
Anulação das promessas

Este texto deve ser dito de pé na véspera de Rosh Hashaná, antes do meio-dia 
perante três homens (de preferência, perante dez), considerados “juízes.” Os 
“juízes” permanecem sentados. É necessário compreender as palavras que 
está lendo. Portanto, se a pessoa não entende hebraico, deve ler na língua 
que entende. O declarante inicia:

ִאּסּור,  בּוָעה אֹו  ְשׁ ֵנֶדר אֹו  ל  ָכּ ָיִנים ֻמְמִחים:  ַדּ ַרּבֹוַתי,  ָנא  ְמעּו  ִשׁ
ָלׁשֹון  ָכל  ְבּ ֲאֵחִרים  ַעל  אֹו  ָעַלי  י  ָאַסְרִתּ ֶשׁ ָאה,  ַהָנּ ִאּסּור  ַוֲאִפילּו 
י  ְוָגַמְרִתּ י  ַדְרִתּ ָנּ ֶשׁ אֹו  י,  ִמִפּ ָצא  ָיּ ֶשׁ ָפַתי  ְשׂ מֹוָצא  ְוָכל  ִאּסּור,  ל  ֶשׁ
י  ַהְגִתּ ָנּ י ֲאִפילּו ַלֲעׂשֹות ֵאיזֹו ִמְצָוה אֹו ֵאיזֹו ַהְנָהָגה טֹוָבה, ֶשׁ ְבִלִבּ
יִתי  ָעִשׂ ָבר ֶשׁ ִלי ֶנֶדר, ֵהן ָדּ ֵהא ְבּ ְיּ ה1 ְפָעִמים, ְולֹא ִהְתֵניִתי ֶשׁ לֹׁשָ ְשׁ
ָבר  ְכּ ֶשׁ אֹו  ִלי,  ַהְידּוִעים  אֹוָתם  ֵהן  ֲאֵחִרים,  ַעל  אֹו  ַעְצִמי,  ַעל 
ׁש  ָרא, ְוׁשֹוֵאל ּוְמַבֵקּ הֹון ִאְתָחַרְטָנא ְבהֹון ֵמִעָקּ ֻכְלּ י, ְבּ ִנּ חּו ִמֶמּ ְכּ ִנְשׁ
ים  לֹום ַעל ִקּיּום ַמֲעִשׂ ָרה ֲעֵליֶהם. ְוֵאין ֲאִני תֹוֵהא ַחס ְוָשׁ ֲאִני ַהָתּ
ֵפרּוׁש: ִהְנִני  י ְבּ א ָאַמְרִתּ לֹּ יִתי, ַרק ֲאִני ִמְתָחֵרט ַעל ֶשׁ ָעִשׂ טֹוִבים ֶשׁ
ׁשֹוֵאל  ֲאִני  ָלֵכן  ְבֵלב.  ָלה  ְוַקָבּ בּוָעה  ּוְשׁ ֶנֶדר  ִלי  ְבּ ֶזה  ָדָבר  ה  ֶאֱעֶשׂ
ין ִאם  ר, ֵבּ ְזָכּ ל ַהִנּ הֹון ֲאִני ִמְתָחֵרט ַעל ָכּ ֻכְלּ ָרה, ְבּ ֲעַלְתֶכם ַהָתּ ִמַמּ
ד  ִמַצּ ה  ְוִהֵנּ ְבָממֹון.  אֹו  ָמה  ִבְנָשׁ אֹו  גּוף  ְבּ ַהּנֹוְגִעים  ים  ַמֲעִשׂ ָהיּו 
עּו ָנא  ֶדר, ַאְך ְדּ ָרה, ָצִריְך ִלְפרֹוט ַהֶנּ ׁש ַהָתּ ְתָחֵרט ּוְמַבּקֵ ין, ַהִמּ ַהִדּ
ָרה  ׁש ַהָתּ ר ְלפֹוְרָטם. ְוֵאין ֲאִני ְמַבֵקּ ים ֵהם ְוִאי ֶאְפַשׁ י ַרִבּ ַרּבֹוַתי, ִכּ
ן ִיְהיּו ָנא ְבֵעיֵניֶכם  יר אֹוָתם, ַעל ֵכּ ֵאין ְלַהִתּ ָדִרים ֶשׁ ַעל אֹוָתם ַהְנּ

ִאּלּו ָהִייִתי פֹוְרָטם: ְכּ
Ouçam, por favor, meus senhores, juízes especialistas. Toda 
promessa, juramento ou proibição, inclusive uma proibição 
de obter benefício, que eu tenha imposto a mim mesmo 
ou para outros, mediante qualquer termo de proibição, 
ou qualquer pronunciamento que saiu de minha boca, ou 
que haja prometido e resolvido no meu coração, inclusive 
executar certa mitsvá, ou qualquer prática boa que tenha 
realizado três vezes sem haver afirmado expressamente 
que seja sem a força de promessa (belí nêder) – seja uma 
obrigação por mim assumida a respeito de mim mesmo ou 
relativa a outros, tanto as que me são conhecidas, como as 
que já me esqueci – de todos estes me arrependo, [retroa-
tivamente] desde os momentos em que os fiz, e solicito e 
peço anulação por eles. Não me lamento, Deus nos livre, 
pela execução de boas ações que fiz, mas me arrependo de 
não ter afirmado explicitamente: “Farei isso sem assumir 
a responsabilidade de uma promessa, juramento ou obri-
gação no pensamento”. Por isso, peço de vossas excelên-
cias anulação; eu me arrependo de todas elas, de tudo o 
que mencionei, sejam ações relativas ao físico, espiritual 
ou financeiro. Agora, de acordo com a lei, aquele que se 
arrepende [de suas promessas] e procura anulação, deve 
declarar as particularidades da promessa; saibam, porém, 
meus senhores, que são muitas, e é impossível especificá-
las – e não solicito a anulação daquelas promessas que 
não podem ser anuladas; portanto, considerem como se 
as houvesse especificado.

סדור תורה אור, וכן נהג כ״ק אדמו״ר. עיין מסכת תמיד פרק ד׳ משנה ב׳. .1

Os “juízes” respondem, recitando o seguinte parágrafo, três vezes:

אן רּוִים ָלְך. ֵאין ַכּ ל ְשׁ ל ְמחּוִלים ָלְך, ַהֹכּ ִרים ָלְך, ַהֹכּ ל ִיְהיּו ֻמָתּ  ַהכֹּ
ָלה ְבֵלב, ֲאָבל ָמה ְוַקָבּ בּוָעה, ְוֹלא ִאּסּור, ְולֹא ַהְסָכּ  ֹלא ֵנֶדר, ְוֹלא ְשׁ
ֵבית יִרים ֲאַנְחנּו ְבּ ִתּ ַמּ ם ֶשׁ ָרה. ּוְכֵשׁ אן ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָפּ  ֶיׁש ַכּ

ל ַמְעָלה: ין ֶשׁ ֵבית ִדּ ִרים ְבּ ְך ִיְהיּו ֻמָתּ ה, ַכּ ל ַמָטּ ין ֶשׁ ִדּ
Sejam todas anuladas para ti, todas absolvidas para ti, todas 
permitidas a ti. Não há aqui nem promessa, nem juramento, 
nem proibição, nem consentimento, nem compromisso 
em pensamento. Em vez disso há aqui perdão, desculpa 
e expiação. Assim como nós concedemos anulação no 
tribunal daqui embaixo, da mesma forma sejam anuladas 
no Tribunal Celestial.

Em seguida o requerente faz uma afirmação pública diante deles:

ל  ָכּ א:  ּוְלַהָבּ אן  ִמַכּ ל  ְמַבֵטּ ַוֲאִני  ִלְפֵניֶכם,  מֹוָדָעה  מֹוֵסר  ֲאִני  ֲהֵרי 
ֵלב,  ְבּ לֹות  ְוַקָבּ מֹות,  ְוַהְסָכּ ְוִאּסּוִרין,  בּועֹות,  ּ ַהְשׁ ְוָכל  ָדִרים,  ַהְנּ
ּוְבִאם  ִמְנָחה.  ַעת  ׁשַ ְבּ ַתֲעִנית  ְדֵרי  ִמִנּ חּוץ  ַעְצִמי,  ְבּ ָעַלי  ל  ֲאַקֵבּ ֶשׁ
ֲאִני  ה  ֵמַעָתּ עֹוד,  ֵמַהּיֹום  ְוֶאּדֹור  ַהזֹּאת,  מֹוָדָעה  ַנאי  ְתּ ח  ַכּ ֶאְשׁ ֶשׁ
ִלין, ָלא  ֵטִלין ּוְמֻבָטּ ן ְבּ ְהיּו ֻכָלּ ִיּ ִמְתָחֵרט ֲעֵליֶהם, ּוַמְתֶנה ֲעֵליֶהם ֶשׁ
ן ִאְתֲחַרְטָנא  ֻכָלּ ָלל ּוְכָלל, ְבּ ִמין, ְוָלא ְיהֹון ָחִלין ְכּ ִריִרין, ְוָלא ַקָיּ ְשׁ

ה ְוַעד עֹוָלם: ְבהֹון, ֵמַעָתּ
Pelo presente declaro publicamente perante vós, que 
anulo desde agora em diante todas as promessas, todos os 
juramentos, proibições, consentimentos e compromissos 
em pensamentos que porventura venha a assumir sobre 
mim, exceto as promessas de jejuar que se fazem durante 
a oração de Minchá [do dia anterior]. E se eu esquecer das 
disposições desta declaração e formular qualquer outra 
promessa de agora em diante, desde agora me arrependo 
delas e declaro que são todas nulas e carentes de validez, 
não têm força nem efeito que não sejam comprometedoras 
em absoluto. Me arrependo de todas elas, de agora e para 
sempre.

Os “juízes” respondem:

רּוִים  ְשׁ ִיְהיּו  ם  ָלּ ֻכּ ָלְך,  ִיְהיּו ְמחּוִלים  ם  ָלּ ֻכּ ָלְך,  ִרים  ֻמָתּ ִיְהיּו  ם  ָלּ ֻכּ
אן ְמִחיָלה  א ְולֹא ָארּור, ֲאָבל ֵיׁש ַכּ ְמָתּ אן לֹא ִנּדּוי ְולֹא ַשׁ ָלְך. ֵאין ַכּ
ְך  ַכּ ה,  ַמָטּ ל  ֶשׁ ין  ִדּ ית  ִמֵבּ ה  ַאָתּ ר  ָתּ ֻמּ ֶשׁ ם  ּוְכֵשׁ ָרה.  ְוַכָפּ ּוְסִליָחה 
ָלל,  ְכּ ם  ה ׁשּום רֹוָשׁ ַיֲעֶשׂ ְולֹא  ל ַמְעָלה,  ֶשׁ ין  ִדּ ית  ִמֵבּ ר  ֻמָתּ ֵהא  ְתּ
ָך ֶאת  ֲהפְֹך ְיָי ֱאלֶֹהיָך ְלּ ִדיְכִתיב: ַוַיּ ָללֹות ֵיָהְפכּו ִלְבָרָכה, ְכּ ְוָכל ַהְקּ

י ֲאֵהְבָך ְיָי ֱאלֶֹהיָך: ָלָלה ִלְבָרָכה, ִכּ ַהְקּ
Sejam todas anuladas para ti, sejam todas absolvidas para 
ti, sejam todas permitidas a ti. Não há aqui interdição, proi-
bição nem maldição. Há aqui em troca, desculpa, perdão 
e expiação. Assim como és libertado pelo tribunal daqui 
embaixo, da mesma forma sejas também liberado pelo Tri-
bunal Celestial, e que isto não deixe nenhuma impressão. 
E que todas as maldições se convertam em bênçãos, como 
está escrito: “E Adonai, teu Deus, reverteu a maldição em 
bênção para ti, pois Adonai, teu Deus, te ama”.

Esta folha contém o nome de D'us; portanto, trate-a com respeito.

ב״ה


