
 

ומפרטת ציוויים ואיסורים    ,לפני מותו משה פרשת כי תצא עוסקת בנאום המצוות שנשא 
   מתייחסת לנדרים:הנוגעים לחיי הפרט והכלל. אחת ההלכות 

 

י" דֹּר ֶנֶדר-כִּ י ֶתְחַדל, ַלה' ֱאֹלֶהיָך  תִּ ֹּא ְתַאֵחר ְלַשְלמֹו... ְוכִּ ֹּא--ְִּנדֹּרל , ל ְהֶיה ְבָך, ֵחְטא. -ל מֹוָצא  יִּ
יָת: ְשמֹּר ְוָעשִּ  כ"ד(-כ"ב,  כ"ג, )דברים "ַלה' ֱאֹלֶהיך...  ָנַדְרתָ ַכֲאֶשר    ְשָפֶתיָך, תִּ

 

ְנדֹּר, ָנַדְרתָ   – משפחת המילים  דֹּר, ֶנֶדר, לִּ  תִּ
 

 המשותפת למילים המשמעות 
ְנדֹּר, ָנַדְרָת,למשפחת המילים  דֹּר, ֶנֶדר, לִּ   -שורש משותף ומשמעות משותפת, נ.ד.ר.   תִּ

להדיר עצמו, למנוע  ִהתַחייבות שאדם מקבל  מלשון הדרה, אשר משמעותו קשורה ל
דֹּרמשפחת המילים הנ"ל מורכבת מפעלים ומשמות:   מעצמו דבר מה. בניין פעל גוף   –  תִּ

ְנדֹּר  שם עצם,  –  ֶנֶדרשני עתיד,   בניין פעל גוף שני עתיד.  קיום נדר   -ָנַדְרָת שם פועל,  –לִּ
מנע מנדר  יהדרך המומלצת לה   .איננו רצויעצמו  הנדר   כי אם ,מצוות עשה מן התורה הוא

אך בשעת צרה מותר לנדור  , כאשר אנו מקבלים על עצמנו דבר מה  ,היא לומר "בלי נדר"
 .נדרים )קצש"ע סז(

 

 מה הקשר? 
כלומר התייחס בכבוד לכל מילה   -בנושא הנדרים מופיע הפסוק "מוצא שפתך תשמור"

  ,"לקייםאבל לא הבטחתי  ,כולנו מכירים מחיי היומיום את המשפט: "אכן הבטחתי. שלך
התורה מלמדת אותנו על  משפט המצביע על חוסר האמון שאפשר לתת למילה של בן אדם. 

  , ושלהבטחה ישנה משמעות מחייבת. אם כבר נדרת נדר ,חשיבות הדיבור של האדם
בדרך כלל ע"י שלושה אנשים   ,קיימת אפשרות לבטל את הנדר על ידי "התרת נדרים"

 ון רהב מאיר( סי  - דברותי)מעובד מתוך אתר ה  תלמידי חכמים 

 שפחת מילים מהפרשהגשר למ

 כי תצא  – 2 - גשר לקשר 

 ענייני דיומא
 מבדק קריאה וכתיבה בכיתה א' 

לא קיבלתם  אם בימים אלו מסתיים משלוח החוברות של מבדק הקריאה והכתיבה לכיתה א'. 
 .  1599501100, מספר טלפון: טלדורמספיק חוברות, יש לפנות ל

 שלכן,
 יעל נדלר

yaelna@education.gov.il 
 מפקחת על החינוך הלשוני בחמ“ד

 השתלמויות מקוונות למורי העברית בחמ"ד 

ההרשמה פתוחה למורים  ההרשמה להשתלמויות המקוונות למורי העברית בחמ"ד בעיצומה. 
מהרו להבטיח מקומכם. ההשתלמויות כוללות  לעברית שעברו השתלמות למורי עברית בפסגות.  

 מפגשים סינכרוניים ועבודה יישומית בכיתות. רצ"ב פרטים והרשמה.  

 וזר מפמ"ר תש"פ ח

למורי העברית ביסודי ובקדם יסודי. החוזר כולל את הדגשים   , דליה הלוי,חוזר מפמ"רפורסם 
 כניות ופעילויות למגוון הגילאים.  וומידע אודות ת  ףלשנת תש"

 החינוך הדתי מינהל
 היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/mafmardesk/mafmar-hozer-tashf.pdf

