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אאאא:  :  :  :  מאימתי מאימתי מאימתי מאימתי �  �  �  �  שאילת גשמי�שאילת גשמי�שאילת גשמי�שאילת גשמי�, , , , יייי""""ג תעניותג תעניותג תעניותג תעניות

תחילת וסו  זמ� הזכרת גשמי�תחילת וסו  זמ� הזכרת גשמי�תחילת וסו  זמ� הזכרת גשמי�תחילת וסו  זמ� הזכרת גשמי� ב
גשמי� נקראי� גבורות

עבודה שבלב זו תפילה

ג'  מפתחות ביד ה'  שלא נמסרו ביד שליח

הזכרת גשמי� ליל יוהזכרת גשמי� ליל יוהזכרת גשמי� ליל יוהזכרת גשמי� ליל יו""""ט אט אט אט א'  '  '  '  של סוכות לרשל סוכות לרשל סוכות לרשל סוכות לר""""אאאא

טע� מצות ד'  המיני� בסוכות לרצות על המי�

הזכרת גשמי� כל השנההזכרת גשמי� כל השנההזכרת גשמי� כל השנההזכרת גשמי� כל השנה

רמז לניסו$ המי� מ� התורה (2)

מני� הימי� למצות ניסו$ המי� בסוכות (2) ג
הזכרת גשמי� ליל ושחרית שמעהזכרת גשמי� ליל ושחרית שמעהזכרת גשמי� ליל ושחרית שמעהזכרת גשמי� ליל ושחרית שמע""""צצצצ

הזכרת טל ורוחות בתפילההזכרת טל ורוחות בתפילההזכרת טל ורוחות בתפילההזכרת טל ורוחות בתפילה

טל, רוחות ועבי� אי� נעצרי�

דברי� המועילי� כמטר ויותר ממטר

תועלת השלג

ת"ח דומה לזרע נובט ד
רתחא דאורייתא

ת"ח צרי$ להיות קשה או נח

ג'  שאלו שלא כהוג�

כנסת ישראל שאלה שלא כהוג�

זמ� הפסקת הזכרת גשמי� לרזמ� הפסקת הזכרת גשמי� לרזמ� הפסקת הזכרת גשמי� לרזמ� הפסקת הזכרת גשמי� לר'  '  '  '  יהודהיהודהיהודהיהודה

הלכה לזמ� הזכרת ושאילת גשמי�הלכה לזמ� הזכרת ושאילת גשמי�הלכה לזמ� הזכרת ושאילת גשמי�הלכה לזמ� הזכרת ושאילת גשמי�

תחילת הזכרת גשמי� בבתחילת הזכרת גשמי� בבתחילת הזכרת גשמי� בבתחילת הזכרת גשמי� בב'  '  '  '  יייי""""ט של גלויותט של גלויותט של גלויותט של גלויות

סו  זמ� שאילת גשמי�סו  זמ� שאילת גשמי�סו  זמ� שאילת גשמי�סו  זמ� שאילת גשמי� ה
זמ� יורה ומלקוש (1)

רעב ונס ירידת הגשמי� בימי הנביא יואל

ירושלי� של מעלה כנגד ירושלי� של מטה

שתי� רעות עשה עמי

מות שמואל ב� נ"ב שנה (1)

מות שמואל טר� זמנו משו� מלכות דוד

אי� מלכות נוגעת בחברתה אפי'  כמלא נימא (3)

אי� מסיחי� בסעודה שמא יקדי� קנה לושט

יעקב אבינו לא מת

כל נטיעות שנוטעי� ממ$ יהיו כמות$

פי'  יורה ומלקוש ו
זמ� יורה ומלקוש (2)

עצירת גשמי� מל קשיותיה� של ישראל

זמ� רביעה ראשונה

זמ� רביעה שניה והשלכותיו להלכה

גשמי� מרובי� החשובי� גשמי ברכה

גשמי חודש טבת ברכה או קללה

ברכה על הגשמי� (2)

מעלת יו� ירידת גשמי� ז
ת"ח הגו� ושאינו הגו�

תורה כס� החיי� וכס� המוות (2)

לימוד תורה בחברותא (2)

ד"ת נמשלו לאש, ע', מי�, יי� וחלב

למדתי מרבותי וחברי, ומתלמידי יותר מכול� (1)

תלמיד שאינו הגו� אי� ללמדו תורה

ד"ת מתקיימי� במי שדעתו שפלה

ר'  יהושע ב� חנניה ובת הקיסר (1)

ד"ת משתכחי� בהיסח הדעת (1)

מעלת יו� ירידת גשמי� � המש$ (1)

סיבות לעצירת גשמי� (1)

בגנות עזות פני�

תלמיד שלימודו קשה עליו

שינו� קוד� לעיו� (4) ח
ריבוי תפילה מועיל להורדת גשמי�

ת"ח שאי� נוחי� זל"ז בהלכה (1)

גנות מספרי לה"ר (1)

חשיבות הכוונה בתפילה

גשמי� יורדי� בזכות בעלי אמנה

גדולת� של בעלי אמנה

הקב"ה מדקדק ע� הצדיקי� (1)

השמח ביסורי� מביא ישועה לעול�

ירידת גשמי� כלידה

בקשת רחמי� לביטול ב'  גזירות

קבלת תענית בכוחה לבטל הגזירה

גשמי� בע"ש סימ� קללה

מעלת יו� ירידת גשמי� � המש$ (2)

אי� ברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מ� העי�

ברכה בשעת מדידת גורנו

תפילת שוא (2)

אי� ברכה מצויה בדבר שקול, מדוד או מנוי

סיבות לעצירת גשמי� � המש$

המקפיד לתת מעשרותיו סו  מתעשר (3) ט
ניסוי כלפי שמיא במצות תו"מ

אולת אד� תסל  דרכו ועל ה'  יזע  אפו

כל הכתוב בכתובי� רמוז בתורה

מטר ושפע פרנסה בזכות יחיד או ציבור

באר, ענני הכבוד והמ� בזכות מרי�, אהרו� ומשה

וישמע הכנעני מל$ ערד (2)

כי משמש בד'  לשונות (2)

סימ� לגש� מרובה או מועט

מקור� של גשמי� (2)

א"י נבראת תחילה לכל הארצות י
א"י שותה מי גשמי� תחילה ומאת הקב"ה בעצמו

גודל העול�, ג�, עד� וגיהנ�

תחילת זמ� שאילת גשמי� באתחילת זמ� שאילת גשמי� באתחילת זמ� שאילת גשמי� באתחילת זמ� שאילת גשמי� בא""""י ובגולהי ובגולהי ובגולהי ובגולה

גגגג'  '  '  '  תעניות דיחידי� וגתעניות דיחידי� וגתעניות דיחידי� וגתעניות דיחידי� וג'  '  '  '  ראשונות דציבורראשונות דציבורראשונות דציבורראשונות דציבור

אי� גוזרי� תענית בתחילה ביו� האי� גוזרי� תענית בתחילה ביו� האי� גוזרי� תענית בתחילה ביו� האי� גוזרי� תענית בתחילה ביו� ה''''

יחידי� הראויי� ליטול חלק בגיחידי� הראויי� ליטול חלק בגיחידי� הראויי� ליטול חלק בגיחידי� הראויי� ליטול חלק בג'  '  '  '  תעניות ראשונותתעניות ראשונותתעניות ראשונותתעניות ראשונות

חשש ליוהרא (4)

המתענה על צרה או חולי ועברוהמתענה על צרה או חולי ועברוהמתענה על צרה או חולי ועברוהמתענה על צרה או חולי ועברו

הל$ ממקו� שאי� מתעני� לשמתעני� בו וההיפ$הל$ ממקו� שאי� מתעני� לשמתעני� בו וההיפ$הל$ ממקו� שאי� מתעני� לשמתעני� בו וההיפ$הל$ ממקו� שאי� מתעני� לשמתעני� בו וההיפ$

שכח ואכל בשעת תענית ציבורשכח ואכל בשעת תענית ציבורשכח ואכל בשעת תענית ציבורשכח ואכל בשעת תענית ציבור

עיסוק בד"ת בדר$ (1)

פסיעה גסה בחול (2)
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מיעוט אכילה בדר$ י
מיעוט אכילה בשני רעבו�מיעוט אכילה בשני רעבו�מיעוט אכילה בשני רעבו�מיעוט אכילה בשני רעבו� יא

תשמיש המיטה בשני רעבו�תשמיש המיטה בשני רעבו�תשמיש המיטה בשני רעבו�תשמיש המיטה בשני רעבו�

המצער עצמו ע� הציבור זוכה ורואה בנחמת�המצער עצמו ע� הציבור זוכה ורואה בנחמת�המצער עצמו ע� הציבור זוכה ורואה בנחמת�המצער עצמו ע� הציבור זוכה ורואה בנחמת�

עדי האד� על חטאיו ליו� הדי� (1)

הקב"ה משל� לרשעי� ומעניש לצדיקי� בעוה"ז

די� אד� בשעה שנפטר לבית עולמו

היושב בתענית נקרא חוטא (1) או קדוש

יחיד המתענה ול� בתעניתו אי אומר עננויחיד המתענה ול� בתעניתו אי אומר עננויחיד המתענה ול� בתעניתו אי אומר עננויחיד המתענה ול� בתעניתו אי אומר עננו

המתענה לשעות אי אומר עננוהמתענה לשעות אי אומר עננוהמתענה לשעות אי אומר עננוהמתענה לשעות אי אומר עננו

קנקני� של נכרי� מותרי� אחר י"ב חודש

בגדי משה בשעה ששימש בז'  ימי המילואי�

קבלת תענית שעותקבלת תענית שעותקבלת תענית שעותקבלת תענית שעות יב
קבלת תענית מבעוד יו�קבלת תענית מבעוד יו�קבלת תענית מבעוד יו�קבלת תענית מבעוד יו�

תענית יחיד החלה ביתענית יחיד החלה ביתענית יחיד החלה ביתענית יחיד החלה בי""""ט שבמגילת תעניתט שבמגילת תעניתט שבמגילת תעניתט שבמגילת תענית

תחילת תענית של יחיד מהבוקרתחילת תענית של יחיד מהבוקרתחילת תענית של יחיד מהבוקרתחילת תענית של יחיד מהבוקר

יחיד שקיבל עליו תענית לנעילת הסנדליחיד שקיבל עליו תענית לנעילת הסנדליחיד שקיבל עליו תענית לנעילת הסנדליחיד שקיבל עליו תענית לנעילת הסנדל

לוה אד� תעניתו ופורעלוה אד� תעניתו ופורעלוה אד� תעניתו ופורעלוה אד� תעניתו ופורע

מעלת תענית חלו�מעלת תענית חלו�מעלת תענית חלו�מעלת תענית חלו�,  ,  ,  ,  ודינה בשבת ודינה בשבת ודינה בשבת ודינה בשבת ((((2222))))

גגגג'  '  '  '  וזוזוזוז'  '  '  '  תעניות אחרונות דציבורתעניות אחרונות דציבורתעניות אחרונות דציבורתעניות אחרונות דציבור

גשמי� אחר שיצא ניס� הוו סימ� קללהגשמי� אחר שיצא ניס� הוו סימ� קללהגשמי� אחר שיצא ניס� הוו סימ� קללהגשמי� אחר שיצא ניס� הוו סימ� קללה

המקור לאיסור מלאכה בתעניות ציבורהמקור לאיסור מלאכה בתעניות ציבורהמקור לאיסור מלאכה בתעניות ציבורהמקור לאיסור מלאכה בתעניות ציבור

סדר יו� התענית סדר יו� התענית סדר יו� התענית סדר יו� התענית ((((1111))))

רחיצה בחמי� וצונ� בתעניתרחיצה בחמי� וצונ� בתעניתרחיצה בחמי� וצונ� בתעניתרחיצה בחמי� וצונ� בתענית יג
רחיצה לאבל בחמי� וצונ�

אמירת עננו בתפילהאמירת עננו בתפילהאמירת עננו בתפילהאמירת עננו בתפילה

תעניות שבה� התפללו כ"ד ברכות

עוברות ומיניקות בתעניות ציבורעוברות ומיניקות בתעניות ציבורעוברות ומיניקות בתעניות ציבורעוברות ומיניקות בתעניות ציבור יד
התרעה בזהתרעה בזהתרעה בזהתרעה בז'  '  '  '  תעניות אחרונותתעניות אחרונותתעניות אחרונותתעניות אחרונות

גזירת תעניות מעבר ליגזירת תעניות מעבר ליגזירת תעניות מעבר ליגזירת תעניות מעבר לי""""ג תעניותג תעניותג תעניותג תעניות

טורח ציבור (4)

שאילת גשמי� בגולה אחר ניס�שאילת גשמי� בגולה אחר ניס�שאילת גשמי� בגולה אחר ניס�שאילת גשמי� בגולה אחר ניס�

פתיחת חנויות בזפתיחת חנויות בזפתיחת חנויות בזפתיחת חנויות בז'  '  '  '  תעניות אחרונותתעניות אחרונותתעניות אחרונותתעניות אחרונות

מיעוט בבני� ונטיעה של שמחה בשעת צרהמיעוט בבני� ונטיעה של שמחה בשעת צרהמיעוט בבני� ונטיעה של שמחה בשעת צרהמיעוט בבני� ונטיעה של שמחה בשעת צרה

שאילת שלו� בשעת צרהשאילת שלו� בשעת צרהשאילת שלו� בשעת צרהשאילת שלו� בשעת צרה

נפילת אפיי�נפילת אפיי�נפילת אפיי�נפילת אפיי�,  ,  ,  ,  חגירת שק וקריעת בגדי�חגירת שק וקריעת בגדי�חגירת שק וקריעת בגדי�חגירת שק וקריעת בגדי�

בבבב:  :  :  :  סדר תעניות כיצד סדר תעניות כיצד סדר תעניות כיצד סדר תעניות כיצד �  �  �  �  ברכות בתעניותברכות בתעניותברכות בתעניותברכות בתעניות

סדר התפילה והברכות בזסדר התפילה והברכות בזסדר התפילה והברכות בזסדר התפילה והברכות בז'  '  '  '  תעניות אחרונותתעניות אחרונותתעניות אחרונותתעניות אחרונות טו
אנשי משמר ובית אב בתעניות הציבוראנשי משמר ובית אב בתעניות הציבוראנשי משמר ובית אב בתעניות הציבוראנשי משמר ובית אב בתעניות הציבור

בגדולה מתחילי� מהגדול ובקלקלה מהקט� (2)

טעמי� למנהגי האבלות בתפילת זטעמי� למנהגי האבלות בתפילת זטעמי� למנהגי האבלות בתפילת זטעמי� למנהגי האבלות בתפילת ז'  '  '  '  תעניותתעניותתעניותתעניות טז
הר המוריה

אמירת דברי כיבושי� קוד� התפילה בתעניותאמירת דברי כיבושי� קוד� התפילה בתעניותאמירת דברי כיבושי� קוד� התפילה בתעניותאמירת דברי כיבושי� קוד� התפילה בתעניות

תשובת אנשי נינוה

המתודה ומחזיק בעבירה כטובל ושר' בידו

שששש""""' הראוי לתפילה בתעניות' הראוי לתפילה בתעניות' הראוי לתפילה בתעניות' הראוי לתפילה בתעניות

ש"' שאינו הגו� היורד לפני התיבה

וווו'  '  '  '  ברכות ותקיעות שמוסיפי� בתפילת התעניותברכות ותקיעות שמוסיפי� בתפילת התעניותברכות ותקיעות שמוסיפי� בתפילת התעניותברכות ותקיעות שמוסיפי� בתפילת התעניות

חתימת ברכות ועניית אמ� במקדש (2)

ברכת זכרונות ושופרות בתעניותברכת זכרונות ושופרות בתעניותברכת זכרונות ושופרות בתעניותברכת זכרונות ושופרות בתעניות

חתימת הברכה האחרונה בתפילת התעניותחתימת הברכה האחרונה בתפילת התעניותחתימת הברכה האחרונה בתפילת התעניותחתימת הברכה האחרונה בתפילת התעניות יז
אנשי משמר ובית אב בשתיית יי� בזה"ז

איסור תספורת לאנשי משמר ומעמד

תספורת מל$, כ"ג וכה� הדיוט (1)

תספורת לאנשי משמר ומעמד בזה"ז

שתויי יי� ופרועי ראש שעבדו במקדש

י"ט שבמגילת תענית

דברי תורה אי� צריכי� חיזוק (3)

יו� שלפני ושלאחרי י"ט שבמגילת תענית יח
יו� ניקנור וטוריינוס

גזירת תענית ציבור ברגזירת תענית ציבור ברגזירת תענית ציבור ברגזירת תענית ציבור בר""""חחחח,  ,  ,  ,  חנוכה ופורי�חנוכה ופורי�חנוכה ופורי�חנוכה ופורי�

גגגג:  :  :  :  סדר תעניות אלו סדר תעניות אלו סדר תעניות אלו סדר תעניות אלו �  �  �  �  אלה מתריעי�אלה מתריעי�אלה מתריעי�אלה מתריעי�, , , , אגדתאאגדתאאגדתאאגדתא

דברי� שמתריעי� עליה� מידדברי� שמתריעי� עליה� מידדברי� שמתריעי� עליה� מידדברי� שמתריעי� עליה� מיד יח
בצורת ורעבבצורת ורעבבצורת ורעבבצורת ורעב יט

תענית על גשמי� בשנת שמיטהתענית על גשמי� בשנת שמיטהתענית על גשמי� בשנת שמיטהתענית על גשמי� בשנת שמיטה

גשמי� מרובי� או מועטי� שירדו בזמנ� או שלא בזמנ�

נקדימו� ב� גוריו�

ג'  נקדמה לה� חמה כ
מדרש פסוקי פורענות לברכה

לעול� יהא אד� ר$ כקנה ולא קשה כארז

ראב"ש ואותו אד� שהיה מכוער ביותר

א� למדת תורה הרבה אל תחזק טובה לעצמ$

שימוש בקנה כקולמוס לכתיבת סת"�

מפולת שמתריעי� עליה מידמפולת שמתריעי� עליה מידמפולת שמתריעי� עליה מידמפולת שמתריעי� עליה מיד

אי� סומכי� על הנס (3)

זכויותיו של רב אדא בר אהבה

צדקותו של רב הונא

נמצאת מכשיל� לעתיד לבא (4)

עליית ר'  יוחנ� לגדולה כא
נחו� איש ג� זו

דבר שמתעני� ומתריעי� עליודבר שמתעני� ומתריעי� עליודבר שמתעני� ומתריעי� עליודבר שמתעני� ומתריעי� עליו

לא מקו� מכבד האד� אלא האד� את מקומו

כוח� של מעשי גמ"ח

בני עוה"ב כב
התרעה על שדפו�התרעה על שדפו�התרעה על שדפו�התרעה על שדפו�,  ,  ,  ,  ירקו�ירקו�ירקו�ירקו�,  ,  ,  ,  ארבה וחסילארבה וחסילארבה וחסילארבה וחסיל

התרעה על חיה רעההתרעה על חיה רעההתרעה על חיה רעההתרעה על חיה רעה

התרעה על חרבהתרעה על חרבהתרעה על חרבהתרעה על חרב

מות המל$ יאשיהו

גזירת תענית על שדפו� וירקו�גזירת תענית על שדפו� וירקו�גזירת תענית על שדפו� וירקו�גזירת תענית על שדפו� וירקו�

דברי� שמתריעי� עליה� בשבת דברי� שמתריעי� עליה� בשבת דברי� שמתריעי� עליה� בשבת דברי� שמתריעי� עליה� בשבת ((((1111))))

יחיד אי רשאי לסג  עצמו בתעניתיחיד אי רשאי לסג  עצמו בתעניתיחיד אי רשאי לסג  עצמו בתעניתיחיד אי רשאי לסג  עצמו בתענית

התרעה על דברהתרעה על דברהתרעה על דברהתרעה על דבר

תפילה להפסקת גשמי�תפילה להפסקת גשמי�תפילה להפסקת גשמי�תפילה להפסקת גשמי�

הזמ� הטוב ביותר לירידת גשמי� כג
ברכה בתבואות בימי שמעו� ב� שטח

החטא גור� לאובד� הטוב (1)

חוני המעגל התפלל על גשמי� ועל הפסקת�חוני המעגל התפלל על גשמי� ועל הפסקת�חוני המעגל התפלל על גשמי� ועל הפסקת�חוני המעגל התפלל על גשמי� ועל הפסקת�

חוני המעגל יש� ע'  שנה והתעורר

אבא חלקיה ב� בנו של חוני המעגל

תפילה על רשעי� שיחזרו בתשובה (2)

גדולתו של ר'  יונה

קפדנותו של ר'  יוסי דמ� יוקרת כד
הקפדתו של אלעזר איש בירתא במצות הצדקה

חכמי ישראל שהתפללו ולא נענו בתחילהחכמי ישראל שהתפללו ולא נענו בתחילהחכמי ישראל שהתפללו ולא נענו בתחילהחכמי ישראל שהתפללו ולא נענו בתחילה

שששש""""' שנענו בתפילת� מיד בעקבות הליכותיה�' שנענו בתפילת� מיד בעקבות הליכותיה�' שנענו בתפילת� מיד בעקבות הליכותיה�' שנענו בתפילת� מיד בעקבות הליכותיה�

כוחו של רב יהודה להוריד גשמי�כוחו של רב יהודה להוריד גשמי�כוחו של רב יהודה להוריד גשמי�כוחו של רב יהודה להוריד גשמי�

©NetivotHashas.org.il



63636363תעניתתעניתתעניתתענית

מעשי ניסי� דר'  חנינא ב� דוסא ואשתו כד
תפילה קצרה של כ"ג בהיכל אחר הקטרת הקטורת (2)

תפילת כ"ג כנגד תפילת עוברי דרכי� (2)

עניותו וגדולתו של ר"א ב� פדת כה
לוי הטיח דברי� כלפי מעלה ונצטלע (1)

צדיק משול לתמר ולארז

רררר""""ע נענה בתפילתו אחר שרע נענה בתפילתו אחר שרע נענה בתפילתו אחר שרע נענה בתפילתו אחר שר""""א לא נענהא לא נענהא לא נענהא לא נענה

שיעור הגשמי� שירדו להפסקת התעניתשיעור הגשמי� שירדו להפסקת התעניתשיעור הגשמי� שירדו להפסקת התעניתשיעור הגשמי� שירדו להפסקת התענית

אימתי ירדו גשמי� להפסקת התעניתאימתי ירדו גשמי� להפסקת התעניתאימתי ירדו גשמי� להפסקת התעניתאימתי ירדו גשמי� להפסקת התענית

אימתי שבח של ציבור כשנענו וירדו גשמי�אימתי שבח של ציבור כשנענו וירדו גשמי�אימתי שבח של ציבור כשנענו וירדו גשמי�אימתי שבח של ציבור כשנענו וירדו גשמי�

אמירת הלל כשנענו וירדו גשמי�אמירת הלל כשנענו וירדו גשמי�אמירת הלל כשנענו וירדו גשמי�אמירת הלל כשנענו וירדו גשמי�

דדדד:  :  :  :  בשלשה פרקי� בשלשה פרקי� בשלשה פרקי� בשלשה פרקי� �  �  �  �  מעמדותמעמדותמעמדותמעמדות, , , , טטטט' ' ' ' באבבאבבאבבאב

תפילות שבה� כהני� נושאי� את כפיה�תפילות שבה� כהני� נושאי� את כפיה�תפילות שבה� כהני� נושאי� את כפיה�תפילות שבה� כהני� נושאי� את כפיה� כו
כה� שיכור אינו נושא את כפיוכה� שיכור אינו נושא את כפיוכה� שיכור אינו נושא את כפיוכה� שיכור אינו נושא את כפיו

כה� בעל מו� כשר לנשיאת כפיי� כז
תקנת משמרות ומעמדות לקרבנותתקנת משמרות ומעמדות לקרבנותתקנת משמרות ומעמדות לקרבנותתקנת משמרות ומעמדות לקרבנות

מעמדות מעכבי� את עבודת הקרבנותמעמדות מעכבי� את עבודת הקרבנותמעמדות מעכבי� את עבודת הקרבנותמעמדות מעכבי� את עבודת הקרבנות

שירה אי מעכבת ועיקרה בכלי או בפה (2)

ד'  משמרות כהונה שעלו מהגולה בימי עזרא

קהקהקהקה""""ת של מעמדות במעשה בראשית ת של מעמדות במעשה בראשית ת של מעמדות במעשה בראשית ת של מעמדות במעשה בראשית ((((1111))))

קריאה בסדר הקרבנות כאילו הקריבו� (1)

תעניות אנשי המעמדותתעניות אנשי המעמדותתעניות אנשי המעמדותתעניות אנשי המעמדות

נשמה יתירה הניתנת לאד� בשבת (2)

ב'  עולי� לתורה בפרשה של ה'  פסוקי� (1)

פרשה שלא פסקה משה לא פסקינ� (2)

טטטט'  '  '  '  זמני� לקרב� עצי� במקדשזמני� לקרב� עצי� במקדשזמני� לקרב� עצי� במקדשזמני� לקרב� עצי� במקדש כח
בני גונבי עלי ובני קוצעי קציעות

דחיית מעמד בגי� הללדחיית מעמד בגי� הללדחיית מעמד בגי� הללדחיית מעמד בגי� הלל,  ,  ,  ,  קרב� מוס  או קרב� עצי�קרב� מוס  או קרב� עצי�קרב� מוס  או קרב� עצי�קרב� מוס  או קרב� עצי�

גדר הלל בר"ח

ימי� שגומרי� בה� את ההלל

דברי� שארעו בידברי� שארעו בידברי� שארעו בידברי� שארעו בי""""ז בתמוזז בתמוזז בתמוזז בתמוז

דברי� שארעו בטדברי� שארעו בטדברי� שארעו בטדברי� שארעו בט'  '  '  '  באב באב באב באב ((((2222)))) כט
חטא המרגלי� בט'  באב

מגלגלי� זכות ליו� זכאי וחובה ליו� חייב

משנכנס אב ממעטי� בשמחהמשנכנס אב ממעטי� בשמחהמשנכנס אב ממעטי� בשמחהמשנכנס אב ממעטי� בשמחה

מנהגי אבלות בשבוע שחל בו טמנהגי אבלות בשבוע שחל בו טמנהגי אבלות בשבוע שחל בו טמנהגי אבלות בשבוע שחל בו ט'  '  '  '  באבבאבבאבבאב

ט'  באב או ערב ט'  באב שחל בשבת

אכילת בשראכילת בשראכילת בשראכילת בשר,  ,  ,  ,  יי� וביי� וביי� וביי� וב'  '  '  '  תבשילי� ערב טתבשילי� ערב טתבשילי� ערב טתבשילי� ערב ט'  '  '  '  באבבאבבאבבאב ל
רחיצה ערב טרחיצה ערב טרחיצה ערב טרחיצה ערב ט'  '  '  '  באבבאבבאבבאב

מנהגי אבלות בטמנהגי אבלות בטמנהגי אבלות בטמנהגי אבלות בט'  '  '  '  באב עצמובאב עצמובאב עצמובאב עצמו

מנהג רמנהג רמנהג רמנהג ר""""י ברי ברי ברי בר'  '  '  '  אילעאי בסעודת ערב טאילעאי בסעודת ערב טאילעאי בסעודת ערב טאילעאי בסעודת ערב ט'  '  '  '  באבבאבבאבבאב

עשיית מלאכה בטעשיית מלאכה בטעשיית מלאכה בטעשיית מלאכה בט'  '  '  '  באב באב באב באב ((((2222))))

חשש ליוהרא (5)

חומרת צו� טחומרת צו� טחומרת צו� טחומרת צו� ט'  '  '  '  באבבאבבאבבאב

המתאבל על ירושלי� זוכה ורואה בשמחתההמתאבל על ירושלי� זוכה ורואה בשמחתההמתאבל על ירושלי� זוכה ורואה בשמחתההמתאבל על ירושלי� זוכה ורואה בשמחתה

כפיית המיטה בטכפיית המיטה בטכפיית המיטה בטכפיית המיטה בט'  '  '  '  באבבאבבאבבאב

יוהיוהיוהיוה""""כ וטכ וטכ וטכ וט""""ו באב ימי� טובי� לישראלו באב ימי� טובי� לישראלו באב ימי� טובי� לישראלו באב ימי� טובי� לישראל

תוספת לימוד בלילה החל מט"ו באב לא
מנהג הנשי� בטמנהג הנשי� בטמנהג הנשי� בטמנהג הנשי� בט""""ו באב ויוהו באב ויוהו באב ויוהו באב ויוה""""ככככ

עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקי� בג� עד�
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