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ב"ה

•
ַׁשָבת קֹוֶדׁש

ט״ז ְמַנֵחם ָאב 
ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחָנן

ַׁשָבת ַנַחמּו
ִּפְרֵקי ָאבֹות - ֶּפֶרק ג׳

ֵׁשם:



וֲַאנְַחנּו ַעְּמ� וְצֹאן ַמ�ִעיֶת� וֲַאנְַחנּו ַעְּמ� וְצֹאן ַמ�ִעיֶת� 
נֹודֶה ּלְ� לְעֹולָם  נֹודֶה ּלְ� לְעֹולָם  

לְדֹור וָדֹר נְַסֵּפר ְּתהִּלֶָת�לְדֹור וָדֹר נְַסֵּפר ְּתהִּלֶָת�

חוָּמׁש: ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחָנן - ְׁשִביִעי

ִליהּוִדּי/ה ָאסּור ְלִהָנֵשא ְלגֹוי/ה
ִמֵדי יֹום ָאנּו ְמַקְבִלים ֶאת ַּפְרָנָסֵתנּו 

ְבִבְרַכת ה׳ ּוְבַהְנָהָגה טֹוָבה ֶׁשָלנּו.



וֲַאנְַחנּו ַעְּמ� וְצֹאן ַמ�ִעיֶת� וֲַאנְַחנּו ַעְּמ� וְצֹאן ַמ�ִעיֶת� 
נֹודֶה ּלְ� לְעֹולָם  נֹודֶה ּלְ� לְעֹולָם  

לְדֹור וָדֹר נְַסֵּפר ְּתהִּלֶָת�לְדֹור וָדֹר נְַסֵּפר ְּתהִּלֶָת�

ִהִלים: יֹום ט״ז  )ע״ט - פ״ב( ּתְ

ִמֵדי יֹום ָאנּו ְמַקְבִלים ֶאת ַּפְרָנָסֵתנּו 
ְבִבְרַכת ה׳ ּוְבַהְנָהָגה טֹוָבה ֶׁשָלנּו.



ְנָיא: ִאֶגֶרת ַהֹקֶדׁש ִסיָמן ה׳ ַתּ

ה׳ ָבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ַהָבא ָבאֹות י׳, 
ְוֶאת ָהעֹוָלם ַהֶזה ָבאֹות ה׳



גֵיין 
״ּפְנִיִמיּות ַהּתֹוָרה נְִקָרא ֵאׁש ... דַאְרף דֶער ַמְׁשּפִיַע 

צּום ְמַקֵּבל ָאן זָאגֶען ִאיהם: הָאב ֵקיין מֹוָרא נִיט 
וויַיל ה' ֶאלֶֹקיָך ֵאׁש אֹוכְלָה הּוא.״

ַהיֹום יֹום: ט״ז ְמַנֵחם ָאב

ֲחִסידּות ִהיא ְכמֹו ֵאׁש.



מצות לא תעשה ק"ה:

"וְ�א יִֵּתן עָלָיו לְבֹנָה" )פרשת נשא(

מצות לא תעשה ש"�:

"ִאְּמ� ִהוא �א ְתגַּלֶה עֶ�וָָתּה" )פרשת אחרי(

מצות לא תעשה של"אֹ:

ת ָאבִי� �א ְתגַּלֵה: )פרשת אחרי( "עֶ�וַת אֵֶשׁ

מצות לא תעשה של"בֹ:

"עֶ�וַת ֲאחֹוְת� ַבת ָאבִי� ... �א ְתגַּלֶה עֶ�וָָתן" )פרשת אחרי(

מצות לא תעשה של"ג:

ת ָאבִי� מֹולֶדֶת ָאבִי� ֲאחֹוְת� ִהוא   "עֶ�וַת ַּבת אֵֶשׁ
�א ְתגַּלֶה עֶ�וָָתּה" )פרשת אחרי(

מצות לא תעשה של"ד:

"עֶ�וַת ַּבת ִּבנְ� אֹו ַבת ִּבְּת� �א ְתגַּלֶה עֶ�וָָתן" )פרשת אחרי(

״ם : ִהְלכֹות סֹוָטה - ִהְלכֹות ִאיסּוֵרי ִביָאה ַרְמּבַ

ָאסּור ְלִהְתַחֵּתן ִעם 
ְקרֹוֵבי ִמְׁשָּפָחה ְמֻסָּיִמים



ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ַמה ָעִשינּו ְכֵדי ְלָקֵרב עֹוד יֹוֵתר 
ֶאת ִביַאת ַהָמִׁשיַח?

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: ַׁשָבת ַנֲחמּו

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: >>דרכי<<



תודה ל-
NCFJE

לילדיםחת"ת

 אם ברצונכם להקדיש יום בחת״ת לילדים 
לכבוד יום הולדת, לזכות או לכל מטרה אחרת 

www.KidsChitas.org 
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