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 תתמה

 אותם ההולכים לסיול כל היום בחשעה באב במנעלים יטבורים שהוחר
 הדבר אחר חצוח בוראי אחר שאינם מתאבלים כראוי לא יוכו לנחמה על
 דרך שישו אחה משוש ונו׳ כי אין שום היחר אפילו אחר ערביה ער חלילה.
 ולרעחי מנהג סעוח הוה נשחרבב מישיבה לארץ שאין בה חיוב אחר ומוח

ק חעינדיס לכל חעניח עבור אין שום היחר ער הלילה.  א

 תתפו
 ונם הטיול כעעםו אפילו יחף הוא איסור נרול בחשעה באב וכל שק אותם
 השוחקיט שבודאי אין זוכק לנחטה רק ישב ברר וירום או יחעסק בקינוח וכדברים
 הרעים שבירטיה ולא יטיר האבל טלבו וטי שיושב כל היום על נכי קרקע
 לשריפה ביח אלקינו יוכה לנחםה וישיש אחה סשוש וכן נהנחי כםה שנים.
 על כן טי שיראה אלקיט ננעה בלבבו לא יפסיק טלקונן ביטים האלה על
 חורק כיח אלקינו וחפארחנו ונלוח השכינה נפלח עטרח ראשנו והיינו לבושה
 ולכליטה ללענ ולקלס בין האוטוח וחא ראיה אם אנחנו עור היום הולכים
 ברחובוח קריה של נכרים קוראים אוחנו כלבים ושאר נבלוח וזורקיט אוחנו
 בטיט וכאבניט אלטלא הקדוש ברוך הוא עוזר לנו וטשניח עלינו בכל יום
 ובכל עח ובכל שעה אי אפשר לנו שנוכל לעטור םפניהם בנלוח חטר הוה
 כי קיט עלינו חםיר ה׳ הפיר עעח נדם כי הבטיח אוחנו לא ירפך ולא ישחיחך.
 יבספר דרך חים בחב איטה, משניח עליני אם אנחנו עושים רעיני של טקים
 אבל אט אנחנו חילכיט בשרירוח לבנו טפני טח ישניח עלינו אדרבה ואדרבה
 הוא ישלח עלינו נזיריח רעיה עיכ ראד לבער הטנחנ הרע טקרביני איחט
 הנערים ומשרחים שזורקים וטבק אחד לחבירי וטשטחיט כחשעה באב כאילו
 הוא יום סוב כביח הכנסה שלנו בשעח הקינוח וטוטל להשניח על זה על חכםי
 ופדנט• הדור לנדור נרד ולקנוס וללקוח לאוהם פושעים בנופם ואל יחיה נשיאח

 פניט ברבר זה ידוע כל טי שיש כידו לטחוח ואינו טוחח וכר.

 תתפז
 ליזהר בטועאי חשעה כאב סכשר וין ספני אבילוח של יום אפילו בתשעה
 באב נדחה וכל שכן אט אין השעה באב נדחה דאז הטטעט באכילה בכל

 טח ראפשר אה חדי וה משובח.

 תתפח
 נם יש.אזהר טבשר וי! לפחזח עד חעיח יזם עשירי אט איני טחענה

 ער זט! זת וטרקרקק םחענק חשיעי ועשירי.
י זכי לחייבן•  *גב דיני נו• ב »ביווב תדבריכ ע*0רד חזיל «נ

 תתפט
 אטרי לזטר בטשחה הין רק שיריח וחשבחיח להקדיש כרוך היא שרי.
 ונראה א ררוקא טה שאינו טחיקון החסילה כנק ארק עולט ינרל עור משלו
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 אכלנו וכיוצא אבל קריש וקדושה השכיבנו בשטוחיו הוי איסור נטיי ספני
 חוכרת השפ לכפלה נם נראה כפחלוצק יראיהי כמה פעמים פרבנן קשישי
 שגערו בחפוטרים כנ״ל וכל שכן רהטוםריס שירי נכריפ ושירי ניאוף דעונם

 נדול מנשוא מלבר חחיוב חכר לחורבן.

 תתץ
 וכל שכן כלי ופר ראפור לשםעם בםשחה ולרעח הכיח יופף אסוריפ
 אפילו בלא משחה לכן פה מאור נחשב בעיני לאיפור נרול פה שהעשירים
ח לבנוחיהפ יורע ננן ללםרפ כלי שיר כי אין זה אלא לחחעננ ולתתיהר כ ו  ש

 בם ע״ל.
 תתצא

 שלא לפלא פיו שחוק פחפח החורבן, ונראה רלישנא דםילוי היינו
 בהרפח קול. וסוב לענש עצטו כקנפ על זה ער שיהיה לו תחתל פכע שני.
 ופלבד אכילוח החורבן דרש סהר״י סניל שהענק הלאכין הוא בכלל איסור

 ליצנוח שאק פקבלין פני שכינה.

 תתצנ
 אכחוב טעוח העולפ לעשוח בבנק זנר לחורבן שרובא ראינשי אינם
 עושיפ שוס וכחן רק פה שכהבו כן בצבע שחור וקצה םהררין בעיניהם נוהנין
 לעשוח צבע שחור כפלא רוחב פפח או ספחים, ועיקר החיוב הוא להניח מקום
 פנד כשיעור אפה על אפה כלי צבע כלל רהאי צבע שחור רניליס לעשוח
 נם כן לנד ואין בו סשום וכר לחורבן כלל. והםקום ההוא ראד להיוח ננד
 הפחח וכן ה1א בבית הכנסת תישן פה מכד; נגר הפחח סםש והוא למעלה ספחח
 שיוצא םבית תכנםת של הנשים לבית הכנסה האנשים להביא דרו שם
 הולד למילה שיש שם אפה על אפה ויותר חופח אבנים שאינה סוחת בסיד

 בלל על נכח.

 תתצג
 אחר שעברו תשיעי ועשית יסיח הארס רעתו סן החורבן ויוכור לנחטה,
 ומפני p כתב סהרש״ל בתשובותיו שאפילו אוחפ הנוהרין סבשר וין םי׳׳ז
 בתפוז לא יאות עבדי אם נזחתן נם p אחר עשירי וכתב שפ שאפילו התרה
 אק צדק־ לנוהניפ p םשום דהר םנהנ בטעות. ואני הקטן אביא עור ראיה
 פבוררת לרבת תנאק חנ״ל אף כי אק צתכק חיזוק והוא פה שכחב הכל כו
 וזח לשונו סנהנ קדום שהנשים רוחצות ראשן פהפנחה ולפעלה בחשעה באב
 וזקנים הראשונים הנהינו זה לטובה פפה שאםרו בהנהה כי המשיח נולד
 בתשעה כאב וכטו שעשינו זכר לחורבן ולאבילוח כן צריך לעשוח לגואל
 ולטנחם כרי שלא יחיאשו טן הגאולה, ער כאן. טזה טובח שהאבילוח אחר
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