
  בס"ד 

 

 

ֵבין צֹום  ַהֵמַצִריםְיֵמי ֵבין  בּועֹות שֶׁ ת ַהשָּׁ ְבָעה ָעָשר ְבַתּמּוזֵהם ְשֹלשֶׁ )ַהּיֹום   שִׁ

ן ַבִית  ַלִים ְבֻחְרבָּׁ ה חֹוַמת ְירּושָּׁ בֹו ֻהְבְקעָּׁ ְשָעה ְבַאבֵשִני( ְלצֹום שֶׁ בֹו  תִׁ )ַהּיֹום שֶׁ

ש(.  ֵתי ַהִמְקדָּׁ ְרבּו ְשֵני בָּׁ  חָּׁ

ש  ן ֵבית ַהִמְקדָּׁ ה ַהְקשּוִרים ְלֻחְרבָּׁ ה ְוַהְמצּוקָּׁ רָּׁ ת ְיֵמי ַהצָּׁ ה ְמַצְּיִנים אֶׁ יִָּׁמים ַאלָּׁ

ֵגי ֲאֵבלּות ַההֹולְ  ם ִמְנהָּׁ הֶׁ ִלים בָּׁ ִראשֹון ְוַהֵשִני, ְוחָּׁ ְקֵרִבים הָּׁ ל שֶׁ ִכים ּוַמְחִמיִרים ְככָּׁ

ה ְבַאב.   ְלִתְשעָּׁ

 

לֹוש  ה שָּׁ ל ְיֵמי ֵבין ַהֵמַצִרים קֹוְרִאים ְלַאַחר ְקִריַאת ַהתֹורָּׁ תֹות שֶׁ לֹוש ַהַשבָּׁ ְבשָּׁ

ם. ַהְפַטרֹות עָּׁ ְטֵאי הָּׁ ּיָּׁבֹואּו ַעל חֶׁ ֹענִָּׁשים שֶׁ נּות ּובָּׁ עֹוְסקֹות ַבֻפְרעָּׁ ֵאלּו  ַהְפַטרֹות הָּׁ

  "ְתָלָתה ְדּפֹוְרַענּוַתא", ְמֻכּנֹות

אַ  תֹות שֶׁ ַבע ַהַשבָּׁ הּוְבשֶׁ מָּׁ ל נֶׁחָּׁ ַבע ַהְפַטרֹות שֶׁ ב קֹוְרִאים שֶׁ ה ְבאָּׁ  ֲחֵרי ִתְשעָּׁ

ַמָתא". ַהְמֻכּנֹות  ַבע ְדֵנחֶׁ  "שֶׁ

ַמְתִחיִלים ִמֵליל י"ז ְבַתמּוז  ת ַהְשבּועֹות שֶׁ ב ֵהם  ְשֹלשֶׁ ה ְבאָּׁ ִכים ַעד ִתְשעָּׁ ְוִנְמשָּׁ

ם נֱֶׁאַמר:  ֲעֵליהֶׁ ל ַצַער, שֶׁ  יִָּׁמים שֶׁ

ים"  יגּוָה ֵבין ַהְּמָצרִׁ שִׁ יָה הִׁ  )איכה א, ג(."ָכל ֹרְדפֶׁ
 

ם ִטְקֵסי ֵארּוִסין ַמְמִשיִכים ְלִהְתַקֵּים(.  ❖  לֹא ִמְתַחְתִנים )אּולָּׁ

ה. לֹא ַמְקִש  ❖  יִבים ְלמּוִסיקָּׁ

ה ַבִצבּור  ❖ ה אֹו ְמִסבָּׁ ה, ִרקּוִדים ְוִלּוּוי   –ִנְמנִָּׁעים ִמֹכל ֲחִגיגָּׁ כֹוְללֹות ִשירָּׁ ה שֶׁ ֵאלֶׁ ד כָּׁ ִבְמיֻחָּׁ

ִלי.   מּוִסיקָּׁ

ְרַנִים  ❖ ִרים לֹא ִמְתַגְלִחים )ֵיש ַהּנֹוֲהִגים ֲאִפלּו לֹא ִלְקֹצץ ִצפָּׁ בֹו  לֹא ִמְסַתְפִרים ּוְגבָּׁ בּוַע שֶׁ ַבשָּׁ

ב(.  אָּׁ ה בָּׁ ל ִתְשעָּׁ  חָּׁ

 



ת   ❖ ְבַשבָּׁ ַאְך  תֹות,  ְבַשבָּׁ ְלַמֵעט  ש,  דָּׁ ד חָּׁ גֶׁ בֶׁ ַעל  ש אֹו  דָּׁ ְפִרי חָּׁ ַעל   ' ֵהֵחַּיינּו  'שֶׁ ְרִכים  ְמבָּׁ לֹא 

ֵהֵחַּיינּו ַגם  ֵרְך שֶׁ אּוי ְלַהְחִמיר ְולֹא ְלבָּׁ ב ַעד ט' ְבַאב רָּׁ ש אָּׁ ֵמרֹאש ֹחדֶׁ ת שֶׁ  . ְבַשבָּׁ

לֹוש הַ  ❖ לֹוש ַהְפַטרֹות  ְבשָּׁ ה שָּׁ ְיֵמי ֵבין ַהֵמַצִרים קֹוְרִאים ְלַאַחר ְקִריַאת ַהתֹורָּׁ ל  תֹות שֶׁ ַשבָּׁ

ה   תָּׁ "ְתלָּׁ ְמֻכּנֹות  ֵאלּו  ַהְפַטרֹות  ם.  עָּׁ הָּׁ ְטֵאי  חֶׁ ַעל  ּיָּׁבֹואּו  שֶׁ ֹענִָּׁשים  ּובָּׁ נּות  ַבֻפְרעָּׁ עֹוְסקֹות  הָּׁ

 . ְדפֹוְרַענּוַתא"

ים ❖ ְשַעת ַהָימִׁ ב ּוִמְסַתְּיִמים  תִׁ ש אָּׁ ַמְתִחיִלים ְברֹאש ֹחדֶׁ ִמים שֶׁ  הּוא ִכּנּוי ַלּיָּׁ

ְבעּו ִכי:   ב. ֲחַז"ל קָּׁ ה ְבאָּׁ ֵאי ִתְשעָּׁ ְמָחה""מִׁ ְבמֹוצָּׁ ין ְבשִׁ ְכַנס ָאב ְמַמָעטִׁ נִׁ  שֶׁ

ְשָעה ְבָאב ❖ ש ְביֹום זֶׁה. תִׁ ֵתי ַהִמְקדָּׁ ן ְשֵני בָּׁ ר ֻחְרבָּׁ  הּוא יֹום ַתֲעִנית ְלֵזכֶׁ

ְשָעה ְבָאב ❖ אֵ  תִׁ מּורהּוא יֹום הָּׁ חָּׁ ל ְתקּוַפת ְיֵמי ֵבין ַהִמְצִרים, ְוהֶׁ דֹול ְביֹוֵתר שֶׁ ל ַהגָּׁ  בֶׁ

נָּׁה.   ן ְלאֹוֵרְך ַהשָּׁ ר ַהֻחְרבָּׁ ֵבין ַאְרַבע ַהַתֲעִנּיֹות ְלֵזכֶׁ  שֶׁ

ְשָעה ְבָאב  ❖ ית תִׁ ִעּנּוִים ִכְביֹום ִכפּור:   ַתֲענִׁ ת הָּׁ ּה ֲחֵמשֶׁ ְנהּוִגים בָּׁ ה שֶׁ  ִהיא ַהְּיִחידָּׁ

הֲאִכי ה. , לָּׁ ל, ְוַתְשִמיש ַהִמטָּׁ ה, ְנִעיַלת ַהַסְנדָּׁ ה, ִסכָּׁ  ְשִתּיָּׁה, ְרִחיצָּׁ

ְשָעה ָבָאב  ❖ ית תִׁ ת. ַתֲענִׁ ֳחרָּׁ ִבים ְלמָּׁ ה ַעד ֵצאת ַהכֹוכָּׁ ה, ֵמַהְשִקיעָּׁ ה ְשֵלמָּׁ מָּׁ ת ְימָּׁ כֶׁ  ִנְמשֶׁ

ְשָעה ְבָאב ❖ סּור ִלְלֹמד תִׁ בּו אָּׁ נָּׁה שָּׁ ִחיד ַבשָּׁ ה )ִמְלַבד ִלמּוד הּוא ַהּיֹום ַהּיָּׁ  תֹורָּׁ

ל ִדְבֵרי ֲאֵבלֹות(    שֶׁ

תֹו ❖ ַבע ַהַשבָּׁ ה ְבשֶׁ מָּׁ ל נֶׁחָּׁ ַבע ַהְפַטרֹות שֶׁ ב קֹוְרִאים שֶׁ ה ְבאָּׁ ַאֲחֵרי ִתְשעָּׁ  ת שֶׁ

ַמָתא". ַהְמֻכּנֹות   ַבע ְדֵנחֶׁ  "שֶׁ

 

 : ֲעֵנה ַעל ַהְשֵאלֹות

ה ביז' ְבַתמּוז  • רָּׁ ה קָּׁ ? מָּׁ

 ____________________________________________________

____________________ ________________________________ 

ה • ב מָּׁ ה ְבאָּׁ ה ְבִתְשעָּׁ רָּׁ  ?קָּׁ

 ___________________________________________________________

______________________________________ _____________________ 

 

 

 



 

ה זֹו  • ה ִנְקֵראת ְתקּופָּׁ מָּׁ בּועֹות" ְבֵשםלָּׁ ת ַהשָּׁ   ? "ְשֹלשֶׁ

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 _____________________ ______________________________________ 

 

ים:  ים ַהְנכֹונִׁ ְשָּפטִׁ ת ַהּמִׁ  ַהֵקף ַרק אֶׁ

ִראשֹון ִבְלַבד  • ַרב ַהַבִית הָּׁ ב חָּׁ אָּׁ ה בָּׁ  ְבִתְשעָּׁ

ה ביז' ְבַתמּוז ּוִמְסַתּיֶׁ  • בּועֹות" ַמְתִחילָּׁ ת ַהשָּׁ ב ְתקּוַפת "ְשֹלשֶׁ ה ְבאָּׁ ת ְבִתְשעָּׁ  מֶׁ

ב  • ת ְבכא' ְבאָּׁ ב ּוִמְסַתּיֶׁמֶׁ ה ְבא' ְבאָּׁ בּועֹות" ַמְתִחילָּׁ ת ַהשָּׁ  ְתקּוַפת "ְשֹלשֶׁ

ַלִים • צֹור ַעל ְירּושָּׁ  ביז' ְבַתמּוז ֵהֵחל ַהמָּׁ

ַלִים • ִעיר ְירּושָּׁ ה חֹוַמת הָּׁ  ביז' ְבַתמּוז ִנְבְקעָּׁ

ֲאֵבלּות ַמְתִחיִלים ַרק בְ  • בִדיֵני הָּׁ ש אָּׁ  רֹאש ֹחדֶׁ

ב • ש אָּׁ ֲאֵבלּות ִמְתַגְבִרים ִמְתִחַלת ֹחדֶׁ  ִדיֵני הָּׁ

 

ה ְכֹתב ֵגי ַהְתקּופָּׁ ַעת ִמְנהָּׁ ֲאֵבלּות ְבַהְשפָּׁ יָך ִבְתקּוַפת הָּׁ ִּיְשַתּנּו ְבַחּיֶׁ ִרים שֶׁ חֹות ְשֵני ְדבָּׁ : ְלפָּׁ

_______________________________ _________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

_______________________________________________________ _ 

ה ַבְתמּונָּׁ   ְכֹתב ה רֹואֶׁ ה ַאתָּׁ  ה:  מָּׁ

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 _____________ ___________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________ 



 

 

 

 


