6

פתיחה ל כ ל נדרי
יםזמ וםתכיגתו ואת כל התלאה אשר מצאתהו•
,

גרסינן במש נדרים דף כ״ג ע״כ ,הרוצה שלא יתקיימו נדריי כל השנה ,יעמיד
בר״ה ויאמר כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטצ ,זבלנד יכו' עכ״ל ,וכתכ הרין יו״ל,
ונראה:מה שא״מרים קצת קהלית נייה״כ כל נדרי ואסרי וכי' לדנרוה הם מתכייניס
לנמל הנדרים שידרו לאתר מכאן אלא שלשונם משונש שנראה מלשונם שהם מכירים
נדרים שעברי יזה אין לו ענין אלא נדרים הבאים לאחר מכאן .אלא שרנינו ׳עקנזיל היה
מתקן הל כדי שיהא במשמעותו להבא לימר כל נדרי ואסרי די א ס ר נ א ודי ת ר מ נ א
כילו קמין כדי שיהא נראה להבא וכויעכיל .ח״להתיה' ,ימתין שמעתין מיתקרית
מה שכתיב נמתזורים ג כ ל נ ד ר י םיום כפזרים שעבר ער יזם כשורים זה ה * :
עליגו ( ,יסכירים הם שמתירים נדרים שעברו יטיעין ,קלא בכל התור' נדרים בעין
קרטה יכו /לכן נ״ל להגי׳ גלים כפירים  rfעד יו״כ הבא עלינו לטיבה ,ונדרים שצ
שנה הבאה היא דשרי' יכו' ,ואע״ג דעימד אדםכר״התנן ,יאנן ביוהיכ ענלינן,
אןכחןייה״כדאיקראר״הכלכתיינביקזק׳מא( נריה בעשור לאידש ,ואמרי דוהו
יו״ה לייכל ,ועיל שהיא סמון לר״ה ,ילכן תקניהי ביה״כ צימר טפי משים דיוה״כ נ ט 5
כל מלאכה יאיכא כניפיא טפי ,יאעיג דשרינן בכל נדרי אף חרמים ושביעית ואנן
נ ד ר י ם תנן ,לאזדוקא נדרי׳ הה״ל קרמים וכי/ילאנן אין מתירין אלא מה שאדס
נודר ביני לבין עצמי ,אכל דבר שבין א ד ם ל ח ב י ר י אין א נ י *פול• •
ל ה ת י ר ; יהא לאמרינן בכל נלרי ל נ ד ר נ א למשמע לשעבר ^מא למשמע דאנ!
״תירין הנלרים שעברו? י'ל (לנדרנא משמע שתי לשינית כמי אמרי פ י ( משמע
כדאמרינן משמע לשענר ימשמע דאמינאדהיינו להבא הכי נמי דנלרנא משמע להבא
ולשענר ,ו לא קר י ט נ א שאומרי׳ בכל נדרי ,פי׳ הוי כשנתתרט ,דאין מיעיל ניטול
בדיה אלא כשנתקרט עליו לאתר מכאן יכו /עכ״ל תיס' ,וגם הרא״ש העתיק הדברי'
האלה בשינוי ל' מעט ואמר ,ודגי׳ רית במחזורים מיויכ וה על יום כפירים הנא עציג!
ילא כמו שהיי כתוב בהם מיום כפירים שעבר על .יוהיכ הוד ,והיי מתכינים להתיר
כנדרים אילי עברי עליהם ולהנצל מן העונש וזה אינו מועיל כי בהיתר נדרי׳ בעינן;׳
או יתיל מומת ה ועול לאין התכם מתיר את הנדר יכו /וגס י״ל דנדינא ידאשתנענא*(
כלימ׳ מה שאבי עתיל צלור ילהשנע ,וגם כיצהין איקרטנא בהין)נאנודרהם גרס ילכך
צרין לימרכולהין ליחרטנא בדין( כלומ' אם אשכת ואדור מעתה אני מתתרט עליה
ומתנה שיהיו בטלים ,ומה שאומדן איתו ג׳ כעמים שכן מצינז שכצ דני' קכמיס
משזלשין
,
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( יש צימ
*( כן הגירסא בכל כ״י קלמ־ניס ,יכן ט ס ת ספרלית עד היום.
ד*בייאיד}יי}אמשמע יכו' ,כצ״ל יהכינה שנמקים לנלרנא בשזיא ייל דנדרנ״/
*(בלי ככק שטעית כיכר יש.כאן ילל כמ1
בקמין ונמו שכתב הר״ן.
א מרי נא שמשמע כלאמרינן לשעבר ומשמע לאמינא יכי /ואיני לכיש שרומן
על מאמרם במסי ברכית דף ט׳ ע״כ מכדי האי יהיו לרצון אמרי פי משמע לכםיף
ומשמע מעיקרא דנעיבא למימר יכו /שהרי אין הנדין דומה לראי' כלל. . .
*( הטיר יהר״ל אנידרה׳ העתיקימ;מו וגם כנזיג לימר דנדירנא ידאשתנענא; יהי־3
ל י אמר הגירסא הנכינה וגס הנהיג צימר ל׳ נלירנא ולמישתנענא ,י והטעם מפ^
־ שכשהוא אומר דנדרנא הכל תיבה אאת והרי נתירק והנ' קטיפה והר׳ כ ק ק משמע
מה שנדרתי כבר וכשהיא אימילינדירנא שתי תיניתדי תיבה אחת ינדירנא
* תינה שנית והגי נקיאת בלא קטיפה והד׳ בתירק משמע מה שאני עתיד ללוד,
 •-.וכן כשהוא אימר ודאישתבענא בא׳ באמצע התיב׳ משמע מה שנשנעתי כנר ,וכשהוא
י 03׳ נמקים א' והיא נקידה נתירק משמע:אני עתיל לישגע ,עכ״ל .ובלימ כתכ
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,

*שילשין ,מגל זימ;ל  nמגל זי ,קיפה זי קיפה זי קיפה וי ,שנת זז שנת וי שבת וי ,זמה
שאומרים ונסלת וגו׳ לא שיה צריך עתה כפרה אלא שאם ידיר נדרים גזי השנה רשכת
הכטיל ילפעמים שאיני נזהר ננדרי יעינר עליי ,ואעיפ שכנר בטלי צריך היא כפרס
כדאמרינן נפ׳נתראדקידישיןזהשהי׳ סניר לאכילנשר חזיר ועלה גידי בשר טלה
שצריך סליחה .י ב ט י ל זה אני מיעיל כ״א לנדר עצמי ישביע׳ שישגע מעצמו .אנל
נדר שחנרי מדיריישכיעה שתברי משביעי או ביל אי הקהל אין מועיל להם נטיל; מיהו
ברא׳ כמנהג קדמיני' דל׳ כל נדרי מיכית שנתקן על הנדרי׳ שעברי עליהם בשני שעברה
ומתיריןאותן כדי להנצלמן העונש ,לכןאומלאיתיגיפ ,יגםאזמר ונשלתלכלעדת
גני ישראל ,כי צריכין כפר׳ אותן שעברי ,ימה שהקשה דכעינן חרטה .אכן סהדי
שכל מי שעבר על נדרו הוא מתחרט מעיקרי כדי להנצל מן העונש ,ימה שהקשה דנעינן
ב׳ הדיוטות ,הרי כל הקהלאומרין אותו איש איש נלחש ,יגם החזן נמי הקהלמתירין
לו .והא דאמר רב פפא צריך לפרט הנדר ,ה״מ היכא שהנידרנא לפני הסכם להתיר
לו נדרו אילי נלר על לנר מצוה ילא יתיר צו החכם ,עכ״צ הרא״ש זיל״ והרב אנודרהם
אתר שהעתיק סיף דברי הראיש הנ״ל אמר /יכן כתב רביני סעדי׳ שניתקן על הנדרים
שעברו עליהם בשנ׳ שעברה וכתב עיד לכי תיקני רבנן לומר כל נדרי לעדה ששגגה
ואסרה איכר על נפשה בשניעה נבהיכ כגין נדרי שגגות יאינסין ושגגת צביר כמי שנאי
ונסלת לכל עדת בני ישראל ,אנל מי שנשבע כ ל השנה ל ב ט ל שבועתו
! ל ה ת י ר ה לא ,יבסדר רב עמרם ישני ,יניהג׳ לאמרי קילס ברכו משום לאמרינן
בשלהי שבת ונמס׳ נדרים לאין נשאלין לנדרים בשנת אלא לצירך השגת ,אנל רב נטרונאי
כתב אין ניהגיןלא בשתי •שיטת ילא בנבל להתיר נדרים לא נר״הילא ביייכ אך שמענו
שיש מקימות שאימרין כל בדרי יכי /יכיכ רבינו האיי אין אנו מתירין נדרים לא נריה
!לא נייהיכ ילא שמעני מרביתיני שהיי עישין ו׳ה כל עיקר יאתם תחמיר! כמיתיני וא5
תשנו ממנהג הישינית עיכ .יכגר פשט כמנהג בכל המקימית לאמרי; זכתב הרימ
מרוטנכייג שאין לומר יהא רעיאדיהין שביתין ישגיקין ,אלא יהין שניתין יכי' ,יכן
אין לומר ככתיב נתירת משה ענדך ונסלח לכל עדת אלא ונסלת יגי׳ בלבד ,יכן הוא
גירםת הראיש ,עכילאכילרהס ,יכיכ אכן היראי ,יעיין שו״תהרינ״ש סי׳שצ״ל.
,,
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הכלל העולה מכל הדברים יהאמת האצה היא שרית ויל הוא אשר העביר הניסיז
הקלמיני שהי' מיו״כ שענד עד יי'ה זה ,והנהיג לומ׳ תחתיו מיז״כזז עד יויכ הנא עלינו,
ונעבור שלניראהנתכמיכידנדרנאולאישתכענאולאתרימניולאסרנא כמו שהיא כתו'
לפניני ל' עגר היא ונתקן על הנדרי שעברי לכן גס היא רית זיל אוןיתקי יתקן שניי
מעט אם נאיתיו׳ ואם ננקילו׳אללישנא למשתמע גם על העתיד ,יבעניר שלא נתפשטה
גירסתו האמיתית בבירור גמיר לכן נעל נה הספק והתעירר מאליקת נין החכמים,
זהאימר עיקר גירסתו נלרנא ואשרנא טלו קמין ,חהאומר נדרינא ,וזה אימר
נלירנא כתו אמירנא ,זה אומראישתנענא חה משתבענא וזה אשתנע־נא ,הצל השיה
שבהן שגירסא שלנו בלתי נכינה כלל כי תחלתול׳ ענר לכי לעת הקדמינים יסיעו ל׳
מתיל לפי לעת רית ,חה עלג לשק אין בינה ,כי לא ראשו םיט ולא כיפי יאשי.
וראיתי להגאין רמיי בעל כלניש זיל שהגליל כמלורה עול על כני כילה נאימרי ויל:
והנה בניסחא שלנו יש ללקלק מאיל כ• נ״צ שהיא מיטעה ומשובשתמאיל כמישאנאל
,

שהגירסא הנכינה לי נלרנא ,והרב נעל טיז כתב •זיל יצענין הגירסא שזכר רית נ״ל
דהכי היא לאי קאי על העבר אמרינן ל נ ל ר נ א לה״ני בקטן תחת הגי ופתי*
תחתהד׳יהיינמשקל א מ ר נ ו שהוא עבר אנל ל׳ עתיד צריך צנקול סירק תתת
כ י  /ו נ א י ש ת נ ע נ א -א• קאי על העבר הנקידס היא נפתח תחת הי׳».תתת
כבי ושויא תתת  / pאגל צ׳ עתיד יש לנקיד סירק תסת כעי ,עכ״צ
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בעזים שהוא פיתיז נלשין יסיל כאשר ראוי להיות יאחיכ מסיים נלשין רני© ,כי לשון
דאידרנא זלאישתבענא ולאחרימנא ודאםרנא כולי היא צ׳ יחיל כאשר ראוי להייין

בסוף
ל׳ התנאישנתיסל גל׳ יחיל מתחלה הי לו לימר על נפשאי וכן נדראי לא נלרי ואסראי
לא אסרי ישביעתאי לא שביעית ,עיכ אומר אני לוולאי כילם טעית הן ,אלא שנתייסד
תחלה נל' תרגים שאין אנן בקיאים בי לכן לא לקלקי בה קלמיניני הרבה ומפני כן
נפלי טעית בספרים יכיייאיכ אמירת כל נלרי נכל שנהנניסח וה הנלפס נמחזיריס
ב״ל שאין בו ממש ,יגס מה שבלפס במחזורים בתחלתי ל נ ל ר נ א בלא א' נ״ל שהיא
טעות שמשמעו שנדרת״ ל׳ענרהמדברבעדו ,אלא שנאמת גס לי זה איני מדיקלה
שגם אם הוא ל׳ עבר ראוי היא להיות ל נ ל ר י ת וכי /לפיכן נ״צ שראוי להיית בכאן
ד א י נ ל ר נ א בא׳ האית״ן ויהיה פירושישאלור ,יאיכ ריב נוסח של כצ נדרי אשר
נלפס במחזורים אין בו ממש ואין לו שום פירוש אלא המק בלבל ואינם יולעים ואינם
מבינים מה שאומרים ,ואם איישר סיילי אתקניניה .יכמה פעמים רציתי לתקנן
וללמלי לחזנים כהיגן ילא <יי יכילים לשטת בעת תפלתם מפני הרגל הנגין שנפיהס,
ע״כ אומר אני וכוי ,עכיל לביש.
־ ואתרי המבוכה הגלולה הזאת ראיי לנו לחקור בטיב ל׳ ארמי ילנאר אפס ייקצי/
בניניו ודרן צירופם ,כדי להבין מתוכם תיכן כמתליקת הזה ולדעת לנר מי יקים.
,

ואען ואומר :דע כי בלשין ארמי יש ל׳ קל יצ׳ כבד יל׳ נפעל יל׳ התפעל יל׳ הפעיל,
והמכוון לבנין נפעל לעני* הוא בנין א ר ן ה ע ל בא׳ בראש בכל כעלים עוברים יפ׳
הפעל בשוא ועי הפעל רפה יכן כל יתעבדשנדניאליעזי/
צ׳ שבועה שמצאנו במקרא מנין נפעל כשתרגמיהי ל'
נ

,
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י}^צתבןן

אה^ןןל כמכין כנגד בנין התפעל שבא

,

בו פ׳ הפעל כפתת וע הפעל דגוש יפתייז לעילם ,ולא תמצא לעולם ע׳ הפעל כצר״»
כשנא הפיבפתס*( ,ואין צדן להניא עדים על זה כי המעיןבדניאלועזרא יבתרגימיס
ימצא עדים רני׳ כגק כל יתנקר תתחנל מתנצח יצטנע משתדר ודומיה׳; והמכון לעין
ה פ ע י

ל

מ

;

^ » | אפעל,

גם הוא נא׳ בראש נמקים ה׳ הפעיל אשר לענרי ומצאכ!

דוגמתו נמקר׳ אתתנר )דה״נ כ כה( אשתוללו)תהלי' עו( שנתקנו על מתכנת לי ארמי;

והנגין כקל הוא נלא תיספת אות נראש דאמ למדנר געדז נעד הזמן העני קרבית
) ^ יי י" ( עברית )שם ו כג( ,ולרני׳ מדנרים נעדם ע להנא )עזרא ל יל(
אן^א )שם ה י ת ^ א ^ א ) ש ם ה ט(ןיעעא)דניאלנ כג( הכט׳ נא שנסיף
,

דנ

1

*{ זאגנ גררא למדנו כי הגירסא הישנה נניסת הקדיש יתגדל יתקדש ה ל נפתת היא
העיקר ,ולא יפה הגיהו המדקדק רזיה וסיעתו לשנית הפתחאלצרי כי לא יכין
־' כ1ל בל׳ ארמי לנקד ע׳ הפעצ בצר״י אחר שנקדט הפי נפתח .וכנר הרתנתי
להעמיד כגירסא כקדמינה על עיקרה בראיות רגזת אלא שאק כאן מקומם.
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פתיחה

הוא נגור מן א ג ת נ א ליתי״ ולעילם יניא ם' הפעל נשוא כדי להגדילו מן לי ניניני

אנא

יקיל שהוא נקללן כ»ז יךענא שטעמו יודע אני וכנוי נא שנסיף נגזר מן

ל'

יחיל ,וכל י ד ע ת י ל׳ ענר מתורגם יךעית י ל ידעתי
ידענא יכן לכרתי לן )ירמי׳נ נ( מתורגם דכרנא צפי שהוא ל' כיה ,וזה
ההבלל שנין לא ידענא שהוא ת י ל ל יתגנו ל׳ ינים)בראשי מג כנ( ונין
יךענא נרי יךענא שהוא תרגימו של יךעתי נני ילעתי)שם מס יג( שזה ל
בינוני הוא ליתיל והיא כ״י יךע אנא)לנין! נ ח( יךע מה נתשוכא )שם ב כ נ (
כ

מ וש

ר ג

ל' היה מתורגם

,

א

,

י

)שם ב יא( כילם ל׳ הוה הם.לכן הם קמוצי' אבל ו ך ע ) ש ם ז יא( ^ ) ש ם כ
כמיהם

יא( נשוא צ' עגר הם ,והמורכבים מהם

יךענא ל׳ עבר לרבים המלנרים,

וכן נךרנא ,נלרינו אשר נלרני)׳רמי מל כה( ת״י בךךבא ךי נדךנא,
י  1נךרנא; ומלק* האונקליס שלא לתרג* התנית
ידענא ל' *יזיל ן
,

ה ה י ה

נ ז מ

אנל

כ

כצירתן כיא לפי המכוון מהם ,והמכוון יין ילעתי בני ילעתי הוא על היליעה בזמן
,

כהוה לכן תרגמו בלי הוה*( ,אלא שאין בלי עברי סמן לזמן המי לכן מנהג כאשר ירצו
לספר הזמן ההו' יערנו לבריהם פעם ענר ופעם עתיל כמ״ש הראב״ע בספח צתית לף
,

,

נ״ג ב ונספרו מאזנים לף מיו א וכמו שבארתי שם ,גם הרתנתי הלנזר בתורת
 Jאלהים מפורש אצצ הרימותי ילי אל ה׳)כראש/מייל כב( ואצל ישקי כעלרים )שם כ&
י

נ (  .והפועלי׳ ולא^ מעיןילאידעין)לניאלה ג( ,ש ו מ ע י ם אנתנו)ישעי״לו
יא

(

<*?ע&מעי] אנחנא ,זהפעיצ בל׳אימ׳ לא יךי7ן )ל '**

נגיה )עזרי ו ב( שהם
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י"( י ! )יתיב
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כתוב ,כי גנב גנבתי)בראשי; מטי( ת״א ארי גבב'

3גיבנא שהוא ל' פעיל ליתיל וטעמו גניב אני; וכמו שיטא העתיל בלי ענרי באות )
,

,

,

איתיןכראש כן יניא נל' ארמי ,וכמי שלא תוכל לתנר נל עברי סי׳ המלבר בראש
מתינ׳ונסיפ' כי צא תוכל לומיאשמורני כן לא תוכל לתנרם נל' ארמי לאמראשמזרנא
או אינלרנא ,ימציאית תינות כאלה נמנע גם נל' ענרי גם נל' אימי; ואתרי הלנרל
*( וכן נכל מקים שתמצא ידעתי מתורגם ידענא יהי׳ הל׳ ל׳ הוה ,דוק יתמצא ,וזה הלל
גליל בל׳ ארמי והוא אמת ויציב אף ש לא ראיתי מי שהתעורר עליו ,יבזה נכשלו תכמי
כלי ונפרט המלקלקהגלולר׳אלי׳ הלוי נספרו המכונה מתורגמן נעבור שנסכל
מיליעה זאת לכן העתיר לברים בשרשים רבים לצא תועלת ,ונפלט בשרם ילע לא
ילעןאשם ,והכלל כל ידעתי ל׳ הוה מתורגם ירעגא בק<ק הוי ,כן הלין גלי ארמי
ובל׳ היריא ,ואם תמצא לפעמים במקצת ספרים יבמקצת מקימות שיניקל הרי
נשז״א תלע נאמנה שאין וה משגגת המתרגם כיא משגגת הסופר והעלפיס.

5

פתיחת

*

והאמת כאלה תוכל לשטש כמישור כי לפי מה שטו אומרים הקדמונים מיזם כפירים
,

,

,

שענד עד יום כפירי וה הניסח כולה מראש ועל סיף היא נמנה זנרור כי כל
,

לשונותיהם ל עבר הם לרבים המלנרים כעלם אלא שהם מננינים שינים וכמו
שבארנו על מקימם וטלם נכונים ,ודעת שפתם ברור מללי) .אולם לכי דעת ר״ת
שאנחנו אוחזים בי לאמור מיום כפורים וה עד יוהיכ הנא עלינו ,ולאי שלא יכין הל׳
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י סיף
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דנדרנא ל׳ עבר הוא כמטאי,
״
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די נדרנא אי נדרנא
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אף שזה הוא ל׳ הוה ויש במשמעו עבר זעתיל מימ ל׳ יחיל הוא וצא יתחבר עם סיפז
שהיא ל׳ רבי' ,והרב לי ראה לתקן ודמשתבענא)לא תיקן זלאתרימנא שלל לדעתו
ודמחרימנא ,אלא שנראה שגירסתו היתה ולחרמנא וכגירסת הרין וכתיקק דנדרנא
,

כן תיקין ולתרמנא ,דהי' אין שיה׳ אחרי שאחזנו בלעת רית להתיר הנלרים

העתידים ,מן הראוי הי' ל כ לתקן הל׳ ע״פ הגהתו שהיא ללעתו ל ' ךי גךךן^
וךםשתבענא ה״ זחלמנא ודי אסרגא זכי׳ ט ל ם נקמץ ויהי׳ ל הוה שיש במשמעו
,

ע נ ל זעתיל! אלא שנראה שהקהלית הרגישו בתילשת התיקין מ ה וראו שגם ע״ע
כתקין כזה לא עלתה ארוכה אל הניסתא כי יהיה תתלתה ל׳ יחיל והיפה ל׳רניס,
לכן הסזיקז נניסאתס הקדמזנה ,כי לא היה טינ בעיניהם להוציא הישנה מפני
החלשה אשר גם היא לא תצלח.
ואחרי הדרים והאמת האלה כרתי ברית עם הגירסא די נדרינא ודמ׳8הבעיג>!
ודסחרםינא ודאסרינא יכי /כי כל הלשונית האלה ל׳ היה הס צרכים וי
במשמעם עבר ועתיד ,וע״פ הגירסא הזאת יהיה הנישתא טלו על מניני ילאקש
מידי" ,וזאת עיקר גירסת רית לדעתי ,לכן ראיי לאתז בה .וידעתי גס ידעתי ,
?קהלו׳ צא יאבו צי לשטת הנישחא• הנהוג אצלם לכן הנתתי אותה כמו שמצאתי׳
מכלי שים שינוי ואמרתי אולי שהקהלות תושבים שהל׳ לנדרנא ודאשתנענא וכ!/
איננולענר מיחלעאנצ הוא תנאי על הזמן אשר יהיה נין ע נ י לעח־יד וכל״
שתרגמניהו ,דוגמת ומולדתך אשר הוללת )כראשית מס ו( לליק עיש.
ומן מיצא הדברים תבין ותשכיל כי בטלין דנרי האומרים דאינדרנא ,ומביטלין
דברי האומרים שהא של דאשתנענא ילאתרימנא היא א׳ האית״ן ,ילא שרירין לנר»
האומרים כי דנדרנא נקמן תחת ה ל היא ל' עבר ,ואיני כי אם ל' ניניני יחיד) ,לא
קיימין לנרי האומרים אשתנעיגא לשון עתיד הוא ,כ׳ לתינה כזאת אין מציאות כלל
נצשיןארמי! אנל משתנעינא כמי"שאמרט— והכל שריר יקים.
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.׳.ועיני נשיאית ',לעושת סלאזת. ,יישר •מבטאות,
י ־ ויסיר חלאות ,ינקה שגיאות ,ויסלח לחטאות!

