
והיא,ך"בתנהמופיעותהמגילותמחמשאחת-איכהמגילת
.הראשוןהמקדשביתחורבןאתפרטיםלפרטיעדמתארת

בנייצאואליההאיומההגלותעל,החורבןעלמקונןהנביא
.תקופהבאותהשאירעוהאסונותועלישראל

ומופיעה)נפתחתהיאבההמילהשםעלכךנקראתהמגילה
אירעכיצד?כיצד–'איכה':(המגילהבמשךפעמיםמספר

כיצד?חרבותלעייהפכה,בתבלביותרהיפההעיר,שירושלים
וקיבלהאלוקיםידיעלשנבחרהעם,ישראלשעםהדברקרה

?העולםאומותידיעלונהרגמגורש,מעונה,התורהאתממנו

אתלזכורכדיבאבתשעהבלילשנהמדיקוראיםהמגילהאת
במהרההמשיחלביאתולהתפללשהיהמהעללקונן,החורבן

.בימינו

ונאמרים,באבלתשעהשנכתבוקודששירי,פיוטים–קינות
.התפילהלאחר

ביןבאמצעבדיוקשנמצאביוםרגע.בהלכהזמן-היוםחצות
לשקיעתהחמההנץשביןהשעות,לשקיעתההשמשזריחת
השישיתהשעהובסוף,זמניותשעות12-למחולקותהחמה

.למערבמזרחביןבדיוקהשמשנמצאתובו.היוםחצותחל
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.לפניך טבלת האסור והמותר בתשעה באב
.כל אחד מהפעולות שלפניך במקום המתאים בטבלהרשמי

:הפעולות
להתרחץ במים קרים
נעילת נעל בד שמשולב בה עור
אמירת מגילת איכה וקינות כשמתפלל ללא מנין
למרוח משחה על פצע או לצורך רפואי
להושיט אצבע לתוך מים
ללמוד תורה בעניינים הגורמים לצער
ליטול ידיים בבוקר
לחפש קושיה ותרוץ, ללמוד תורה בעיון
לשטוף במים מאכלים לצורך בישול
ללמוד תורה עם תינוקות בעניינים הקשורים לחורבן
ליטול ידיים רק עד מקום חיבור האצבעות לכף היד
לקרא בתפילה את פסוקי הקרבנות
 להעביר אצבעות ידיו שעדיין קצת לחות מנטילת הבוקר כדי לנקות העיניים

מהשינה
היומי לאחר חצות היוםהתהליםאת לאמר
לרחוץ את הלכלוך שיש על העיניים מהשינה אם עושה זאת כל יום

חייבמותראסור
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שימי לב  , בכל אירוע מהי הטעות ההלכתיתרשמי . לפנייך אירועים
.בקו התחתילהדגשה 

(נט-סעיפים נו)איסור שאלת שלום 
לטייל באחד ממרכזי הקניותאחר הצהריים בתשעה באב החליטה נחמה ללכת 

בכניסתה לאחת מחנויות הבגדים פגשה חברה . כדי שלא תרגיש את הצום
.ואינה מכירה כלל את ההלכות, מבית ספרה הקודם שאינה שומרת מצוות

כמה טוב  ? מה נשמע, ם-ו-ל-ש: "נחמה רצה לעברה בהתלהבות וקראה
..."שנפגשנו

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

(ע,סב-סעיפים ס)עשית מלאכה 
תשעה באב חשבה מרים לנצל את היום והכינה לעצמה רשימת מטלות  בבקר

:להספיק
.לטפל בערמת בגדים שממתינה לגיהוץ

.לבשל אוכל לצאת הצום
.להכניס את עגלת התינוק שנשארה בחצר הבית

להכין עוגה לסעודת ברית המילה של השכנים שתערך בצאת הצום

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

(סט-סח)ישיבה על ספסל 
,  התיישבה על הספה בסלון11:00ב , מאוחרמנוחיבבקר תשעה באב התעוררה 

.והתחילה להתפלל
_____________________________________________________
_____________________________________________________

יום עשירי באב
.יום שישי–חל באחת השנים בערב שבת י באב 

מלכה החליטה שלכבוד שבת מותר לעשות הכל אפילו שבעשירי באב נשרף רוב 
.בית המקדש

"  שהחיינו"ברכה , היא הכינה קציצות בשר לארוחת צהריים של יום שישי
שהצטברו  כבסה את הבגדים , כשאכלה את הענבים בפעם הראשונה בעונה

.הלכה למספרה והתרחצה, מתשעת הימים
כשחזר לבית הביא לה מהיין שחלקו , בעלה השתתף בסעודת סיום מסכת

.בסעודת המצוה
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

חברי ביחד עם חברתך הצגה  המשלבת כמה שיותר מהלכות  
.והופענה לפני הכיתה, תשעה באב


