ב"ה

חת ת
"

•

קֹודׁש
ַש ָבת ֶ
ט״ז ְמנַ ֵחם ָאב
ָפּ ָר ַשׁת וָ ֶא ְת ַחנָ ן
ַש ָבת נַ ַחמּו
ִפ ְר ֵקי ָאבֹות ֶ -פ ֶרק ג׳
ֵׁשם:

חו ָּמ ׁש:

ָפּ ָר ַׁשת וָ ֶא ְת ַחנָ ן ְ -ש ִביעִ י

יהּודּי/ה ָאסּור לְ ִהנָ ֵשא לְ גֹוי/ה
לִ ִ

ְּת ִה ִלים:

יֹום ט״ז (ע״ט  -פ״ב)
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מ
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נֹודֶה ּלְ לְעֹולָם
לְדֹור וָדֹר נ ְ ַס ֵּפר ְתּ ִהלָּ ֶ
ת

ם ֶאת ַפ ְר ָנ ָס ֵתנּו
ִמ ֵדי יֹום ָאנּו ְמ ַק ְבלִ י
ְב ִב ְר ַכת ה׳ ּו ְב ַהנְ ָהגָ ה טֹו ָבה ֶש ָלנּו.

ּ ַתנְ יָא:

ִאגֶ ֶרת ַהק ֶֹדׁש ִס ָימן ה׳

ה׳ ָב ָרא ֶאת ָהעֹולָ ם ַה ָבא ָבאֹות י׳,
וְ ֶאת ָהעֹולָ ם ַהזֶ ה ָבאֹות ה׳

הַ יוֹם יוֹם:

ט״ז ְמנַ ֵחם ָאב

יּות ַהּתֹו ָרה נ ִ ְק ָרא ֵאׁש  ...ד ַא ְרף ד
ֶ
ע
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מ
ׁשְ
ּפ
ִ
ִמ
יַ
״ּפְנִי ְמ ַק ֵּבל ָאן ז ָאג ֶען ִאיהם :ה ָאב ֵקיין מֹו ָר ע גֵי ןי
צּום
א נִיט
וויַיל ה' ֶאלֹ ֶקי ָך ֵאׁש אֹוכְלָה הּוא.״

ֲח ִסידּות ִהיא כְ מֹו ֵאׁש.

ַר ְמ ַּב״ם:

יסּורי ִב ָיאה
סֹוטה ִ -הלְ כֹות ִא ֵ
ִהלְ כֹות ָ
מצות לא תעשה ק"ה:

"ו ְא יִּתֵן ָעלָיו לְבֹנ ָה"

(פרשת נשא)

מצות לא תעשה ש":

" ִאּמְ הִוא א ְתגַּלֶה עֶוָתָּה"

(פרשת אחרי)

מצות לא תעשה של"אֹ:

"עֶו ַת ֵאׁ ֶשת ָאבִי א ְתגַּלֵה:

(פרשת אחרי)

מצות לא תעשה של"בֹ:

"עֶו ַת אֲחֹותְ בַת ָאבִי  ...א ְתגַּלֶה עֶוָתָן"

(פרשת אחרי)

מצות לא תעשה של"ג:

"עֶו ַת ּבַת ֵאׁ ֶשת ָאבִי מֹולֶדֶת ָאבִי אֲחֹותְ הִוא
תגַּלֶה עֶוָתָּה" (פרשת אחרי)
א ְ
מצות לא תעשה של"ד:

"עֶו ַת ּבַת ִּבנ ְ אֹו בַת ִּבּתְ א ְתגַּלֶה עֶוָתָן"

(פרשת אחרי)

ָאסּור לְ ִה ְת ַח ֵּתן ִעם
רֹובי ִמ ְׁש ָּפ ָחה ְמ ֻסּיָ ִמים
ְק ֵ

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

ַש ָבת נַ ֲחמּו

יֹותר
ַמה עָ ִשינּו כְ ֵדי לְ ָק ֵרב עֹוד ֵ
ֶאת ִב ַיאת ַה ָמ ִש ַיח?
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