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SZEWA MICWOT DERABANAN
Siedem Przykazań Rabinicznych.
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Przykazanie [dotyczące] Megilat Ester.

Na święto Purim należy wysłuchać Megilat Ester dwa razy: na
Maariw i na Szachrit.
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Przykazanie [zapalania] świec szabatowych.

Świece szabatowe zapala się na 18 minut przed zachodem
słońca.
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Przykazanie [zapalania] świateł chanukowych.

Światła chanukowe zapala się przez osiem dni Chanuki
w ciągu pół godziny po zmroku.
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Przykazanie mycia rąk.

Rytualnie umywa się ręce aż do nadgarstka, czystą, nieużywaną
wodą, laną z garnka. Między innymi po wstaniu rano i przed
jedzeniem chleba.
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SZEWA MICWOT DERABANAN (Siedem przykazań rabinicznych)
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Przykazanie odmawiania Hallelu.

Cały Hallel to Psalmy od 113 do 118; Pół - Hallel (Checi Hal-
lel) nie zawiera Psalmów 115 i 116. Cały Hallel odmawia się w
Erec Jisrael przez 18 dni:

 przez 7 dni Sukot
 Szemini Aceret
 8 dni Chanuki
 Pesach
 Szawuot;

w Diasporze przez 21 dni:
 7 dni Sukot
 Szemini Aceret
 8 dni Chanuki
 pierwszy i drugi dzień Pesach
 Simchat Tora
 pierwszy i drugi dzień Szawuot. (W Diasporze święta trwają
dwa dni.)

Pół- Hallel odmawia się w Rosz Chodesz i pozostałe dni Pesach.
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Przykazanie błogosławienia każdej rzeczy.

Błogosławieństwa wypowiada się (między innymi) przed wszy-
stkimi przyjemnościami (jak: jedzenie, picie , wąchanie  miłego
zapachu), oraz przed spełnieniem micwy.
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Przykazanie ustanowienie [trzech rodzajów] eruw.

 Eruw chacerot - fizyczne rozszerzenie pojęcia „terenu pry-
watnego” w Szabat, aby móc przenosić rzeczy.

 Eruw tawszilin - umożliwienie gotowania w święto na
potrzeby Szabatu, gdy święto przypadło w piątek (w Szabat
gotowanie jest zakazane, a w święto można gotować tylko na
potrzeby jednego dnia świątecznego).

 Eruw techumin - wydłużenie długości drogi, jaką wolno
przejść w Szabat.
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SZEWA MICWOT BNE NOACH

Siedem Przykazań [dla] potomków Noego.

Te przykazania przeznaczone są dla nie-Żydów. Składa się na
nie jeden nakaz i sześć zakazów.
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[Zakaz] jedzenia członków z żyjącego zwierzęcia.(Mc. 452)
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[Zakaz] bluźnienia HASZEM.(Mc. 70)
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[Zakaz] rabowania.(Mc. 224 i 228)
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[Nakaz] ustanowienia sądów.(Mc. 58 i 491)
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[Zakaz] bałwochwalstwa.(Mc. 26-29)
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[Zakaz] niemoralnych stosunków cielesnych.(Mc. 35)
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[Zakaz] mordowania ( dosł. rozlewu krwi).(Mc. 34)


