כונה, #ל הלו  אנו הרי מעתה ?הקיץ. בין ב
 ומבטלים בנבלים כלם ש:ל\ו וחתנים.עליהם עליהם מתחךטים

ל חלין :דףו ןלא ^;קרן ^1ו?כ ןעיכך ^ י ה ס ? ' ן ו ה  »ך־יוןז ל
יי(.8׳! *שירן’׳0)מ עולס: ®^!הןןןד

נג נדרים התרת



ד עו שכל נפשנו ובכל לכנו בכל לפניכם מידעא מוסרים דדינו ו
T V  • •  j — T T * V ״• 4 *  ״ ״  • :  r  T • ; r ; *״   ,

בלבנו יעלה אם דלבא ורעותא רע והרהור רעה מחשבה
א  • ;  V ” : ; י ז ״ ־ ״ ״ * ; ;  t t  t t  - : ־

שאיני ואופן צד באיזה תורה ותלמוד התפלה בעת ובפרט ימיחנו  
מחשבוית איתן מבטלים אנו מעכשיו הבורא.יתברך ורצון לכבוד  

ך קולשא ךצין כנך הם אשר דלכא ורעותא ך?ים והרהירים ד ?  
נדבר אם שכן ומכל הנשבר. כחרס גמור ביטול ושבינתיה הוא

״ ״ *;  •  J •״  y  r  * r ־ • ;   y  V ; : * ; * • ז • 

ועתה ומבטלים. בטלים הכל מעכשיו:היו ואפור רע דבור איזה
T ־  J ״ T \  J ״ 77 : ־  : * T : ־  “  * I V ״״ 

בכל ורצוננו דעתנו מגלים ןאנו היטב באר ומפרטים מבררים אנו  
אברהם אלהי בוראינו את לעביד וכונתינו ומאתו רצוננו כי לבנו

t  t ; ־ •• ;״,״ י  • ; y «״ ; ־ ־ t t ־ ״• ; t ־ •״ : ״ • ; ־

הי ודבור במחשבה תמה עבודה שלמה עבודה וישראל יצחק אל
ז ד ־*;- 1  : r - ז ; ך ;* י• ז י ד ;־־ י  : ♦;  I t  ; • •• y;

ךבור מחשבה וכל עשות,;ל מה כךת ושמחה ואהבה ביראה ומעשה  
הם י5 ומבטלים בטלים ??ע?שיו רצוני.יתברך נגד #הם יפ׳עשה  

ל באיפן הבל והכל הרע יצר מצד כ לחברך ליהבורא עבידתינו #  
לפניו ריס נסת לעשות הוא הפ!ל ומעשה !דבור במחשבה שמו  
ם הוא והפ!ל ועפך. כלל פנ;ה שום בלי א דוכן ש קוד#א חחוד ל  

שם ל:חדא ודחילו ירחימו ורחימי בךחילו ושכינתיה הוא כריך  
ןן שמעון ךבי לדעת .ישראל כל בשם שלים ב:חוךא בו־ה י׳׳ה  

$ר ורבי יוחאי א לצחק תיי הרב ולדעת בני. אל ת אשכנזי לו , 
עולמן ועד עתה8 שמיי כבוד דבר על קכנו1 ברחמיו המקוים

!נועיס לעניים לצדקו! מעות ויתנו .
נוסחא וזו מודע* מסירת העומדים יקבלו ו«ח*ב :

ף רו צי ת קבלנו וש?ינתיה הוא בריך קודשא ב ר סי המיךקא ?  
שר הזאת ם א ת ר ס שכם גופכם )»ב״פ( מ ^בם נפ רו  

ל וסבת העילות כל לעלת ם5ןנשמת עשו:שת מה .וכל הסבית. ן  
להן ?דבור ק ב$ע#ה הן היאת. המיובא מסירת ננך מהיים  

המחשבה או ך,ךבור אוי המע#ה אותו מבטלים אנחנו במחשבה.  
שיו גריןיו^א, קוד^א ב^ניחף #ס שום נ#נ*« ולאנ ̂ל רו !? :

־ נדרים התרת נד
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