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   גקכ"קיצור שולחן ערוך סימן 
        

  (סעיף א')  ברית מילה בערב תשעה באב.

  ברית מילה ופדיון הבן שחלים בערב תשעה באב, מתי יעשו את הסעודה?___________

  (סעיף ב')טיולים ולימוד תורה.  

  מה לא יעשה אדם בערב תשעה באב? __________.

  אם בדברים ש______ ללמוד ב__________.ונוהגין שלא ללמוד אחר הצהריים כי 

   (סעיף ג')סעודה מפסקת.  

  השלם: 

  __________________.ואחר כך:   ________________קודם מנחה:     

  ָקָרא ________ משום דתשעה באב נקרא "_____" דכתיב: "ואין אומרים במנחה:    

  _____"ָעַלי       

  ___________________ ואין צריך ל______ המנעלים.סמוך לערב:      

  ולא ישבו _____ ביחד כדי שלא יתחייבו ב_____.      

  קשה ו_____. -_______________  :רק ואוכלים    

  ___________________.  וצריך להיזהר להפסיק לאכול מ_____ יום. וטובלים:    

   (סעיף ה')בין השמשות של ערב תשעה באב.  

בין השמשות של ערב תשעה באב אסור בכל מה שאסור ב__________.   ולכן צריך 

  ל_____ את ה_______ קודם בין ה______.
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   דקיצור שולחן ערוך סימן קכ"                     
        

  (סעיף א'). ליל תשעה באב

  ה_______,ערבית נכנסין לבית ה_____ וחולצים 

   את מה נוהגים להסיר? ______________________.

  ואין מדליקים אלא רק נר ____ לפני שליח הציבור, ומתפללים ערבית ב____ ודרך ___

  כאבלים.  ואין אומרים "_____" עד למחרת בתפילת _____.

  ואחר תפילת שמונה עשרה אומרים קדיש _____ עם ______,  ויושבים על ה____

  יקים קצת _____ רק בכדי שיוכלו לומר _____ ו______.ומדל

  מה עוד אומרים בנחת ודרך בכי?____________________________________.

 קריאת מגילת איכה:סדר 

  ______________.  בין    ?מעט במגילת איכההש"ץ  מפסיקהיכן 

  ______________.  _____בין   ?יותר מעט במגילת איכההש"ץ  מפסיקהיכן 

  ______________.  _______  ?קצת יותרהש"ץ את קולו  מגביההיכן 

  ______________.  _______  ?בקול רםשבכל איכה אומר  פסוקאיזה 

  .  "____________________"  ? כל הקהל בקול רםאיזה פסוק אומרים אותו 

  

  ואחר כך מסיים שליח הציבור וחוזרים הקהל ואומרים: "______" וגו' בקול רם וכן 

  שליח הציבור.
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  מה אומרים לאחר סיום מגילת "איכה"? "ואתה ____"  וקדיש ____ בלא "______"

  את תפילתי) קיבל(לא ______" ָׂשַתם לפי שאמר באיכה "

  מדלגים ולא אומרים בקדיש "תתקבל צלותהון"...? __________ עד איזו תפילה

  מה חייב לומר גם מי שמתפלל ביחידות ללא מנין?_____________. 

  (סעיף ב')בליל תשעה באב.  אופן השכיבה

  בענין משכבו,בליל תשעה באב יש לאדם להצטער 

  אם רגיל לשכב על שתי כריות:_______________

  ויש נוהגים לשכב בליל תשעה באב על _______ 

  ַוִּיַּקח" שנאמר:זכר למה  –ומשים ____ תחת ראשו 

  וגו'. ... _"____ַמה שראה יעקב אבינו את ה_____ ואמר " –" וגו' ַהָּמקֹום____ מֵ 

  והכל לפי מה שהוא אדם.

  (סעיף ג')שחרית תשעה באב. 

  דתפילין נקראים "_____"משום  -בשחרית אין מניחין ________ 

  " ֶאְמָרתוֹ משום דכתיב: "_____  - וגם אין לובשים טלית _____ 

  אלא לובשים טלית _____ ) שלו(ִדיֵלּה  מלכות ) בגד( ֻּפְרִפיָרא ) קרע(ְּבָזע ומרגמינן: 

  ו______ קצת לבית הכנסת ואין מדליקים נר תפילה כלל, ומתפללים    בלא ברכה. 

  ____ ואומרים "מזמור ל_____" גם כן בנחת ודרך

  כמו בכל תענית –? "______" בין ברכת גואל לרופאבחזרת התפילה הש"ץ מה אומר 

  התפילה אומר הש"ץ ___  קדיש.לאחר   ציבור. 

משום   מדוע?   _________".ֵקל לא ______ ולא "  מה לא אומרים לאחר חזרת הש"ץ?

  . "_____שתשעה באב נקרא "
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  .   בתורה? "_____________"מה קוראים 

  מה נכון שהעולה יאמר בלחש קודם הברכה? "__________________"

  בניגון _____. - במה מפטירין? "____________" 

  לאחר שמחזירים את ספר התורה ______ על הארץ ואומרים _____.

  עד מתי יש להאריך באמירת הקינות?____________.

  ואין אומרים "______" אלא "ובא ל_____"אחר כך אומרים "אשרי", 

  איזה פסוק מדלגין ב"ובא לציון"?_______________.

  ואין אומרים לא שיר היחוד ולא שיר של ___ ולא _____ הקטורת.

  מה נכון לקרוא לאחר התפילה?________

  

  ')ה(סעיף . דברי תורה בתשעה באב

  ה'ִּפּקּוֵדי את הלב, שנאמר: "  _____דברי תורה __

  בתשעה באב ללמוד ____ולכן  –" ֵלב_____ ְיָׁשִרים 

.______  

  אלו דברים מותר ללמוד בתשעה באב?     

  בדברים הרעים שבו.  -בספר _____  )1בדברים ש______ את ליבו, כגון: 

  וידלג את פסוקי ה_____ שבו, וכן את הפורענויות של ______ העולם שכתובים בו.

  שמדובר שם בדיני -וגמרא פרק __________  )4ומדרש _____.    )3 בספר _____.   )2

וירושלמי סוף מסכת ______ דמיירי  )6 . ובהגדה דפרק ה______ )5 _____ ומנודה.  

  מחורבן.  

  אך אסור לעיין בהם איזה ________ ותרוץ או ________ כי משמחים את ה______.
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  ז') (סעיףרחיצה בתשעה באב. 

  רחיצה אסורה בין ב_____ ובין ב____, ואפילו 

  __ לתוך ___ אסור.להושיט ____

  ואינו אסור רק רחיצה של _____, אבל רחיצה שלא

  ____. - לתענוג 

  את ידיו בקומו בבוקר? יטולבאיזה אופן 

  שזהו ____ הרחיצה בשחרית מפני שרוח רעה שורה על ה______, - יטול רק ______ 

  שניגבם קצת ועדיין הם קצת לחות מעבירן על _____.ולאחר 

  ואם עיניו מלוכלכות ודרכו לרחצם במים, רוחצם גם עתה כ_____ ואינו חושש.

  וכן אם היו ידיו ______ בטיט וכדומה מותר לרחוץ במקום ה______.

וכן לתפילת _____ ירחץ  ,_____ לרחוץ ידיו קצת כדרכו תמיד -וכן כשעשה צרכיו 

  .יואצבעות

  (סעיף ח')האופנים המותרים ברחיצה. 

  הדין:  המקרה:

נשים המבשלות וצריכות לשטוף את 

  הכלים בתשעה באב
  _______. מדוע?______________________.

ההולך לצרכי מצוה ואין לפניו דרך 

  אחרת אלא רק לעבור במים
  בהליכתו:________.  בחזרתו:________.

ואין  הפסד)(במקום ההולך בשביל ממונו 

  לפניו דרך אחרת אלא רק לעבור במים
  בהליכתו:________.  בחזרתו:________.

  הבא מן הדרך

  מלוכלכות. –ורגליו כהות 
._________________  



 .6              בס"ד
   

   
 

  (סעיף י') סיכה. 

  אסורה?____________________ (מריחת שמן על גופו) איזו סיכה 

 רפואה _____ לסוך.או לצורך שאר (פצעים) אבל מי שיש לו חטטין 

  (סעיף י"א) נעילת הסנדל. 

  לנעול? של _____. אסוראיזה נעל 

  אם אינו מחופה  –וכד' (מבד) לנעול? של _____  מותראיזה נעל 

  מ____.

__, ומכל ___________ישימו   מה יעשו ההולכים בין הגויים ולא רוצים להיות ללעג?

  ___ לנעול נעלי עור._והיושבים בחנויות ודאי __ .מקום בעל נפש _____ על עצמו

  כי הוא ____ גדול - __________________ למי לא אסרו חכמינו ז"ל ללכת בנעלי עור?

  _____ בנעילת הסנדל. )...(ברכב אך כשמגיע לעיר ______ נעליו.  ואם יושב בעגלה

  (סעיף י"ג) לשאול בשלום חברו. 

  ב___. אסור ל_____ בשלום חברו בתשעה

  _____. -בו וכיוצא  ) בוקר טוב( -ואפילו לומר "____ טבא" 

  מה הדין אם גוי או עם הארץ שואלים בשלומו ולא רוצה 

  _______________.שיקפידו עליו?

  שזהו בכלל _____ שלום. -מה אסור לשלוח לחברו בתשעה באב?______ 

  (סעיף י"ד) טיול ועישון בתשעה באב. 

  בתשעה באב? ___________________. אסור לטיילמדוע 

יש ______, ויש ______ לאחר ה______ בצנעה  האם מותר עישון טבק בתשעה באב? 

  בתוך ____.
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  (סעיף ט"ו) מלאכה בתשעה באב. 

  לעשות מלאכה בתשעה באב?  אסור \מותר האם  

  _____ לעשותה אפילו מעשה הדיוט: מלאכה שיש בה שיהוי קצת

  ה_____.בלילה וביום עד 

  ____.   כגון הדלקת נרות וקשירה:בה שיהוי  שאיןמלאכה 

  משא ומתן?_____________________.כן כל המלאכות ו לעשות אתתי מותר ממ

בין במלאכה  כל ה___,יש לו ל_____ שלא לעשות מלאכה  – אבל מי שהוא ירא שמים

  כדי שלא ____ דעתו מן ה_____. - ובין ב____ ומתן 

  מותר לעשות כל מלאכה, ודבר האבד ____ לעשות גם בעצמו. ועל ידי ___

  (סעיף ט"ז) ישיבה על הארץ. 

  (וכן על ? _________ עד אחרי הצהריים של תשעה באבעל מה נוהגים לשבת                    

  אך לא על _________.   או ספסל נמוך)כרית                                   

   אסורים עד  –ולאחר הצהריים מותר, אבל שאר הדברים האסורים                             

                              .___________  

  

  (סעיף י"ז) הכנת צרכי סעודה. 

  עד מתי נוהגים שלא להכין צרכי סעודה בתשעה באב? _______________

  מותר. -אבל לצורך _____ 

  (סעיף י"ח) ברית מילה בתשעה באב. 

  אם יש תינוק למול, מתי מלין אותו?_________________.

  למי מותר ללבוש בגדי שבת לכבוד המילה?_________________________.

  את היין?_______. שותהמי   ומדליקים ____ לכבוד המילה. ,ואחר כך פושטים אותם
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  (סעיף י"ט) תפילת מנחה של תשעה באב. 

   מניחים ______ ו______ בברכות. מנחהב

  ואומרים שיר של ___ ושאר הדברים שלא אמרו בשחרית.

  ואומרים "אשרי" וחצי ____, וקוראים ב____ ו_______ כמו בשאר תענית ציבור.

  ? "_____"."ולירושלים"מה אומרים בתפילת שמונה עשרה בברכת 

ולא  (בשמע קולנו) " ____"אומרו אחר   " בברכת ולירושלים?לומר "נחם שכחמה הדין אם 

  (ולדעת המשנ"ב יאמר לפני "ותחזינה") אלא יסיים "כי אתה _____" וכו'. יסיים ברוך מנחם וכו'

ולא נזכר עד אחר שאמר ברוך אתה ה'  נחם" גם לאחר "עננו"שכח לומר "מה הדין אם 

  _____________________________.  ?שומע תפילה

בחזרה אומר ברכת _____ ואחר התפילה קדיש עם "_______" וחולצים שליח הציבור 

    ה______ ומתפללים ______.

  (וצריך לטעום משהו תחילה)  ?_______________.נראיתמה עושים עם הלבנה 

  (סעיף כ') י' באב.  –דיני יום העשירי 

ְלֵעת  _____ְּבז' ְּבָאב ִנְכְנסּו ַהּגֹוִים ַלֵהיָכל, ְוָאְכלּו ְוָׁשתּו ְוִקְלְקלּו בֹו ְׁשִביִעי ּוְׁשִמיִני, ּו :תניא

  ַעד ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה. _____, ְוָהְיָתה דֹוֶלֶקת ְוהֹוֶלֶכת ָּכל יֹום הָ ___ֶעֶרב ִהִּציתּו בֹו ֶאת הָ 

  ?בובאב שרובו של היכל נשרף  מדוע לא קבעו את התענית ליום י' ,אם כן

__________________.______________________  

  ֲעִׂשיִרי,  ___. ר' ֵלִוי ִהְתַעָּנה ְּתִׁשיִעי וְ _____ְוִאיָתא ִּבירּוַׁשְלִמי, ר' ָאִבין ִהְתַעָּנה ְּתִׁשיִעי וַ 

  .הלילה רק התענה, העשירי היום כל להתענות כח בו היה שלא מפני -
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  ואנו תש כוחנו ואיננו מתענים אלא _____ באב לבד, 

  :אך מחמירים

בליל י' באב ולא ביום י' עד ____ היום, כי אם  -שלא לאכול ____ ושלא לשתות ___   ●

  בסעודת מצוה.

  וכן אין לברך "______".  ●

  גם אין ל______ ול_______ ול_____ עד חצות יום _____.  ●

  !_____הרי זה  – כל יום עשירי -ומי שמחמיר על עצמו בכל הדברים הנזכרים 

  באיזה מקרה מותר להתרחץ, להסתפר ולכבס מיד בבוקר יום העשירי?___________

.___________________________________  
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  בהבנה" הלכה"התקבל מ

d1234@okmail.co.il 

 

  

  

  

  

  

  לצילום עבור תינוקות של רבן –  לזיכוי הרבים
  

  

  

  ניתן גם להשיג עבודות בחומש ובמשנה 

  ), בבא קמא, אבותמסכת ברכותסדר מועד, (על כל 
 




