
 83 הלכות תשעה באב
 דלמא אמי למסוך ציון שאיני ונר קבוע . לקאמרינן דרשי נו׳ אלו עשוה ימים גני! ויה
« גס ק נצוס גדליה  אנלט׳ נאנ שמל להיוחנעיש לא אמריי שיבדיל ליום נפוו אומרים *
 ימ! לחימק מבוס זמיישינ! ולמא אמי למסוך וכפסולקין אתם;צנים מוילך אומרים אותה גם

 ומשיב שפיר ונר קטע כיון שלפי הניעות נןנשנתמווני :
 שניס פעס אמס: (החגה) טגהגפשוטניויגו הלכות תענית השני׳ נא לפעמים טוס השנמ לסיך ג׳ אוד׳

 לומר ונא לציון נשאו הימיכ בליל ט׳ נאנ שמל י
 «פ'ש ונן המנהנ נמננצאוא״א ואני ואת בריתי
 לא טוס ולא נלילה. ונן נמצא נמנהגי שפיר״א.
 אנל רטנו אליקי׳ מולק טל זה ואומר שצ־ל ונא
 לציו! וכן מנהג* לומר ונא לציון וכן הזרה מריר
 6לממנד שמשון שנה״ל: (תתנו) בפפי רתרומה
 נהג דנינו ברוך ממננצא נשם ר׳ אליעזר ממין
 ואיחי מנמני׳צא ישרו בעיני ואומר אני מרשים
 מקדונ נאו לא שערוס אנוסיהס רבימינו
 הראשונים אשר מימיכם אנו שותים. ואזכיר
 מקצקן מהנין נט׳ נאב שמל להיות בשבת שלא
 לאכול בשד ושלא לשתות יין בסעודה המפסקת
 ונהנו סימני אנצוס. ושט מכמים אוכצ בש־
 ושומה יק ומעצה עצ שלמנו נו׳. יעוד ראית׳

 (תתםא) אותם שמקדמין הפטר' שונה ישראל
 לפני ייס הכפירים ישיש משיש
 קורס לכן . ודרשו די שקורין אותי נצוס
 נדציה. ואס יארע שנת טן מנ ליהינ מפטירין
 רדנר דוד לה' אס דנרי השירה וכן עישין
 נמננציא. ויש מקומות שמפטירץ שוש אשיש
 מרדכי: (תתפב)כתב הרמנץ אין אנונינין
 בגין מסיד כמי בגין מלטס אלא טמ אומו
 בסיד ונטרכסיד ומשיירין ט אמה על אמס יאיגז
 משמע נן נגמ' דטיישיור אמה טל אמה מומר
 ננצ מיני סיד: (תתסנ) אפרו עטרות למתגים
 וריקא למהניס שלא אסרו אצא משוס רטי
 ,. -. . שממה אנל שאר אדם מוסר . וקאמר רנ צא
. ומנטלין שנו אלא של מלס ינפרית אנל של ורד והדס נ א  אוסרים צהתטנף נציצימ נטי נ
 הקדמת זי • וין שנא למיל עד אמרם קינימ וירמיה מומר ושמואל אמר אך של ורד והדס אסור אגל
 מציו ואייג וקרוב השעה למצי היום: עושה של קנים ומילת.ופסק הרמניס כשמואל
 (חתט) נטי נאנ מותר להנימ שפילין אמנם ואיצי יודע למה דהא קיימא לן נרנ נאיסורא
 ופירשו התוס׳ שלאנטטרומ של ראפ מיידי אלא

 כפין ניפה שעושץ למתן שיופנ נה :
 (תתפד) אםוו כל מיני שיר בי! בנלי נץ נפה
 ופירש רשייכנון לפורר נטש
 המשתאות והתום׳ פירשו ואפי' כלי משהה
 נמי. ודוקא מי שרגיל ננך . ומל׳ הדשנים

 מהרים לא היה מנית תפילין ולא
 ציצית רק ציציה בטלית קטן עד הערב נהנית

 תפיצץ ונתעטך נציית מרדני:
 (תחנח) הנוע באנייה נציל ט׳ נאנ אומרים
 כל הקדיש ונס ממקנל קודס
. ונספר רוהמ אומר מצי קדיש ואס סל ׳ נ * 

 מיצה נט׳ נאנ מלץ אוחו אסר קינות . ויש משמע דניכלי אסיר"ככל״מינין ונפה ד״וקאיעל
 טכנץצמוצאמרמצוחמכוסדקודס חצהאגלוח היין. אגל הוא, גרור נמשונח שאלה ואפי׳

 וצוינה טושץ אומה נשמחה דנחינ שש אנני
 על אמרחיך וכן העידו רנומינו הזקניס
 3«סגנ?א. ונעלי נריח לונשיס אז נציס אחרים
 ולא לנגיס ממש. ואחר איכה אץ אומרים ונא
 צציק אלא ממחיל ואחה קלוש אנל נסדר רב
 עפרם נמוג שאומר נס גלילה ונא לציון נדלונ
 כמולמחרח ובשמריס אה־ סיום ההפלה אומר
 קדישגלא תתקבל. ויש נוהגים לומר תתקבל
 ווי* כלוי נהנ פלא לומר טלינו גספלה ואץ
 נראה לי מווכי:(תתגט)אץ אומויס חחקבל
 שמריח אשרי וגא לציון ויש רגניסכנוסניס לומר
 אוחי ונמנהני מנצצ״א מצאסי שאומרים אוהו
 גמרי׳: (ר.תס) נתנ רטט יוהך טיב עלס
 סימןשדיש . היינו שוש אשיש ודרשו ישיבה

 וכן פירש ויה . וכן סדר נפסיקהא ופירושו (תתםו) הרםב״ם כתב שיאמר' עניינו" כתפי׳
 וכמס ייצ בשבת שבץ ייכ לסוטה שמא מונו כמנחה וזהו קכצה ה״נית
 נשאל׳ מטר קודם לחג דמפטירין ביואל וה׳ ונומר בלגו להתענות למחר. וכינבעלסינולא
 נמןקילו לפגי ידלווני׳יפס צעקה לאזסקולס גהיר׳. דג אלפס פסק פשמואל ואמר מקבל
 >זי הלק . יורשו יש לאומרו נץ ריה למ׳נ נשעח חפליו המנחה והלאניל פסק {>•>

 שאמי

 נפה אסור אך נלי משסה: (חתמה) הא דקיייל
 מחעין לפעות ומתפלל ענינו צריך להיות שקבלו
 מאחמול ונס פקעה עליו חמה יהיני משנחח
 נה ננץ פקנל עליו מאתמול לסחמנוח עד
 חצי היום וכשהגיע מצי היוס נמלך וגמרו או

 פקנל עליו מאתמול להתעגוח למחר מחצי מס .
 ואילו ולמחר נמצך וצא אכצ נס חצי היום
 כראשון אנל אס קבל החעניס עו חצי היום
 ואסר כן אכל או שאנל פו מצי סיום וקנל מליו
 תעית משס ואילך אינו נקרא תענית לכתפלל
 עטנו. ומיסו נקרא תטנית לעניןשצריך להשלים
 נללו וצא נהירא לכראיש : (תתם1) אם קבל
 במנחה להתענות הרכה תפניות רצופות 1ו
 אמרוימספקא לי אי היי קבלה לניצן או צא :


