
 תענית:

הזכרת 
ושאילת 
 גשמים

 הזכרת גשמים ב א 

 ניסוך המים ג  

 רתחא דאורייתא ד  

 סוף זמן שאלת גשמים ה  
 אילן במה אברכך

 ברכה על הגשמים ו  

 עצירת גשמים ז  
 ד"ת נמשלו למים, יין וחלב

 ברכה שורה בדבר הסמוי מן העין ח  

 אולת אדם תסלף דרכו ט  
 וד והמןבאר, ענני כב

 י"ג תעניות

 תחילת זמן שאלת גשמים י  
 ג' תעניות ראשונות

 תענית שעות יא  
 היושב בתענית חוטא / קדוש

 קבלת תענית מבעוד יום יב  
 ג' וז' תעניות אחרונות

 רחיצה בתענית ולאבל יג  
 תפילת עננו

 עוברות ומניקות לתעניות יד  

תוספת ו' ברכות בתפילת  טו ב 
 ניותהתע

 טובל ושרץ בידו טז  
 ש"ץ הראוי לתפילה

 מגילת תענית יז  

 יום ניקנור וטוריינוס יח  

מתריעין 
 עליהן מיד

 דברים שמתריעין עליהן מיד יט ג 
 נקדימון בן גוריון

 התרעה על מפולת כ  
 לעולם יהא אדם רך כקנה

 התרעה על דבר כא  
 אילפא ר' יוחנן, נחום איש גם זו

 התרעה על שדפון וארבה כב  
 התרעה על חיה רעה וחרב

 חוני המעגל, אבא חלקיה ור' יונה כג  

 ר' יוסי דמן יוקרת כד  
 אלעזר איש ברותא

 ר' חנינא בן דוסא כה  
 הפסקת תענית בעקבות גשמים

 מעמדות
 נשיאת כפיים בתענית כו ד 

 משמרות ומעמדות כז  

 י"ז בתמוז
 ט' באב

 ן עציםקרב כח  
 י"ז בתמוז

 ט' באב כט  

 יוה"כ וט"ו באב ל  

  לא  

 
 

 

 :תעניות

 ב. מאימתי מזכירין .א
 טו. סדר תעניות כיצד .ב
 יח: סדר תעניות אלו .ג
 כו. בשלשה פרקים .ד

 מגילה:

מקרא מגילה 
 מצוות פורים

 זמן מקרא מגילה ב א 

 תרגום אונקלוס ויונתן בן עוזיאל ג  

 קדימות מגילה למצוות אחרות

 נשים במקרא מגילה ד  
 פורים שחל בשבת

 מלאכה, הספד ותענית בפורים ה  
 פרזים ומוקפין

 יגעת ומצאת תאמין ו  

 פורים באדר א'

 משלוח מנות ומתנות לאביונים ז  
 חייב איניש לבסומי בפוריא

 ח  

בין...
אין 

 

 

 תרגום שבעים ט  

 יובית חונ י  

 יא  

תר
אס

ת 
מגיל

ש 
מדר

 

 

  יב  

 מות משה בז' באדר יג  

 נביאים שנתנבאו לישראל יד  

  טו  

  טז  

 קריאת מגילה למפרע יז ב 
 סדר ברכות תפילת י"ח

 מקרא מגילה בע"פ, בכל לשון, יח  
 לסירוגין, שלא מן הכתב

 פרוז ומוקף בן יומו יט  
 להחרש, שוטה וקטן במגי

 מצוות שזמנן כל היום/הלילה כ  

 קה"ת

 ברכות המגילה כא ג 
 הל' קה"ת

  כב  

 דבר שבקדושה בי' כג  

 תפילין עגולות כד  

 מודים מודים כה  
 על קן ציפור יגיעו רחמיך

 בית כנסת

 מכירת ביכ"נ ותשמישי קדושה כו ד 
 ירושלים אי נתחלקה לשבטים

 מכירת ס"ת כז  

 מה הארכת ימים?ב כח  

 קדושת ביכ"נ שחרב

 ד' פרשיות
 ד' פרשיות כט  

  ל  

קה"ת 
 במועדים

 קה"ת במועדים לא  

 גלילת ס"ת לב  

 
 :מגילה

 ב. מגילה נקראית .א
 יז. הקורא למפרע .ב
 כא. הקורא עומד .ג
 כה: בני העיר .ד
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