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ֵשׁם:

חו ָּמ ׁש:

ָפּ ָר ַשׁת וָ ֶא ְת ַחנָ ן ְ -שׁ ִביﬠִ י

יהוּדיּ/ה ָאסוּר לְ ִהנָּ ֵשׂא לְ גוֹי/ה
לִ ִ

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

ַשׁ ָבּת נַ ֲחמוּ

יוֹתר
ַמה ﬠָ ִשׂינוּ כְּ ֵדי לְ ָק ֵרב עוֹד ֵ
ֶאת ִבּ ַיאת ַה ָמּ ִשׁ ַיח?

ַר ְמ ַּב״ם:

יסוּרי ִבּ ָיאה
סוֹטה ִ -הלְ כוֹת ִא ֵ
ִהלְ כוֹת ָ
מצות לא תעשה ק"ה:

"ו ְ�א יִתֵּן ָעלָיו לְבֹנ ָה"

)פרשת נשא(

מצות לא תעשה ש"�:

" ִאמְּ� הִוא �א ְתגַלֶּה עֶ�וָתָהּ"

)פרשת אחרי(

מצות לא תעשה של"אֹ:

"עֶ�ו ַת ֵאׁ ֶשת ָאבִי� �א ְתגַלֵּה:

)פרשת אחרי(

מצות לא תעשה של"בֹ:

"עֶ�ו ַת אֲחוֹתְ� בַת ָאבִי� � ...א ְתגַלֶּה עֶ�וָתָן"

)פרשת אחרי(

ְּת ִה ִלים:

יוֹם ט״ז )ע״ט  -פ״ב(
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לְדוֹר וָדֹר נ ְ ַס ֵפּר ְתּ ִהלָּ �ֶ
ת

מצות לא תעשה של"ג:

"עֶ�ו ַת בַּת ֵאׁ ֶשת ָאבִי� מוֹלֶדֶת ָאבִי� אֲחוֹתְ� הִוא
תגַלֶּה עֶ�וָתָהּ" )פרשת אחרי(
�א ְ
מצות לא תעשה של"ד:

"עֶ�ו ַת בַּת ִבּנ ְ� אוֹ בַת ִבּתְּ� �א ְתגַלֶּה עֶ�וָתָן"

)פרשת אחרי(

ָאסוּר לְ ִה ְת ַח ֵתּן ﬠִ ם
רוֹבי ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ְמ ֻסיָּ ִמים
ְק ֵ

ם ֶאת ַפּ ְר ָנ ָס ֵתנוּ
ִמ ֵדּי יוֹם ָאנוּ ְמ ַק ְבּלִ י
ְבּ ִב ְר ַכּת ה׳ וּ ְב ַהנְ ָהגָ ה טוֹ ָבה ֶשׁ ָלּנוּ.

ּ ַתנְ יָא:

ִאגֶ ֶרת ַהק ֶֹדשׁ ִס ָימן ה׳

הַ יוֹם יוֹם:

ט״ז ְמנַ ֵחם ָאב
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״פְּנִי ְמ ַק ֵבּל ָאן ז ָאג ֶען ִאיהם :ה ָאב ֵקיין מוֹ ָר ע גֵי ןי
צוּם
א נִיט
וויַיל ה' ֶאלֹ ֶקי ָך ֵאשׁ אוֹכְלָה הוּא.״

ה׳ ָבּ ָרא ֶאת ָהעוֹלָ ם ַה ָבּא ָבּאוֹת י׳,
וְ ֶאת ָהעוֹלָ ם ַהזֶּ ה ָבּאוֹת ה׳

ֲח ִסידוּת ִהיא כְּ מוֹ ֵאשׁ.

