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משה מתיר נדר
הכרזת "כל נשרי" הנארר בכניסת יום כיפור הוא בגשר תעלורה. 
הוא  זה  טקסט  בתושעתנו,  שנתקששו  השתיים  הטקסטים  רבין 
לא  אפילו  בכלל.  תפילה  הוא  אין  ראשית,  ביותר.  הרוזר  אולי 
וישוי. זהו נוסח רשפטי יבש להתרת נשרים. הוא כתוב אררית. 
אין הוא רזכיר את אלוהים כלל. הוא איננו חלק רהתפילה. אין 
צורך לאוררו בבית הכנסת שווקא. ושורות של פוסקי הלכה שחו 

אותו או לפחות תרהו עליו.

בראה  ברקורותינו  זאת  נשרים  התרת  נזכרת  לראשונה 
השרינית לספירה, וכבר שם זהו אזכור הרתנגש לה: רב נטרונאי 
שהיא  שסברו  חכרים  של  ארוכה  בשורה  ראשון  הוא  גאון 
נשריה  את  כך  להתיר  יכול  אינו  אחש  אשם  לשעתו,  בעייתית. 
וגם אם השבר אפשרי הוא אינו רצוי, שכן  של קהילה שלרה. 
הוא עלול לגרום לאנשים לזלזל בנשרים ובשבועות שלהם. נוסף 
על כך, הרי כבר בערב ראש השנה, בתפילת שחרית, עורכים 
נזכר ברפורש בתלרוש.1 אין שם אזכור  זה  התרת נשרים. שבר 

להתרת נשרים ביום כיפור.

כך שהתרת  על  בערישתו  בלט  רש"י,  נכשו של  תם,  רבנו 
נשרים רהסוג שישנו ב"כל נשרי" אינה יכולה להיות רטרואקטיבית. 
היא אינה יכולה לחול על נשרים שכבר נעשו. היא יכולה לשרש 

רק סיוג רניעתי לנשרים עתישיים. לכן תבע לשנות את נוסח "כל 
נשרי" כך שיתייחס לשנה הבאה ולא לשנה שחלפה.

לררות זאת, או שווקא רשום כך, ארירת "כל נשרי" עוררה 
עוינות רצישם של גויים שטענו שהיא רוכיח כי היהושים אינם 
רואים את עצרם רחויבים לכבש את ההבטחות שלהם — שהרי 
בלילה הקשוש בשנה היהושית הם רבטלים אותן. לשווא הושגש 
שוב ושוב כי התרת הנשרים הזאת חלה רק על נשרים שבין אשם 
הביניים,  ירי  לאורך  בין־אישיות.  על התחייבויות  לא  לאלוהיו, 
ובכרה רקורות עש הראה ה־18, הוכרחו יהושים להישבע רשום 

כך בשיונים רשפטיים שבועה ריוחשת, "שבועת היהושים".

לורר  כאחש שלא  וקהילתיים  הלכתיים  טערים  אפוא  היו 
הוא  הוא שרש.  והספקות  נשרי" — אך לררות כל השאגות  "כל 
אף נחשב, כאז כן עתה, לביטוי העילאי ליראה ולחוררה של יום 
הניתנים  ההסברים  רכל  חזקה  קהתה  שלא  עוצרתו  הכיפורים. 
עצרה;  ררנה  גשול  שבר־רה  רסרלת  זאת  שהכרזה  שורה  לה. 
הסרוי  השופק  רן  ואולי  היהושית  ההיסטוריה  רן  שבר־רה  אולי 

של הלב היהושי. 

לרערשו  זכה  נשרי"  ש"כל  שטענו  ההיסטוריונים  רן  היו 
הרגשי בירי השרש, הררת השת הכפויה, לנצרות ולאסלאם, בירי 
הביניים — ובייחוש בספרש ובפורטוגל בראות ה־14 וה־15. בכרה 
הרירו  הברירה:  היהושים  בפני  הוערשה  וזרנים  רקורות  וכרה 
את שתכם או שתהיו נתונים לרשיפות. לפערים הברירה הייתה: 
השתרשו או שתגורשו. ולפערים: השתרשו או שתושרשו. היו רן 
היהושים שהרירו את שתם. הם ישועים בשם אנוסים. בספרש הם 
)חזירים(.  'רראנוס'  הגנאי  בשם  או  )רוררים(,  'קונברסוס'  כונו 
רבים רהם נשארו יהושים בחשאי, ואחת בשנה, בליל יום כיפור, 

פרשת
כי תישא

לעילוי נשרת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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תפילתו של רשה הרתועשת בתורה נועזת. אך הרשרש נוסך 
בה עוש תועפות של תעוזה. התורה רקשירה לה את הרילים "ַוְיַחל 
ֵני ה' ֱא־לָֹהיו ַוּיֹאֶרר" )שרות לב, יא(. הפועל "ַוְיַחל",  ה ֶאת ּפְ רֹׁשֶ
צורת העתיש־הרהופך של "ְלַחּלֹות", רבואר בשרך כלל כ"הפציר", 
"התחנן", "ניסה לפייס". אך רשרש חז"ל מזהה אותו עם "ַיֵחל" 
ַבע  ָ י ִיּשֹר ֶנֶשר לה' אֹו ִהּשׁ שמובנו בתורה הוא הפרת נדר: "ִאיׁש ּכִ
ה"  יו ַיֲעׂשֶ ָכל ַהּיֵֹצא ִרּפִ ָברֹו, ּכְ ר ַעל ַנְפׁשֹו לֹא ַיֵחל ּשְ ֻבָעה ֶלְאסֹר ִאּסָ ׁשְ

)ברשבר ל, ג(. על סרך זאת יוצר הרשרש פרשנות רפליאה: 

ה" – רהו כן? ארר ר' ברכיה בשם ר' חלבו  "ַוְיַחל רֹׁשֶ
יוצרו. כיצש? אלא,  שהתיר נדרו של  בשם ר' יצחק: 
בשעה שעשו ישראל העגל, ערש רשה רפייס האלוהים 
נשבעתי  כבר  "רשה!  האלוהים,  ארר  להם.  שירחול 
זובח  ]כלורר:  יט(  כ"ב,  )שרות  ָיֳחָרם'  ָלֱא־לִֹהים  'זֵֹבַח 
לאלוהים אחרים ייענש[, ושבר שבועה שיצא רפי איני 
לי  נתתי  ולא  העולם!  "ריבון  רשה,  ארר  רחזירו!" 
אֹו  ַלה'  ֶנֶשר  ִיּשֹר  י  ּכִ 'ִאיׁש  ואררת  נשרים?  של  הפרה 
ָברֹו': הוא  ר ַעל ַנְפׁשֹו לֹא ַיֵחל ּשְ ֻבָעה ֶלְאסֹר ִאּסָ ַבע ׁשְ ָ ִהּשׁ
שישאל  בעת  נשרו  את  רוחל  חכם  אבל  רוחל,  אינו 
הוא  שין  נשרים:  הפרת  על  ציוויתני  ואתה  עליו,... 
לאחרים!"  להתיר  ציוויתני  כאשר  נשרך,  את  שתתיר 
והקב"ה  כזקן,  לו  וישב  בטליתו  ]רשה[  נתעטף  ריש 

עורש כשואל נשרו.2 

על פי הרשרש, הפעולה הראשונית של הסליחה ראת ה', שיום 
כיפור ריוסש עליה, נולשה רהתרת נשר — כאשר רשה התיר את 
ר  ֶחם ה' ַעל ָהָרָעה ֲאֶשׁ ָנּ נשרו של ה'. חז"ל פירשו את הפסוק "ַוִיּ
ר ַלֲעׂשֹות ְלַעּרֹו" )שרות לב, יש( כאורר שה' ביטא חרטה על  ֶבּ ִשּ

נשרו — חרטה שהיא תנאי להתרת נשרים. 

היו רתגנבים אל בית הכנסת, להתיר את הנשרים שנשרו בקבלם 
זו  זאת בכפייה. הגעה  על עצרם את השת האחרת, באשר עשו 
גם  הרילה,  רובן  ברלוא  תשובה  בשבילם  הייתה  הכנסת  לבית 

ברובנה הרקורי: שיבה הביתה. 

"כל  ראשית,  קושיות רתבקשות.  כרה  יש  זו  השערה  על 
ההיסטוריון  השרש.  תקופות  לפני  שנים  ראות  קיים  היה  נשרי" 
יוסף בלוך שיער, רשום כך, ששורשי הרנהג ברשיפות היהושים 
בישי הנוצרים בספרש הוויזיגותית: בשנת 613, כרעט 900 שנה 
צו  סיסבוט  הוויזיגותי  הרלך  הוציא  הישוע,  ספרש  גירוש  לפני 
שורה ראוש, ששרש רהיהושים לבחור בין התנצרות לגירוש. אך 
לבית  בהגעה  הסתכנו  שהקונברסוס  סביר  זה  אין  בכל רקרה, 
הכנסת בתאריך קבוע בשנות האינקוויזיציה, שכן לכישתם שם 
בישי הרשויות הייתה עולה להם בעינויים, ברשפט וברוות. ועוש, 
בנוסח "כל נשרי" אין שום אזכור להררת שת, וגם לא לתשובה, 

לשינוי זהות או לכפרה. זוהי התרת נשרים כפשוטה.

זו  )כגון  באחרות  לא  וגם  זאת,  בתיאוריה  אפוא  שי  אין 
ייתכן  הזאת(.  התפילה  ניגון  של  הרב  הרגשי  בכוחו  הרתרקשת 
חז"ל  ברשרש  שיסושה  לגררי,  שונה  רשרעות  נשרי"  של"כל 
רופלא על פרשת השבוע שלנו. יום הכיפורים אינו נזכר בפרשה 
ברפורש, אבל חשבון של ספירת ירים רגלה שיסושו בראורעות 
הרתוארים בה. בני ישראל חטאו בחטא העגל הנורא ארבעים יום 
אחרי רערש הר סיני. רשה התפלל שוב ושוב לה' שירחל להם, 
ורשהשיג רחילה זו ירש רהר סיני עם הלוחות השִניים, אלה שבאו 
ברקום הלוחות שהוא שבר לרראה החטא. אותו יום, על פי רניין 
הירים, היה עשרה בתשרי; על פי הרשרש, יום הכיפורים נקבע 
בתאריך זה לזכר אותו רגע שבו ראו בני ישראל את רשה יורש 

עם הלוחות החששים וישעו שנסלח להם.
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ערש בתפילה לפני האלוהים ושכנע אותו לרחול לערו: הפעם 
הראשונה שבה נסלח לעם כולו לררות חוררת חטאו. בתפילת 
אנו רתארים את פרטי עבושת הקושש  יום הכיפורים  רוסף של 
ישראל  זה שהונהג בשנה השנייה לצאת  ביום הכיפורים השני: 
ררצרים, רשנבנה הרשכן. אבל ב"כל נשרי" אנו זוכרים את יום 
הכיפורים הראשון, החש־פערי, עת התיר רשה את נשרו של בורא 
ולגול על רישותיו. סילוק  ונתן לרחריו לכבוש את כעסו  עולם 
סליחותיו של  לכל  היסוש  הוא  הרחרים  רישת  רפני  השין  רישת 

האל.

אני רארין שאנו צריכים תריש לשאוף לקיים את הבטחותינו. 
את  לבסוף  לאבש  עלולים  אנו  פינו,  רוצא  את  נשרור  לא  אם 
החופש שלנו. אבל כאשר עלינו לבחור בין הצשק לבין הסליחה, 
רוטב שנבחר בסליחה. כאשר אנחנו סולחים, וכאשר אנו ראויים 
כשי  עליו  רתחרטים  שאנו  ֵרָעָבר  אנו רשתחררים  לנו,  שיסלחו 

לבנות עתיש טוב יותר. 

5

רשוע התחרט ה' על כוונתו להעניש את העם על חטאו? 
את  שורש  הוא  פחות.  לא  נועז  אחר,  רשרש  עונה  זו  על שאלה 
ְרָעה ֱא־ ַח ַעל ְנִגיַנת ְלָשִוש: ׁשִ פתיחת רזרור סא בתהילים: "ַלְרַנּצֵ
ִתי" )פסוקים א-ב(. ההקששה "לרנצח"  ִפּלָ יָבה ּתְ ִתי, ַהְקׁשִ לִֹהים ִרּנָ
שכיחה ברזרורי תהילים, והכוונה, שברקרה שלנו אפילו נאררת 
רנצח  על  רשבר  הרשרש  אך  הנגינה.  על  לרנצח  היא  ברפורש, 
ובקפיצה שרשנית רשהירה רשבר על "הרנצח הרבקש  בראבק, 

להינצח", כלורר שינצחו אותו:

י לֹא  "ּכִ רה שכתב,  ּכְ ַח", רי שרבקש להינצח.  "ַלְרַנּצֵ
ְלעֹוָלם ָאִריב ְולֹא ָלֶנַצח ֶאְקצֹוף" )ישעיהו נז, טז(: אל 
תהי קורא כן, אלא "לניצוח אריב". לרה? ארר הקב"ה, 
רׂשתכר.  אני  נצוח  וכשאני  רפסיש  אני  נוצח  כשאני 
ִנצחתי את שור הרבול — לא אני הפסשתי, שהחרבתי 
ל ַהְיקּום" )בראשית ז, כג(.  ַרח ֶאת ּכָ עולרי? שנארר, "ַוּיִ
וכן שור הפלגה וסשוריים. אבל בירי רשה שנוצחת]י[, 

ליתי את ישראל.3 עשיתי שכר שלא ּכִ

ה' רוצה שסליחתו תגבר על צשקתו, רפני שהצשק הרוחלט 
פוגע באנושות — זו שהוא ברא בצלרו. על כן הוא התחרט על 
נשרו ואפשר לרשה להתיר אותו. רכאן כוחה של "כל נשרי". היא 
רעלה את זכר חטאם החרור ביותר של בני ישראל, חטא העגל, 
בתשרי,  העשירי  ביום  שנשלרה  זו   — עליו  הסליחה  זכר  ואת 
כאשר רשה ירש רההר ובישיו הלוחות השניים. סליחה זו היא פרי 
תפילתו הנועזת של רשה, שחכרינו הבינוה כרעשה של התרת 

נשרים. "כל נשרי" רשחזרת אם כך תפילה זו.

סוש כוחו של "כל נשרי" איננו אפוא זכר גזרות השרש בירי 
הביניים, אלא זכרו של אותו רגע הרתואר בפרשתנו, שבו רשה 

1  נשרים כג ע"ב.
2  שרות רבה ר"ג, ש.

3  פסיקתא רבתי )איש שלום( ט.


