
  
לפני תפלת כל נדרי נוהגי� לומר הפסוק (תהלי� צ''ז) אור זרוע לצדיק 

שמעתי בש� מהו השייכות של פסוק זה ליוה''כ. ולישרי לב שמחה. צ''ע 
דהיינו שפסוק זה בא לרמז  –ר' עקיבה  –, שסו� תיבות הוא רשומות דורשי

רג ביוה''כ, ואנו מקוי� שהי' מעשרה הרוגי מלכות שנה ,על ר' עקיבה
  ימה טובה אכי''ר.  תחשבזכותו נזכה ל

  
 שתפלת כל נדרי הוא �עפ''י דברי השטמ''ק בש� רי''�  ,וי''ל באופ� אחר

שמטע� זה אומרי� פסוק זה קוד�  ולפ''ז י''לתקנת אנשי כנסת הגדולה. 
ל נדרי, דהיינו אנשי כנסת של תפלת כ י�המחבר , לרמז מי היוליוה''כ

 ,רי כנה''גשמעו� הצדיק הי' משיהנה ש י�,הגדולה, שה� היו צדיקי� גדול
ועל אחת כמה  יומא (ל''ט ע''א)ש אבות, וגודל מעלתו מפורס� בכדתנ� ברי

זרז האד� עצמ�, וק''ו הנביאי� שביניה�. וידיעה זו תוכמה אנשי כנה''ג 
לומר תפלה זו בכוונה גדולה, שבודאי ה� עמלו ברוח קדש� לסדר אותה 

 אשרי האישתיבה ותיבה עומד ברומו של עול�, ו בכמה כוונות נוראות, וכל
    בשו� לב להדיבורי� הקדושי�. יתפללש
  

כל הנודר אע''פ שהוא מקיימו  הגמ' בנדרי� (ע''ז)וי''ל באופ� אחר, עפ''י 
, אמר רב זביד מאי קרא (דברי�, כ''ג) וכי תחדל לנדור לא יהי' נקרא חוטא

לתפלת  מקדימי� תפלה זוש לולפ''ז י''. ב" חטא, הא לא חדלת איכא חטא
ה על כל הנדרי� כל נדרי, לרמז שע''י תפלת כל נדרי אנו עושי� תשוב

וה' יסלח לה,  –זכה למ''ש בתורה בפרשת נדרי� ונ שעושי� בכל השנה,
   לאור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. � זכהועי''ז נ

  
דזה  ,שכתב חידוש גדול, דברי זקני הישמח משה זצ''ל וי''ל עוד עפ''י

מי שעשה תשובה מיראה, נחשב לו הזדונות שעבר שאיתא ביומא (פ''ו) ד
ביחיד, הוא דוקא  – עליה� כשגגות, אבל כששב מאהבה נעשות לו כזכיות

� הזדונות ונעשי� כזכיות, והיינו דכתיב  וחלאבל ברבי�, אפילו מיראה נמ 
תפלת � ביחד לומר יאכשכולנו ב ולפ''ז י''לארפא משובת� אוהב� נדבה. 

על כל הנדרי� שעושי� בכל השנה,  כל נדרי, דהיינו שעושי� תשובה מיראה
לאור זרוע לצדיק ולישרי לב  � זכהכזכיות, ועי''ז נ עשויזכה שהזדונות נ

,  וכי תחדל לנדור לא יהי' ב" חטא, וזה מרומז בהפסוק הנ''לשמחה. 
שו� חטא, דהיינו ע''י תפלת כל נדרי יש לנו כפרה גמורה, ולא יהי' לנו 

   לנו כזכיות.  נעשודהיינו אפילו שוגג, שזדונות 
  

מקדימי� תפלה זו ליוה''כ לרמז דהשאיפה שלנו הוא ש באופ� אחר, וי''ל
וי''ל עוד עפ''י  שע''י עבודת יוה''כ נגיע למדרגה זו של אור זרוע לצדיק.

שפי' אור זרוע ר''ל שנמצא זרוע בה� אור האלקי, שהוא  ,דברי המלבי''�
כמו זרע בנפש� המוכ� לפרות ולהרבות א� ישקוהו ויצרוהו ויעבדוהו כזרע 
המוכ� לפרות ולרבות, כי מי ששומר נפשו ועובד עבודתה יגדל האור הזרוע 

שהקב''ה זורע בכל  ,חידוש גדול נראה מדבריוויפרה עד יהי' אור שבעתי�. 
בד עבודתה יגדל האור הזרוע ועי''ז ששומר נפשו ועו ,האלקי אד� אור

ע''י עבודת יוה''כ יכול , לרמז שולכ� מקדימי� תפלה זו ליוה''כ ויפרה,
  . הנבואיי ויתפלש עליו האור הגדול ,לזכות למדרגה זו של אור זרוע לצדיק

  
 שיש הפרש גדול בי� התשובה בימי�וי''ל עוד עפ''י דברי הצל''ח (דרשות) 

האדירי� הללו ובשאר ימות השנה, כי בשאר ימות השנה מחיצה של ברזל 
מפסקת, והמחיצה עצמה נעשית מפשעינו ומחטאתינו, וע''י כל עו� ועו� 
נברא משחית ומקטרג, ובעלות התפילה השמימה הנה האויר הוא מלא 
קליפות, וכל אחד מכיר את התפלה ממי שבראו וחוט� התפלה, וכ� 

שה טר� שב בתשובה, הכל נופל בקליפה רח''ל, ורק ע''י המצוות שהרשע עו
תשובה יכול לשבר הקליפות, ומחליש כח� עד יתמו ואז יתקבלו תפלותיו, 
וצרי" לזה זמ� רב ובי� כ" יתגבר יצרו עליו, וכבר הוא מעותד להתגברות 

מהמשחיתי� אשר ברא הוא עצמו היצר עליו, כי יש להיצה''ר סיוע גדול 
י''ת התשובה בנקל מאד, כי אז הדלת פתוחה, כי כ� יסד אבל בעש לחבל,

המל" מלכו של עול�, ואז יכול אפילו הרשע להעלות תפלתו ולשפו" שיחו 
לבקש ולחנ�, ובלי סיגופי� גדולי� הוא נכנס לפני� להיכל המל" לבקש 
מלפניו, ומי שיש� בימי� הקדושי� האלו בשינת האולת אשר תסל� דרכו 

ר המל", ודוחה מיו� אל יו� ויש מחר כלאחר שני�, לאמר מחר אעשה כדב
והימי� יפנו והוא רשע בעונו ימות, וא� א� יביא כל אילי נביות לא יקבלו 
ממנו, והרי זה דומה לנוסע ללייפציג ביו� השוק, וכל ימי השוק הוא סובב 

ואז כל הוצאותיו לאבדו�, והוא נשאר כל  ,בבתי משתאות עד שיעבור הזמ�
רנסה, והנה הקב''ה באהבתו את עמו צוה הנביא לעורר לב הע� השנה בלי פ

מקדימי� הטע� שש ולפ''ז י''ללתשובה בזמ� הזה יתר משאר ימות השנה. 

שאנו  ,כבר נגיע למדריגת צדיק ,לרמז שע''י קדושת היו� ,תפלה זו ליוה''כ
 כמו תפלת צדיק בכל השנה.  ,בבחינה זו שתפלתנו נכנס לפני ולפני�

 
תשרי, מאמר ד', דרוש ז', מאמרי חדש עוד עפ''י דברי הבני יששכר (וי''ל 
� שהנה אנחנו מבקשי� ,ויתפרש הפסוק שובה ישראל עד ה' אלקי" – כ''ה) 

ותמלא כל השמות וכו' ויתוקנו כל הפגמי� שפגמתי, הנה נראה הג� שהשב 
ועושה תשובה, ואי� ל" דבר שעומד בפני התשובה, ע� כל זה צריכי� לפעול 
שיתמלאו הפגמי� אשר נעשו בעולמות אשר מאירי� ב� חיות השמות 

� מתמלאי� הפגמי�, הוא ע''י יכהקדושי�, והחטאי� גמרו כל זה, ומה
הארת אור חדש מאור אי� סו� למלאות הפגמי�, והנה צרי" השב לעורר זה 

ולפ''ז ותמלא כל השמות וכו'.  –ע''י תפלותיו ומעשיו, וכמו שאנו מבקשי� 
עד שכביכול ישוב ג� השמות  –פסוק שובה ישראל עד ה' אלקי" ה י''ל

הקדושי� שפגמת בה� ע''י הארת אור חדש, ואמר הטע� כי כשלת בעוני", 
 'לולפ''ז י'כביכול החלשת אור הקדושה, ע''כ שובה ישראל עד ה' אלקי". 

ומה היא התשובה הוא שיעזוב ', ב') כוונת הרמב''� בהלכות תשובה (ב
רו ממחשבתו וכו' ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב יויס החוטא חטאו

למה צריכי� כביכול לעדותו ית''ש, הלא א� ח''ו צ''ע לזה החטא לעול�. 
דכיו� שהתשובה צריכה וי''ל הנה תשובה מהני בכל זמ� ועת.  ,שוב יחטא

עד אי� סו�, ע''כ הפגמי�, ומילוי הפגמי� הוא מאור להיות לתק� ולמלאות 
צריכה להיות מבלי סו�, ולא דוקא על היו� הזה בלבד, וזהו  התשובה

 ,מקדימי� תפלה זו ליוה''כשהטע� ש ולפ''ז י''ליעיד היודע תעלומות. ש
זכה וכי� לעשות תשובה שלימה, ועי''ז נאנו ז לרמז שע''י קדושת היו�

לאור זרוע לצדיק, וע''י אור זה נתקנו כל הפגמי� שנעשו ע''י חטאינו 
   עליוני�. הבעולמות 

  
) עפ''י עט זצ''ל (ייטב פני�יגוי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי זקני הרה''ק מס

צדיק ש – ביאור הדברבתענית (ט''ו) צדיקי� לאורה ישרי� לשמחה. הגמ' 
אע''פ שמושל על יצרו, עודנו הוא בקרבו, ועוד לא נח לגמרי ממלחמה 

ולשמחה מה זו עושה, כי א� זוכה לבחינת אור שדוחה החש" שבקרבו, 
במדות הרעות של יצרו  ותובוד אשעודנו בעול�, אבל ישרי לב שזכו לע

כי הכל לקחו לעבודת ה', זה נח  ,לטוב, ואי� שו� עקמימות בלב� להפכ�
והנה שורש תקיעת שופר הוא להתעורר ויש לו מנוחה ושמחה.  ,מאויביו
ולקבל  שובה (ג', ד') ולהסיר הרע מקרבו,ב''� הלכות תברמ כמ''שמשינה, 

תרועה ה' באו''ר פני" יהלכו�  יעל עצמו להפכו לטוב. וז''ש אשרי הע� יודע
דהיינו בחינת  –יגילו�  חינת אור זרוע לצדיק, ואח''כ בשמ"ר''ל תחלה בב

לרמז , מקדימי� תפלה זו ליוה''כשהטע� ש ולפ''ז י''לישרי� לשמחה. 
 ות של ראש השנה, וע''י יוה''כ באי�לבחינת או''ר ע''י התקיעשכבר בא 

  לבחינת ישרי לב ויזכה לשמחה אכי''ר. 
  

עפ''י הגמ' בסו� תענית (כ''ו) אמר רב� שמעו� ב� גמליאל וי''ל באופ� אחר, 
לא היו ימי� טובי� לישראל כט''ו באב וכיוה''כ וכו' בשלמא יוה''כ יו� 

שיוה''כ הוא יו� סליחה ומחילה, עכ''פ נוהג בה אע''פ  צ''ע. סליחה ומחילה
 חמשה עינויי�, ואי" יכול לומר שלא היו ימי� טובי� לישראל כיוה''כ.

שעלי'  ,הראשו� הוא שמחה של הוללות והבל שמחות,יש שני מיני ש וי''ל
ולשמחה מה זו עושה, ושמחה זו אינה אלא ביטול זמ�,  �  אמר שלמה המל"

שמחה אמתית, שמחה של ישרי לב, שמשמח אבל השמחה השני' היא 
מקדימי� תפלת יוה''כ בפסוק  בעשיית המצוות ובתענוג לימוד התורה, ולכ�

לרמז שאע''פ שאנו נוהגי� ביוה''כ  ,אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה �זה 
כיו� שהוא יו�  ,לא היו ימי� טובי� לישראל כיוה''כ ,חמשה עינויי�
כמ''ש אור זרוע לצדיק  ,י� לשמחה אמיתיתועל ידו זוכ ,סליחה ומחילה

  ולישרי לב שמחה.
  

הבעש''ט מתהל  שמח וטוב לב,  אחד את ראהפע� אחת בערב יוה''כ 
לשמחה מה זו עושה, שהרי ממה נפש  א� עומדי� אנו לפני  –שאלוהו 

חריצת דיננו, בודאי אי� מקו� לשמחה, שמא נצא חייבי�, וא� השמחה 
דאי נצא זכאי�, הרי יש בכ  משו� גאוה. אמר צריכה להפגי� בטחו� שבו

לו הבעש''ט יצא דיננו ביו� הדי� כפי שיצא, אעפ''כ עלינו להיות בשמחה 
  די� ויש יו� הדי�. (ברכת חיי�)עצ� הדבר שיש  על
  

הבית אהר� (הרה''צ ר' שלמה זלמ� האראווי� זצ''ל אב''ד פאטאק) תי' 
שאלו לחכמה חוטא מהו עונשו  �  הילקוט שמעונידברי עפ''י  באופ� אחר,

 הנפש החוטאת היא תמות, שאלו לתורה אמרה � אמרה וכו' שאלו לנבואה
�ולפ''ז פי' יעשה תשובה ויתכפר לו.  � שאלו להקב''ה אמר ,יביא קרב� 

הפסוק (תהלי� צ''ג) עדותי" נאמנו מאד לבית" את  ,הרה''ק מאפטא זצ''ל

  

 

תפלת 
כל 
  נדרי



הוא טוב ונאמנו מאד, אבל  ,שפסק התורה שאמרה יביא קרב� ,נאוה קודש
רק לבית" נאוה קודש פי' בזמ� שבית המקדש קיי�, אבל ה' לאור" ימי� 

תשובה שיי" בכל זמ� ועיד� א� בזמ�  יעשהפי' תשובת הקב''ה שאמר 
כשאנו שומעי� פסק דינו  ר''ל ולפ''ז י''ל הפסוק אור זרוע לצדיקהגלות. 

ויתכפר לו, עי''ז ולישרי  יעשה תשובה �  המאיר של צדיקו של עול� שאמר
שמחי� הישרי� העושי� תשובה ביו� זה, ולכ� נכנסי� ליו�  ,לב שמחה

שנוכל לשוב  ,קדוש זה ע''י אמירת פסוק זה, כי מזה יוצא לנו עני� התשובה
  ולזכות עי''ז לגמר חתימה טובה.  ,בתשובה שלימה

  
שראל לפני אשריכ� י אמר ר''ע וי''ל עוד עפ''י המשנה בסו" יומא (פ''ה)

 מי את� מטהרי�, ומי מטהר אתכ� אביכ� שבשמי�, שנאמר וזרקתי
שלמד מפסוק זה  ,מהו החידוש של ר''עצ''ע  .עליכ� מי� טהורי� וטהרת�

כשיהודי  ,הא לכאורה זה דבר פשוט ,שהקב''ה בעצמו מטהר כלל ישראל
שר''ע  וי''לומוחל לו על כל עונותיו.  ,עושה תשובה הקב''ה מטהר אותו

קוד� החורב� כשאד� חוטא הוא הול" , שאמר חידוש זה אחר החורב�
משא''כ אחר החורב� שבטלו  ,לבית המקדש ומביא קרב� על חטאתו

אשריכ� אמר ר''ע  ,עוד לא שיי" לעשות תשובה ע''זיש הו''א ש הקרבנות
שאפילו בלי בית המקדש יש לכ� טהרה גמורה ע''י הקב''ה  � ישראל

מקוה ישראל  ז מיושב פסוק השני שהביא ר''ע (ירמי' י''ד)ולפ''בעצמו. 
  דהיינו בעת צרה בזמ� החורב� וכדברינו הנ''ל. מושיעו בעת צרה,

  
שאנו מתחילי� , מר� הגר''מ פיינשטיי� (קול ר� חלק א') תי' באופ� אחר

, שגנוז בה כוונת אור זרוע לצדיקהתפלות של היו� הנורא הזה בפסוק 
ו� תשובה וחרטה על העבר, אלא בעיקר הוא יו� של אינו רק י, שהיו�

 קבלה על העתיד, דעיקר עבודת האד� הוא לזרוע על העתיד, והכתוב אומר
�אור זרוע לצדיק שצריכי� לזרוע אור, ואי� אור אלא תורה, שהמאור שבה  

מחזירו למוטב, והפסוק מדמה לימוד התורה לזריעה, דכמו הזרע שא� 
תו באדמה וש� נרקב הזרע, ואחר כל זה הוא רוצי� שיצמח זורעי� או

צומח ונעשה לאיל� גדול, כמו''כ בלימוד התורה יש כמה מכשולות והסתות 
סו� סו� א� יעמול מובטח שיגיע , ומ''מ לא יתייאש האד�, שמהיצה''ר

 ,ויגיע למדריגת ולישרי לב שמחה ,להצלחה ותענוג נפלא בלימוד התורה
אור  �  בלימוד התורה שהוא מרומז במלותוזהו כוונת הפסוק שא� יעמול 

  ולישרי לב שמחה.  �  יבא אח''כ לבחינת ,זרוע לצדיק
  

עפ''י הגמ' בתענית (ט''ו) א''ר נחמ� בר יצחק לא הכל וי''ל באופ� אחר, 
לאורה ולא הכל לשמחה, צדיקי� לאורה, וישרי� לשמחה, צדיקי� לאורה 

ולישרי לב שמחה  � אור זרוע לצדיק, וישרי� לשמחה דכתיב �  שנאמר
שיוה''כ  איתא ברמב''� (הלכות תשובה פ''ב, הלכה ז')(עדיפי מצדיקי�). 

 ,והוא ק# מחילה וסליחה לישראל ,הוא זמ� תשובה לכל ליחיד ולרבי�
דמשמע בי�  צ''ע .תשובה ולהתודות ביוה''כ לפיכ" חייבי� הכל לעשות

מצינו שהכהני� ו שלא יודע מ''מ חייב לעשות תשובה, שיודע שחטא ובי�
גדולי� היו צריכי� לומר וידוי קוד� העבודה ביוהכ''פ, וקשה להשיג 
החטאי� שהיו שייכי� לאהר� הכה� או לשמעו� הצדיק או לשאר הכהני� 
הגדולי�, וא''כ על מה היו צריכי� לעשות תשובה, וא� חטאו פע� אחת 

 תי' . מר� הגר''מ פיינשטיי� זצ''ל (בקול ר�)מסתמא עשו תשובה מיד
ל וצדיק ועושה כל מצות עשה וזהיר בכל מצות לא ודאפילו מי שהוא גש

תעשה, מ''מ יש עליו טענה דהי' יכול לעמול עוד יותר ולהגיע למדרגה עוד 
יותר גדולה ממה שהוא נמצא עכשיו, וא''כ יש לכל אחד על מה לעשות 

של אור שאנו נכנסי� ליו� הקדוש ע''י אמירת פסוק זה  ולפ''ז י''לתשובה. 
על כל אחד ואחד, דאפילו מי  ה שישלרמז התביעה הגדול לצדיק,זרוע 

צרי" לעמול יותר כדי להגיע  ,שהוא במדריגת צדיק שכבר זכה לאור
 שהוא מדריגה גדולה של ישרי לב.  ,למדריגת שמחה

 
הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בראש  בנדרי� (כ''ג)) איתא ב

 ע''פ פשטות נראה. נדר שאני עתיד לידור יהא בטלהשנה ויאמר כל 
הוא עפ''י הגמ'  ,המקור של המנהג לעשות התרת נדרי� בערב ראש השנהש

  שסופי התיבות ה� אלול.  לא יחל דברו ככל,הנ''ל, ויש רמז לזה מהפסוק 
  

 למה צרי" לעשות עוד ,התרת נדרי� בערב ראש השנהא� כבר עשו  צ''ע
שתפלת כל  הגאו� ר' יעקב עמדי� זצ''ל (שערי שמי�) תי'ביוה''כ.  הפע�

הודרו ברבי� צרי" ג''כ נדרי הוא בשביל נדרי ציבור שהודרו ברבי�, וכיו� ש
  להתיר� ברבי�. 

  
לתק� מה  א)דבהתרת נדרי� אנו עושי� שני דברי�.  באופ� אחר, וי''ל

 ,למסור מודעה על העתיד ב)שקלקלו, דהיינו לעשות התרה על העבר. 
 ולפ''ז י''לדהיינו שכל נדרי� שעתידי� לעשות יהיו מבוטלי� מעיקר�. 

מטע�  של התרת נדרי� בערב ראש השנה הוא דבאמת העיקר תקנה
דהיינו לתק� מה שקלקלו בהעבר, ולכ� אנו מבקשי� התרה  ,הראשו�

מהבית די� על העבר, וזה שאנו עושי� אז ג� מודעה על העתיד הוא רק 
אבל  מודעה על העתיד, עושה ג� ,בדר" אגב, דכיו� שעושה התרה על העבר

לבטל  , דהיינוא מודעה על העתידאל ,ביוה''כ אי� עושי� התרה על העבר
  בתנאי כל הנדרי� שעתידי� לעשות וכשיטת ר''ת הנ''ל. 

  
ששני דברי� הללו הוא קיו� בדי� תשובה על מי שנכשל בחטא זה,  נראה

ל העבר וקבלה על העתיד, ולכ� היסוד של תשובה הוא חרטה ע נהדה
     קבלה על העתיד. וג� ,מבקשי� התרה על העבר

  
שיש חלקי� בתשובה וי''ל עוד עפ''י דברי הרמב''� (הלכות תשובה פ''ב) 

קבלת הטוב על  ג)חרטה גמורה על העבר.  ב)עזיבת החטא.  א)שלימה. 
העתיד. והנה בראש השנה ובעשרת ימי תשובה נגמר החלק של עזיבת 

וג� נתק� החלק של חרטה על העבר, וביוה''כ נגמר חלק השלישי  ,החטא
על שהוא מרמז  ,על העתיד, ולכ� אומרי� כל נדרי ביוה''כשהוא קבלה 

  העתיד.   קבלת 
  

דהיינו חרטה  –דהיסוד של עשרת ימי תשובה ויוה''כ הוא תשובה  עודוי''ל 
על העבר וקבלה על העתיד, וזה נעשה ע''י וידוי וקבלה בלב, אבל מי שנכשל 

אז הוא  ,ריולא קיי� דיבוושנדר או נשבע דהיינו  ,בעו� נדרי� ושבועות
אלא פטפוטי דברי� בעלמא,  ,מגלה שכל הקבלות שעשה לא הי' בשלמות

לכ� אומרי� כל נדרי ביוה''כ קוד� כל התפלות של היו�, להראות שמכא� 
תפלותינו ועי''ז אנו מאשרי� ש ,ולהבא אנו מקבלי� עלינו להזהר בדיבורינו

  וקבלותינו יהיו בשלמות. 
  
הוא  ,דזה מה שאנו מבטלי� בכל נדרי הנדרי� שעתידי� לידור י''ל עודו

וכמו שאמרנו ודאסרנא על נפשתנא, אבל  ,דוקא בנוגע נדרי� שנדר על עצמו
אי� שו� תנאי שבעול� יכול לבטל� (עיי� טור  ,רי� שבי� איש לרעהונד

וצרי" כל אחד ואחד ליזהר בעני� נדרי�, וכדאיתא בשבת  )י' תרי''טאו''ח ס
כדי לעורר האד� על  ולפ''ז י''ל(ל''ב) דבעו� נדרי� אשתו ובניו מתי�. 

החומר של נדרי�, התפלה הראשונה שאנו אומרי� ביו� האדיר והקדוש 
ר האד� על יוה''כ הוא כל נדרי לבטל הנדרי� העתידי� לידור, ולהזהיב

, ואפשר מטע� זה אומרי� כל נדרי ג' פעמי� שאר נדרי� שא''א לבטל�,
  ה.   דעי''ז האד� מתעורר על החומר של

  
שכתב טע�  ,הרה''ק ר' פנחס מקורי� זצ''לוי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי 

ערב יוה''כ הוא כמו חת� קוד� החופה, עפ''י מה , שעל המנהג לומר כל נדרי
וביוה''כ ירד  מ''ט) אל תיקרי מורשה אלא מאורסה,שאמרו חז''ל (פסחי� 

משה רבינו ע� הלוחות האחרונות, ולכ� מפירי� הנדרי� לפני יוה''כ 
וכמו שאמרו חז''ל (נדרי� פ''י, מ''ח) דר" תלמיד חכ�  ,ואומרי� כל נדרי

כל נדרי� שנדרת בתו" ביתי  � אומר לה ,אה מאצלועד שלא היתה בתו יוצ
כל נדרי�  � אומר לה  ,הרי ה� מופרי�, וכ� הבעל עד שלא תכנס לרשותו

לכ� עושי� התרת נדרי� שני  לא תכנסי לרשותי הרי ה� מופרי�,שנדרת עד ש
  פעמי� לרמז על הפרת האב וג� הפרת הבעל.  

  
שאי� אומר כ� לא בדר"  – ר רב עמר�וא בסדובוי''ל עוד עפ''י מה שמ

ולא בדר" תנאי לנדרי� העתידי�, אלא שאומרי� כ� דר"  ,נדרי� הקודמי�
תפלה להקב''ה שלא יכשלו ושלא יענשו על הנדרי� ועל השבועות שעשו 
בשנה שעברה, ושיהיו שביתי� ושביקי� לפניו ית' כאילו לא היו, וזהו שנהגו 

אותו ג' פעמי� כדר" הוידוי ונסלח לכל עדת בנ''י, וכופלי�  –לומר בסו� 
  בצבור.  

  
  

  
אל עד הרה''ק ר' דוד משה מטשארטקוב זצ''ל הי' מספר מעשה זה בכל שנה בליל יוה''כ, שזקני הרה''ק ר' משה לייב מסאסיב זצ''ל הי' לו אהבת ישר

א כבידה על ראש ההר, וינהג בכבדות למאד, פע� אחת לא הי' לו מוחי� לעמוד להתפלל והל  לחו� להרחוב וראה האי  בעל עגלה אחד נוסע ש� ע� מש
ו העגלה ע� הסוסי�, עד שג� ר' משה לייב זצ''ל מסייעו בכתפיו הרחבי� לדחו" העגלה לראש ההר, ואז הינפש מעט הבעל העגלה ולקח לח� מתרמיל

שיש לו תאות מאכל לאכול לח� של� בלי  ופרסה על ברכיו בידי� ואכלה עד גמירא. ונהנה מאד ר' משה לייב זצ''ל כי ראה שב� ישראל הוא בריא אול�,
היכ� מלח, ומהשמחה הזאת התלבשו בו מוחי� גדולי� להתפלל בכוונה כדרכו בקודש. ובכל שנה הי' מסיי� הרה''ק מטשארטקוב זצ''ל ראה והתבונ� עד 

לת ידי� ובלא המוציא, אעפ''כ אהב אותו בכל הדברי� מגיעי� האהבת ישראל של הרה''ק ר' משה לייב זצ''ל כי א" שבעל העגלה אכל את הלח� בלא נטי
  לבו עד כי התלבש במוחי� גדולי� מהמאורע הזאת, וסיי� כי הוא מקנא אותו מאד עד כי ימס לבו מאהבת ישראל שהי' להצדיקי� בימי קד�.

  
ר לעסוק בגמ' ובלימוד בזמ� הזה. השיב לו אחד שאל את הגרי''ז מבריסק זצ''ל מדוע הוא מרבה באמירת תהלי� בזמ� הפנוי בר''ה, והא� לא עדי" יות

כידוע העצה הגרי''ז בר''ה מרגיש כל יהודי כמו סוחר שהי' לו הו� רב ופשט את הרגל ונשאר בלא כלו� וכלשו� התפילה ''כדלי� וכרשי� דפקנו דלתי '' ו
''ההו�'' העצמי, וההו� הטוב ביותר הוא לימוד התורה, הראשונה במצב של ''פשיטת רגל'' כדי לאושש ולהעמיד את האד� שוב על רגליו הוא לחדש את 

לארו� לכ� בצעירותי הייתי לומד גמ' בזמ� הפנוי מ� התפלות בר''ה, אבל נוכחתי לדעת כי ע''פ רוב באמצע הלימוד מתעוררות קושיות, וצרי  לגשת 
ר''ה דבר גרוע הוא ביותר, לכ� מאז התחלתי לומר תהלי�, שאפשר הספרי� להוציא ספר ולעיי� בו, ובדר  לארו� הספרי� קורה איזה ביטול, וביטולי� ב

  לומר ללא הפסקות ובלי ביטולי�. (שי לתורה) 
  

  kolyaakov44@gmail.comהתקשר:הרוצה לנדב גליו� נא ל

 KOL YAAKOV 89 RIVINGTON ST. (RABBI YAAKOV SPIEGEL WAY) N.Y. N.Y. 10002הכתובת: 


