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 בשם נקוב . שניחלק

 היראהמפר
 אשר המעשה ואת , ה דרך את , ה' לעםלהורות 'צי גירךנדי יךנה רבנינךלהחסיר

 , ובבואם בלכתם , ובקומם בשבתם , שיחם כליעשון

 ובבא, בזה מבנידב, הם ל ייסבלמען

 עינים. מאירות יפותבאותיות
 , ךןן"א ע"י ומתלות פוביה הירוה שנעתק

 מגץ( לרייס לצפירות כמנרנ"זשת
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 ואדם. א' בעיני חן ומצא שאמר אדם מכל החכם לעצת בנישמע
 לה4 תודה ותן רגעים איזה שכב רק מהרה, תעמוד אל משנתך, כשתעיר8(

 חי מלך לפניך אני מודה ידים( גמילת )אחביא ואמור נשמתך, לך שהחזיר עמךהמטיב
 בגדיך, ולבש בזריזות קום כן ואחר אמונתך. רבה בחמלה, נשמתי בי שהחזרתוקים,
 וברכותיה. שמע בקריאת שמים מלכות עול עליך וקבל קונך, לכבוד ופניך ידיךורחץ

 בהם דכתיב מעלה שרפי כמו זו אצל זו רגליך כון עשרה, שמונה להתפללוכשתעמוד
 כל למלאך, מתרמה הנך ברגליך אס אזניך/ למוסר תעיר ובזה ישרה, רגלודגליהם

 כמלאכן רגליך לשחוק, תהי' כן לא ראם הבל, ממחשבות מוחך לפנות בראשך,שכן
 ? סכלות משא עמוס כחמור,וראשך

 לבוראך תודה נתינת שהיא ברכה, בלא פיך, לתוך ומשקה מאכל שום תשים אלב(
 הנהנה וכל ומלואה! הארץ לה' כי ותזכור ממנו, ליהנות בא שאתה המאכלשברא
 וכנסת להקב"ה וגוזל מעילות(, אשם )ומחוייב שמים מקדשי נהנה כאלו ברכהבלא

 אילן( )לנטיעת הרביעית ובשנה ונאמר לוקין(, הפירות שכשחוטאין )ופרשייישראל
 לה/ הלולים ?( ממנו ליהנות שתוכל מהקדש, אותו תפדה )ובמה קודש פריו כליהי'
 שלך. יהיו בזה וסוף תחלה בברכה לבוראך, הודאה שתתןבמה

 שמהגרעין הנפלאה, הבורא התבך3ןבחכמת פרי, בורא או להם המוציא ובאמרךג(
 המלא גדול אילן נצמח פרי ומגרעין גרעינין, מלאים שבלים כמה נצמח באדמה"נרקב
 לנטוע ניכל וגרעין גרעין שמכל גרעינים, מלא אהד וכל תפוחים כמה ענף ובכל ועליםענפים
 ברגשי תקרא ואי ושנה, שנה בכל וכן סוף אין עד הלאה וכן פירות כמה שיטעון גדולאילן
 ג עשית* בחכמה כולם ! הן מעשיך רבו *מה ישראל מלך דוד אדונינו עם ביהד'קודש

*ששששש(*ש*שששיאא
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ב זצ"ל ינה לרבעו הננאהמפר
 הקבוץ % עולו ולסבול לשאת לאדם טוב כי גי( )איכה בנעוריו עול חטא כי *ברמרבק

ויום יום וננכל גוהרותיך( גיסי בוראיך את וזכור י"ג( )קרית הכתוב ומלשון . )כצ"ל ןבחורותיו[ )כחו(בימי בוראו 1~ע ויזכור . העולם בורא לעבודת להכנס צוארו ע5 וסומות מוסרותולתת

 יום-

 ]וישותק צ"ל אלי . )ייחשיב( בלבו אהבתו ויכניע , שלם בורא במצות ויתחזק אומץ
חטא"

 ה, שויתי י"1( )תמים
 כן יד1 ו% * עינין לנגד תמוך ונבורא תמיד לנגדי

. 

 יעשוק ולא , במסתרים עוד מחטוא כהו בכל וישמור . תמיר עליהן ויבכה .נעוריו עונות על ויתהה שחוח וילך . עיניו רום ואת קומתו וישפיל . 5בו ויכניע . פניועל השחץ יראת 1ת1
 אשר הבודא בלבו יברר העז אצלו הפקיר אשר נשמתו 5ו החור כי . לושמר אשי השכונתו י עשה אשו חסדו בזכרו . הבורא מאימת ונחפר נרתע ויהיהנזדעזע השנתו בהקיצו בגי בכל . העולם היי בהם וחי האדם אותם יעשה אשי הדבריםאלה : יאשיוהו רואיו וכל . הבורא בעיני ונחמד אהוב יהיה ואז . מעשיובמחשך

 הכזרא אהבת תבעט לבו על וואלה הדברים ובשומו , כחו והחליף חדש כי עמולעשות דודיי
 אם 3י , לבד אל וישים , לו אסריו יטויב 4 עצלות דרך ויוליכנו מנת5 בו יפגע ואט *מיד יי וזריזות במהירות אך העצל[ כדרך נוגעתו ],שכב: עצל( ררר טחו )'שג אל ואז .בלבו
 )שבא( ריוח מפני או . אדם כבוד מפני או . מיד יעם אליו אחר אדם או חוב בעליקרא

 סיר יקום . בעי דייקה נפלה כמו . ממון הפסד מיראת או , שעה חיי לו]שיביא[
 יעלילו פן . יתרשל ואל יקום השר לעבודת ללכת יצטרך אם או . יתרשל ולא .נמהרה
 דקב,ז הלפכים מלכי סלך לעבודת וכמה במה אחת על . השר בעיני חן למצוא או .עליו
 לעשית יחשוב מעשיו וכל לבא. יאחר פן וייא . ובזריזות במהירות לקום להזהר 5ישיש
 אף ממתתו ערום יעמוד אל : נכנע ויהיה . החכמים בדרכי ילר כחו ולפי . שמים ,לשם
 יקה אך חלוקי, אמהי ביתי כלרות ראו לא מימי זול יוסי ר' מתפאר ftW4b*g כט .תעשב
 הדרים בחדרי הנני יאמר ואל . מכוסה יהיה בקומו ואי וזרועיו ראשו בו ויכנעדקוקו
 * כאורה כחשכה לפניו כבודו, הארץ כל מ5א כי ]יודעם[ )יייכי( ומי רואני מי אפלבבקע
 לזכרון ציצית מצות עיקל כי . למדע מתהת וילבשו קטן מלית לו ויהיה , בנדיווילבש
 אשר בדרך בלכתו אם ני ימצא 5א הזה והדרך . הנוף את המחטיאים עימומיאה ואחרי לבו שרירות אחיי האדם יסור לא ולמען 1 נתנה המצוה לזכרון כ* . המידללבשו
 ומוב . ידיו רחץ לא אם ברכה נלא מיד אותו ילבש כן על . שם מצויים ער"הדברי
 מלית ואותו . מעומד לדץזעמף וצריך * לעשייתו עובר ויברך קודם ידיו *טול זרהלהיטז
 . פקפוק בזה אין כי סרבל כעין ושהיה מגבקטן

~pP1 
 ואחר חולה ימץ "1ל מנעליו

 השם ירא רבותינו שאמדו כמו . ימין של כך ואחר שמש על ויקשור שמאל. שלנך
 תפלין מה מנעתו כר כתוליו יוחנן רבי וסברי הצבטנה דברי לקיים כולם אתיצא

 , ראשו וישוח קוסמם יכפוף * הדרר על לדצזהלך קומו nyD1 . בשמאל ממעלו אףבשמאל
 ויבדוק ילך . הראש בניוי יהיה ואל ראעץ לכסות נכון ולכן . מראשו למעלה השכטהכי

 ומאתרע . טפה לפניו אם כי עצט יגלה אל צנוע. יהיה ושם . וכמא בביתעצמו
 ניצוצכם יהיו פן מעומד pnuh המש . ושהכלום ומלפעיה , טפה מלאחויה והאשה .טפחיים
 בעפר'תיווחי ]ישתין[ או נכוה בסגלם יעמוד אלא . "טפבה ככרות ודואה רנליו עלגיתזא
 הוא אם וקע הארץ לצד ולמטה מעטרה א5א באמה יאחוז פן יזכו מעוטר ישתיןאשם
 להתחזק לאדם "1לו מאד לעולם מבול מביא שהוא בך כל נדול העוננך אשר אחי כי3שף.
 * מאבנמו למטה ידיו הכמם לא כרמיו הקדוש רבעו וכן , * במוחש אף עצמוולקדש
 עדף ינתק פן בוהק לפנות עצמו יפצר ואל * ויקום ויסטה ויגלה "טכ לפתתוכמהשב
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 יונה לרבינו ויראהמפר
 לברף שסכין מעיו וב1 קרביו אשד אחרי מ , יפה יפה עצמו ויבדוק . פסתכןהנוטתא

 שחבט נאה אין קרשו שם את קרבי וכל וי אצן טרד ברכי שנאמר תמיד הביאאת
 בגף 5א בגדע ילכלך פן משטמור . לברכו עיט ש5 רבגו הקמה לפני צואה מ5אב8ן
 הפלה a*a שובש אחת מכנסים שגי לו יומו יכלת לו "1 אם ברעי. חישרמים
 עמה למעןלבך

~pa 
 הנור שכעטם . עני את שקק שלא טדי לו את ואם . בתפלתו יותר

 ףברך יפה ירחצם . * יש אם במש כפיו בניוון וירחץ * מעמהן הצואה כהגנילהמר
IndjPטרפז על 

~vP 
 יאמר יצר אשו בדך השם . טיפלה עד יאזין הנר אשך וגרכת .

 בעת הם . בברט- פותחת אינה לפיכך לה הסמכה ד"א מ נשמה אלהי ]עמת[)יי(
 יברך ק"מ נמהלת דגל . יצר אשי ויברך יחזור או . בינה לשכוי נתן אשר שזחלהתפלה
 לא אם לבש אשר במעת ציצית מצות על יברך וכזד . בטילתן לא עץו נינובבשעת
 ]תפלהן pben) )"5 ימת כן ואחדי . לברך צהר מתעטף עועא פעם ובכל . בהתעטפוברך

 לדגיח ויברר abn בגד ממש בלעם יביש שקודק הפרק מן למעלה שמאל בשוע קףעי
 תפלה בץ ידבר ואל . תפלץ מצות * אבדך הסוה נמד ראש * ישש טינ .חפ*ן
 להטת . שתים יאש של * ומברך תחר לתפלה תפלה בץ שח . ראש של לתפלה ידשל
 * בנקיות להעת יזהר למען . ראש בשל ואה"כ ור בשל , כאפליו ימשמש וחח"ד . מצותועל
 זמן כשימושמש למיך ~צרף . כהל pffw ושלא . בוק יפהק שלא נבך %ף צריכין תפיליןכי
 ומפי . מברכי דמנ1טמשי אשת רכל אשף רב דבי כרבנן לן דקיימא . דגדוגן אחרנדול
 בראעי. כשהן בדבר, תלוקש נ' יש שינה ולענין למקומן. מחזירן ווצא ממקומןנעלתן כשוע אלא משמוש משום לברך צריך ויאין שמעת* שניאור בר' שמואל ר' הזבמרי
 שלו פן קבע ו5א עיאי 5א בירו. אוחזן וכשהוא קבע. לא אבל עראי שינת בהןיישן
 . קבע עראיבק בין אצלם ויישן עליהן סודר יפרוש מראשותיו אצל דגיהן ואם .מידו

 בחצץ כלי תוך בכלי ומניוח כורכן או . אמות לארבע חוץ חולצן דנסא לביתוכשנכנס
 נה( )תקים כ"ט פעמיו עטור נתפנמת לבית סטך ובבואו . הכנסת לבית וילך . לבו'כמד
 בחכמתו עלמה אמר וכן . מטונפים יהיו פן מנעלו ויבדוק . ברנש נהלך אטיםבבוז
 בכנימתו ואוסך מגנטת לבית יבא . האטים בית אל תלך כאשר רנליך שמור ד(3ילת
 שנדהה עד פיו יפתח ולא וישב * בציצתו לרצזעטף ויברך . בו אכסה מלית שדיו יש ואם . במקומו וישב * ביראעזך קרשך היבל אל אשתחוה ביתך אבא חסיך סרובואב
 ואימה חידה לבש ואז . דבריו השומע ומי . עומד הוא בו לצני לבו אל וישיב .מועט
 לבו שיכוין ובלבד . הממעש ואחד דםרבה אחד גר ש הפלתו ושתת . ורחתוזיע

 ]אל, מוט% 1נשד1א * ישראל אמיך ליזען דרכון ר( )ימס שנא' מלבושיו יתקן .לשמים
 תיבה בשפתיוכל וישזוך מפיו. שיוצנע מה לאומו ישמיע אר בתפלתו. סולועביה
 יבשל פן לה הסמוכה במזיבה להפרידם יההוך התיבות סוף נם . יבלעם ואל .וחיבה
 למש הסמוכים ואוהה ואותו את כל וכן . אוז ירושלים שבוו כבודו אוז בנויםבספרו
 בתפלתו מאריך יהא ולא . באלה וכיוצא . אמת אלונכם וכן . מזה זה למתהדםצרו

 : ולץ ]ליציר[ לכבד( יהשבווי פן בצבור מדאייוחר
 יתן . שבו תיבות רמ"ח לאזניו וישמיע בשפתיו שיוציא נזהר מאד יהיה אטעובקריאת

 גבל * בהן ומוצא ימר וש לבבך בכל ע"ה רבותיה כדברי הדבקים ביןריוח
 וידיה*ולא הוה היה "אהשוב עד יאריך ראשון בפסוק האמורים אחיה מאטמה ואחדאחד
 בלבבו שיירעב עך בדלת יאשך . בחטף לקרותה בוצת ימסך מ"ש 1 דאחד באלףיאריך
 וממערם ממזרח העולם רוחות וכעכע ובארץ בשמים ולסמה למעלה מלץ הוום עולםשבורא
 שהוא דו יכוין כך בל לכו? יוכל לא ואם * שבו איברים ורם,ק רבה והרצם ודרוםצפון
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 ויו נו וח *ק, *קן זל,עופן ייייל ה44444ייף 44444*4א44א4שף4
 ישע ע פו" בו "שוב המאחד שם ממכיו פעס סכל . 4"ר 'שהת שיד אפיס.עתה
 נש5 אפ' טשד* ככל רע. ךמ טכ ער מחך ב"מ בעלמך* כל. זיקשטא
 יפיק . ותום מצוך אנמ אשר . לך כדד "טהא ומדה מדה בכל . מאדך שנא' *שמתך
 מ~עת,שףם. S~y קב5ז ועתר כתתהלב .עדכאן עללבבך חעמנצטהלש. יטבקר
 * דיבה קרי יצא ריטון מפסוק אך . לבבך לעל שניע עד לעמוד נכון בדרך מהלרשרפ"י
 ישומש ידך על לאות *"שרתם כשיניע . כהו לפי במונה כדים ייא ואילמכאן
 אותו ליורתם וכשיניע . רא.ש בש% ימשמש עיניך בין למומסות והע . יד ע%נתפילץ
 . בר4ו וימלול . בלופתיו ויקרוץ . בעץניו ירמוז ואל . דתותיו זיין ויחתוך . בציציתו*ע%ן
 . לאחריו יימוך אל מיושב ובתפלתו . אלה עושה כל דף תועבת כי . כאצבעותיווערה
 ננדר איושב פני יראה שלא . כפוף וראשו ישב אלא . גאוה דרך לצדרין שטה ידסש51א
 ישג* . ומכאן מכאן לנוף חיבורו מגלם היך- עצם על אציליו ושני . אמותיו לארבעדוץ
 האמרנה עצמותי כ5 לקיים נופו כל וינענע . ויראה ברעדה יותר יהיה למען * עמדםעל שוקי יהיו אר . רגעו יפשוט ואל . סיבורו כננד השמאלת על היממת * לבושו תחתקשו
 עיתייםה'

 אציליו וירחוק . ראשו ויש" . זו אש זו רגליו עוין 4פ% וקט * ל"
 כתעות, שבע ועושה . השםא*ת ש דיםנית . לבושו תהב ידיו רעףמ חמדתו. ערשיפו
 ושחת . בנחת בה' ויזקוף במהירות אתה בברוך ישחה . וסטן תהלה אבות בבררתישוח
 ש*ם נונק . פסיעות פוסע_נן כשהוא אבל * בברכות יוחץ ולא . ו1ף תחלהבמודים
 חכככם שאמרו כמו הכריעה ותרניה . וכורע לפמו . וכורע לימין * וכורע בתהלהבשמאל
 ברוחב בשר הרי . 5כו כננד איסר שיראה ועד . שבשדרה החקות כל שיתפקקוער
 וכשהחש . נראה ואינו מובלע זקוף וכלאשדם . הלב כננד השדרה חליות פרק בץאיסר
 שב ככלב יישב פן למקומו כהד ידוור לאל . בשר אותו ונראה החזיות יתפרדו אזלנוהה

 )בלע'ז עהק לא ישף יי"יתו רוקמב*עו לו נזדמן ואם . כתפלתו יק %א . 149*

 יאחזו ולא . פיו על או מנמרו על ידו ממח פיהק ואם , נדוייי( )%ע, ~nem"1 pna-יליצו(
 . רבו לאהובי ולא רבו כנגד לא יתפלל ולא * יתכוין מ"א מידו שול פן 4רא כי בטיעיצמה
 וכך שכך בש ע* הוא קבוע הזק ד%4מר כאדם . קבע יעשנה לא אך * תפלתויכחד
 בחפיתו יעיץ ואל . המלם יפני תרגומם יעשנה אלא * 1י הוכה מומלות ]תפלות[)חיה(
 המזכירים דברים כמגלשה הוא כי * לדוזקבל דיאו ראווה בכוונה התפללתי כמהלאמר
 והלא תפלתו שתתקבל לכך הוא ראוי וכי ואומרים עליהם מיערנים כי אדם שבעונותיו
 יכפר נטלי יוחד. בתפלה לעמוד לו האז מאד כי בלבבו הלטוב אך * טן כךעשה
 להתנאות * *תתן טה . ישב היש הולך רוח הוא בשי כי ויזכור התענש. מעונותיויאזר

 שגועו עקם נאוני לבו אל צטט * ל0 עאה יט ש ואם * עצר לכך הלאכמעמרו
 א5 חכטטן בבער ובשדי . ממנו עחר ידות אלף טובה עשו א.שר . העולם כןנעכרו
 ישבו ואם . דךזורזז קר"שז IgQ] np~a )י"( ואף אדם ושם דגל דבר נידבר[ יי()יי"
 יענה רבא שמיה וקיא . עדן ק שערי לו ופותחץ * המברך מן יותר אמן העונהנר% כ* * כלברסח על אמן ויענת שכרו. את נומל הוא כמעם המתפאר % כיאינימדבר. *מי ואפאר ואל כמתפ%. עצמו וירמה שפתיו עיע )ברצון( המדברים אדם בניאצלו
 בץ לא אם התורה קפיאת בשעת הכנסת מביעז יצא ולא . מונתו ובכל בפיו כחובכל
 עמוק שאדם שעה כל המזת ברכת בשעת בין תפלה בשעת בין לשלם * לנבראנבהל
 אבל * ח* עד יבצוארו * הש" פרק עד בידיון אם מ * בבשרו יח לא בשכינהלדבר
 ב"ז בשער ולא בכנה עעלא אל * 4*ע מש יחכך . לחכך יצטרך השםמעסם. אי בעפר ישפשפם או ידיו יאי נגע 0141 ובמנעליו. בוארו עושר ובכל . ברגיו5א
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 יונה לרבינו הלאהמפר
 וכשעור * בקיסם או בצרור או בעפר 4טפ.'טפם או ידיו שול [vu] השם . הערוה וביתהשי
 * בה ולהסתכל ולהתפלל שטע לקרות ואסי . ערוה באשתו אפילו מגולה טפההפלה

 * הי(וילך )תהלים בצדלרךוע' נחני ויאמרה' כריעה בדרך בנחת הכנצתדצאם3ית
 ואל . ~עג יורטב פן עיני על סודרו  ישפיל ואל . מדאי יוהר ישוח אל בדרךובלכתו
 במדה ילך אלא . מעולו הטורא כמטלק דומה זקופה בקומה ההולך כי . זקופה בשמהילך

 עיניר וישפיל . בפכו כנגדו הבא יראה שלא אלא . מדאי יותר כפוף ולא זקוף לאבעבית
 התאוה בפני חוצץ דבר לך 4ין החכם אמר וכן . עיניו כמלא כנגדו חסידו יראהעא,ש

 . בהן שתכל אל לזה זה נזקקע בהמה כל או וחזירה חזי פגע אם וכן , הין'כעצשת
 אשה* בשלום לא אך לבריות ונחמד אהוב שיהיה כדי אע אפ4 אדם כל כעלום מקויםוידוה
 . יר של ואב"כ ריכלה שי וימיר . ע"ר על ש"י בכיס. ויתנם תפיליו ויסיר * בשלום לביל"וויבא
 אל ב(ךץל שן ח"ד( )שם דכיעיב בהטים מיד שילמוד וטוב . אחדים וילבש מכנסיווימיר
 ויטוה . מיד יאכל שחרית בפת והנע חלוש אדם הוא ואם . לעסקיו ילך מרם ומיד 1ברל
 פעמת שלש ויתן . הלונ רביעית נמימן )גטי( שול הפחות יכל * מט בהטבה תחלהוריו
 בנטילת חוצץ במבילה חוצץ בל בי * חוצץ דבר יהא שלא היטב וישפשפם . הריו עלמש

 היטב ויננבם . הידים את ויממתי הראשונים מים יחזרו עלא בנעילה ועבידם5רט*
 העולם מן בו שיהגה מה ובל . לתיבה תיבה בין ריוח ויתן . המוציא הלחם עלויברך
 * ברכה בלא להנות אסור שיהנה דבר בכל בין באכילה בין בריח בין בפירות ביןהזה
 * הנושעו ויניה ילך בז טציא לא ואם . כבהטה עצמו ישים ואל ללמוד בקי אצלילך בקי אינו ואם ע"ה. רבותינו פי על בה האמורה הברכה ולאחריו לפניו דבר ככלויברך
 לבו יכוין וכשיברך . ומשפפ כדת בוראו רעע עליו לברך שידע עד הדבר מן זקנהולא
 הטצוה לברכת וכן . בכוונה שלא לצאת אדם בפה דיגיל כדבר ולא . הבודא נעןלכרך
 מלוכדה אנשם מצות ולא . פועלם לשם דברש nirpll] יעשה אשר האדם מעשהנבל
 ואחר . המזון ברכת יברך סעודתו נמר ]ואחי[ באכילתו צנוע יהיה ומאד . אבותמנהג

 2 שמים לשם והכל . ביום ברכות מאה להיטלים יין או מים ישתהנך

 יאותה * ( א )יששע ובי. יהנית מצית מ יז הלכה שן פ1ק יימיר יעם"יי יייוכטרם
 בשפתיו. מוציא אשר אל פקוחות ועיניו אזניו ולהיות . הלב בהגיון ילמודשעה

 אשר זה ניר נאה מה זה אח, נאה מה לומר אף כי במלט. לדברים כמענתו מסיקואל
 ק"ו , בנפשו בעעחייב זה הרי בעולבי לו שכבה ברוך עליהן שמברכין שבח דבר בויש

 ושמד . ועשה בלאו עובר בהן והשח . בה תלויין  עבירה דברי כל אשר חולץלמגהת
 הדברת כל , ולאו 6 עשה עשה מכלל הבא ולאו אחרים בדברים לא וי( )דברים בםודברת
 הוא ןאעשר )חחי-בין( תורה טדברי לך:פסוק שב. ו4ך או( )קהלת לדבר איש יוכל לאינעים
 רתמים נשורש שית עלי מלוח דגימפים י( )איוג נאמר המפסיקין ועל . בהן לעסוקחייב[
 מאכילים שיחה[ בדברי ועומקים תורה מדברי הפוסקים כל ז"ל רבותינו ןואמרולחמם
 לעבוד אדם יוכל ולא ארץ דרך יפה כי לעסקיו ילך כן אחרי . בגיהנם רתמים גחליאותם
 ההולך ה' זרא כל אולרו קכ,ז( ונהלים דוד אמר וכן . מזונותיו לבקש יטרח לא אםהכוריא
 י שק4 מדבר וירחק . באמונה עסקיו ויהיו . לך וטוב אשרך תאכם כי כפיך יגיעבדרכיו
 ויתלוצצו ילעיגו פן עמהם לשבת יצטרך השם * לצים וממושב . רשם אגשיםמחברות
 אם כי להם ]ישיק )ישג( ואל דברנכם לתוך יפנם אל . תשוכ עצמו כששה ייאה4יי
 וחומר קל בדברים לא הכרו להונות ב4 נויזהר[ ~ימיר( . שיוכל מיד וישם וודעוכשצר
 ואם . ידו על תתבזה ישראל ותורת שמים 011 יתהלל פן באמונה והיה עסקו ואף .במשן
 עצמר יעשה אלא . שונאיו הם שמא כ4 לחם יאמין אל איש על דבה מוציאינטמע
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ד יונה לרבעו היראהמפר
 ולא נעלב וישה . סאובה יענב א5 יייפדן או ארם יקללהו ואם * יאמץ ואלט8ומין
 יוציא האל יחד. טתלואיש emtl] אים בני 'אצל יבא ואל . פדי 4הב יצא ואלעלב.
 * שנא המים אוטו אם כי בלבבו השנא אל . שוננם דצא ואפילו אדפ שום לדבה
 פטל כי . במל ישב אל מעפקיו ובשובו . שמים לשם ישה ועפו שניעו ]וכל[)יביל(
 אף . רעים הרדירים ולידי שלטופ 4די מביושה חבטלה חלא בם5 יושב לדיהולארם

 : למעוור לו חין תודה תלמודכי
 ]לפניהם[ ישים בבואם ומוך . ישות פנים בסגר לביתו יכניפם לבשזו אורחיםשיבאו
 לושנו לחס ויק . gw~s 13ש והוא אגל %א העני בא פעמים כי לאכוללחם

 מלבו ישבנה וכאנה עצב לבבו יריה אט ושאן . בח3ייוו7 בפגש ייסכל אשר אתטאמע
 עבוים אלף לו שיש א4 יקפיאו י גס44 למעיב לתם ןויהי[ )י"ו( בדברע וינחמם .בפניהם
 כסח לו ויצו ל68אנש ו4ש4מש גא.פרהט גזול לנו פו * ע4חם ויעמוי . בעצמו וצאאצרה
 ל י 'י([ )עע4" תו' באו לירי כל ואת Y's ]אג* ביתו( )יפי שנאסר ושפויתעבדש
 הקב'ח לו de עמסו ידי על קעשה יה וגהי , זל ר%יזעו כדביי בערבי" שגרח81י

 * בעפיו שגר לו אין וכטעט * כן אפך בשביי כי לחק כטדוסה . רוחם אח .עיברים4יו דברים כי * תלאותיו קיה לי אירע וכך כך לפגיהם יספר ואל . ובעצמו בכחודו4עראל

 הגגמוצם וגדול אדונים. עונם 'ות*טקג'( )ש בחכההם מציל וכן לו נאדוגוםויכבדם
 לדצטיב יכול שאינו כמצטרך עצמו 4שן יראה הנעפל ובקעת . שוסה 9ני לקבלתיעזי
 לעף סח לי עבטן ביז4יתצאנפשי לרעב היפק ניח( )ישעיה אומר חוא וגן שישר.לוום
 ששב בהיותו העוף מנוחת גדולה כי . פטותיו יסומן יקכיבם אצלו קינו וא8 *לר
 השא וגלגל ום14צ הסאכ,הן מן יוחד היפב 1as3wan רוח נדצז לו עושה יייי" *שיג

ט ש כי * לדרך צירה פת להם ושקן יל81ש וכצחרכם . בשלפהחוי  ט . נבר שע יש 
 גוב כרני ובהרגו הדגר נתגלל ק44זו בחפריו לחם פה לדוי יהונתן פון לא אשיעל

 קהוה כע ואם . ידיך נדבת מגצם להם תעניק והעניק . בד ששד טשחי ,4אהקחצ:ש
 )שיש(לידך

 נה8ההי
 פריעות נקיות וריטה לירי מביא זהיות כי . בה חחישל ואל בה

 אילך חכם ב8 . חכמים בכבוד זהיר ויהא . וענוה חמיות חטא י4ן קלישהאה"
 זוגה המשסחו כי . היסההו בו ועטיק יו בשי חתן יש ובמדהו גלמוד פ~1לקבל
 אץ כי . בוטנית במדה אך . וממדהו בו סרה בעיר מת יש . יי,ושלש בשמתתליאא
 טובות בו היו ח,'טר ידעת א.שר "מיןת או יפה. ושהוקץ בו. היה קלע פה ליתרכבודו
 ?יר נדל כי 1 במטה כסמייע ודצה ועסוק 4הה בעיר מלה ברית יוק א4 . ותלוחותקרר
 * כשיונם בעת תעסה ואל . גצדתם צך דהה בצרה חבריך ואם * פצוה קעישה48יע
 ואשובש. עי וכ"ט עליהם והתפלל האנת ריחושם ישראל צרת שסעת . בטובתה שמתאזיח
 מדה בכל לטובה הכל והקוב ביטרע תשטח . הרע וש הטוב על הבא כל על הצורברך
 . לטובה הכל וחשוב . באורין תבעט ואל . לאודך תכל וו( )דברים ון;ו לך שדד שושטומדה
 ואשתו מהש בנים הנחיים בעון כי . הנדרים מן והתרתק . לסב החמנא דעביר כלואמור
 יתיצב ולא ורוחו דעתו מבלבל הכועס כל כי . הכעט ומן השבועות ומן . מירה איםשל

 4מה דבר מקומות ובכמה . תחטא ולא תרתח לא רבותינו אסרו וכן . הביראבאהבת
 בידו לה לא רגזן . י'( )שם ימת כמילים בחיק כעם כי יא( )קילח מלבך כעס והכרבהנשא
 כעם לכלל שבא מקום פל ולנביאים להכטים אב שהיה רבינו משה וגם . רנזעתואלא
 ענווק מהלל ולמור תקפיד אל כהען שלא אדם לך עשה אס ואפילו . פעות לכללגא
 . נהה ורוחו הושבה ודע,זו נשז עצת להראות מצוה ביתו בתו אימה להטיל הלה ,ז"ל
 יהירה. אימה יטול4אל

 ויגי
 מה כי . בטילה משיחה אף יתאוה אשר מכל יצרו ית

 . ולהביריך לאחיך וחוי וחף , פ'שע דובות אם כי זה אין לצורך שלא בדבריםשזרון
1
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 ינה לרביה רוראהמפר
 אם ואף * א1יתפאס עד אותו ותרצה לר אך * אדם עם לר טףמה בתלה תשכבשל
 יצרך את כוף . לפייסני כא שיי . לי ההא הן תאמר ואל . פיוט ממנו בוש לרחבא
 מ"1(יטןעגת )טשי שנאמר הבורא פס על מרעעב ותהוה . לבבך עניה לא לכנס . א6ו%ר
 ברבר "ט הנטם חלול כי * הבאי בדברי אפלו ולצקי שלא הזהר ומאד . לב נבה כלה'
 מקבלות שאצן כתות מארבע הוא כי * בהפסדו שכרו יצא כי בשכך להשתכר לאואף
 כתיב עץ עובד כאילו בדבורו המשנה וכל . לו שומעין אין אמת אומך שאפיקבדאי שי עועי סק . הטע לשון ממפת כת * לצים טת . הגפים כת . שקיים בת . שקינח8נ*
 תע1שעע4 מעשה המה הבל יי( )יימיה התם וכתיב ככצזעתע בקיניו ורידוף כעי( )יאשטזהכא
 תאים ומרנ"א . הטורא את מעברת והיא . לעבירות שניה היא כו . ה*צטת מןוהזהר
 למפר Mhh * יבא חנף לפניו לא כי להחניף הקא . בנישם טפל חמת*צץ %)' .לעבוד
 רזוטא * כ'ג( )"מהע שנאמר לקבלו ושלא . הרע מלשון חוץ רפואה חט לכל כי ושעלשון
 כ5 את דן והוי * מרטניך על ותעביר . אדם כל וכבד . הכבוד מן אהחוחק . שואשמע

 צ זכות לכף שתך וידהו אשו ש השמים כע יעבירו ימען * זמת לכףאדם
 בני אצ5 אתה-בט

 איסי
 ולא . מחם ותירא כבדם ואמך אביך בטן בכבודם חייב שאתה

 אהד כי ידעת אפילו דבר אמין אם * דבריהם את תפתור ולא . במקומםתשב
 תכנם ואל * ביניחם תכריע אל אדם עם דבר 6תם יש ואם . היה כן לא תאמר אלק

 ש דבר כל*ש5 גולם. נקיא בהם נכנס אם חבעץ דברי תוך אף 3ף *להמדדבריחם
 דצקףש ט* . בכבודם להזהר "ט ומאד בו. ולא ]טזלה[ בחם הכבוד לתלות שיכלמה

 וחאג . עצת צש4 כאלו והמצערם . המקום כבד כאלו והמכבדם . דמקות לכבודבבודם
 . השש מן 81וררו פיסיומ אביו מאכל "ט כי יעשה כבוד דרך . להם שיעשה ומה .לישם הקץ חשה41ם על יסבב 6 אע ואם . ולהוציאם ולהכניסם ולהלבינכם ולהשקותםלהאכלם
 שמר % . רשרה דבף ש עובר אבע היה . הבא העולם לחיי ומביאו ברחיםומתוונו

 iwNYn חנא. כך בתחנה כתוב שקיא לו אומי אלא תורה. דברי על עבות אבא6
 לאור אן לים ארנקי זרק אפילו 4 ענע בעזים מעשיהם ש ידבר ולא . תביישו ואלמעצמו
 שקף * ויאשי עדניו יקרעו . כדיגן עו"ש שיחן מדבר אדם שמע ואם יכלימנו. לאבפניו
 כמז * כבים ששן במקם שה שתקף סף * נך ש הברו להכות אק אך . דובראתה
 חאש ורצונם אחרים. גנאי דברי עליהם לוסר האור יוסיף אז ימחה שאם יודעשהוא
 רבי שורש כמו חחכמים מן יא והת * מחול כבודם כבוףם 5 שמהלו והם .בבודם
 ובדרכיכם בהם והדבק חכמים. תלמידי לרבות 1'( )ייים תירא אלהיר ה' אתעקיבא
 . מפנירצונם רצוע- ובמל . תכמש שאינם הזקנים מפני ואף . מפניהם ועבוד .ממובנם
 % * ה'( ודירים ג' )שטת אמך וזשע אביך את דכבד המקרא מן 9לחכמש דרשי בלם בי * אביר ואשת * אמך ואהט * אמך ואחי . אביך ואחי * 'יגדול אחיךוכבד

 ו(4ףי
 אחג

 .אר %טן רקום אמדבה כי חכמה הלמוד לא מהם ט . %צים ופיצץ ענהנטיבת
 תלעג ואל . וטויך לדברי בז תהי ואל . חכמה תלמוד מהם כי החכמים אחררדוף
 מצוה דבר 4ע שבעולם טובה על אדם שאלך אם מבעליו. מוב תמנע אל אדם.לטום
 ודלח . כחכמתך עשה לו אמור הדבר על דעתך אין אם אך * מלעשותה תמנענואל
 קבוע חק נפשך כופר לתת לבורא עצמך שעבד הפחות ולכל 4 כחך כפי בצדקהרגיל
 . צדקה לעשית לו יש הצדקה מן הכצזפרנם עני אפילו כי . כיוצה או פרופים שבועבכל

 טעני מהלוות ידך תגףוץ ואל . אף יכפה בסהר מוק כי בסתר לו תן לעניולשרעזן
 איננו כי . לעך שמרת וצדקתו , צדקה ד,ושה גן יותר החלוה מדול כי י דהרךבשקת
 בלא להלוותו בשניו יקשה ואם . רבית בלא מכוה הוא לכמה נץ ויחשוב . בדברוגט-
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ה יונה ירבינו היראהמפר
 רעשות. יקשטו 5א  ההלואה עד  ובהיך . להלואתו זמן לו ונקבע . במשכת ישוטמשכון

 אל ובמעשרות * כרבות שנרגזה . משלם שכרו לו  יתן לא אם * רבר בל אוטלאכתו
 הן * לכותב וץ . ללמד הן . שמשזבר דבר מכל . כיצד . כראוי מלשלה היךתרפה
 ]שיהנהן כייבא( ענין כל או . במרעה * נתת אצ  מציאה מצא אם קע 4ע . מלאכהלעשות
 אשא*אסר את כי קף*ך1 לך  איו  זה דבר כי * מעשך יפךי,ט הבל ק זהב ]שיה[ הן כסףוץ

 יותר בהברך תסרב ואל הבריות רעת  וענוב  אל . במעשר החי לנצותו דבר בכלוזבורא
 יפולץ אם אך . בשבילו עווית ולא לשבלך עשיתי זה דבר לו האמר ואל .מדאי
 עצמו ממעה הויא כי בעבורו עשית לא לו לוסר צריך אץ עשש בשבילו ביוידמה
 . לבמיה שברם שם תזכור אל . אמר דעת גניבת כל דבר של כל* * דעת תיבה זהואץ
 תשבע ולא . מטורט במקום לצורך לא ואף . לנדותו ראוי לבטלה שמים שם המזכי"כי
 . מעלה מלאכי ומשרתיו ורמשיו כגון * ובמעשר במדותיו לא ואף . בכביש לא ואף .בלל
 ולא ,  י'( )ישיה אם(  אלהים ו% אמת נישא השם כי באמת ולא בתורה ישבע לאוכן
 פומפת ]שמן )שים( ישמע ואל . השם יעזרני כה ]כאמרו[ עצמו לא אף . בשם  חגווהלל
 או . זונה להזכיר כנון . פיך על שמע לא ערוה דבר וצד נטל דבר וכל . שפתנךעל
 לו וכנפכים ניהגם לו מעמיקים * נ'ב( )ושיי זרות פי עמוקה שוחה כי * נבלה דברבל
 הילכט ואינם בשמיעה ונהנים השיתקים ומטומעים השף לרעה. שנה שבעים ע% דץגזר
 בכשרים וחושד . בדבר הוא בשי שמא כי הבירר תחשוד ואל . בדבר ננש*ם .בגטם
 אדם בני יכשלו פן . וישראל מה' נקי להינע חשד לידי עצמך תביא ואל . בטפו'ליקה
 בפני "טומדברמ~צס תעשה השל לל. דצימטרים לכל מחול * nlfan שחשי ירל

 מצאת וט * " ש יכשלו השל להם מח% וננאשסת לפניך אחתים עשו ואם .חבירר
 שלא ויכשלט אחר יבא פן אותו עשה לאשד ותה% כמרי 4צ וסלקהו חבם מוצל!רק

 דצטזלכיך כי בשוס. דבר כל אש שונץ או בנדיך על מידף ימצא שלא וחזחר*תחול.
 אהבו משנאי כל חו( (tbh שנאמד 1 לבקיות מקום של אוהבי משנש בנגהות נזהרחתנו
 בנקוות עצמם משמדים שאינם השם  ויראי * משנשי  אלא משנאי תיקי אלסיס

 תשקץ אל * ידיהם על מתפלל שמט שם נמצא מאופיום תורה לומדי כמה רואיהםנצמרים
 אל י"א( )יירו שתש שבר ובקטנים בגדולים נקניו והמשהה . נקבו בהששתטשו
  ביעקב נ.ט לא בי גהוש  שום האמך % הכר* טיולן בך ירוחץ ולא כ"ג( )יגריםתשקיצו
 HSW (mreo) " ~"ץ( )דברט תורה הזהיה אמית ובבמה כ"ג( )במדגר בישראו קסםישא
 הנמיט שאמני מת אלא משן שם "ום לט וק . ןזנהשו * י'מ( )ייוצא ומנחש[ן131'
 אל בט להשיב אי מסכתא על( ]לחזור לגתי( כנע מצוה לעשונו לאדם לו יש ואם .זל

 לחתחיל טוב עת וכל י"מ כל כי הפסח. עד אש חה"מ  ערראש אמחז יאבנו לאהשפר
 עומד השטן המקפידש אך . עמו יקפידו לא לעולם מקפיד שאינו ומי . במצותולעשית

 על זרועך תרים' ואל . הבירך בקלון שהכבד אל * בטעותם להחזיקם . לשמנם ימינםעל
 שנאכי שכעה של לוש סומי כאלו תבירו של לועו הטמר כי . להכותו אדםשום

 )איונ
 . הארץ * זרוע וא"ש )ש.כ"ב( שנאסר ח "קבר היא וראוי * תשבך דמה וזךועלשח(

 יש עלכן רעך. תכה למה לרוצע וקומר בי( שנאמר)שטת רשע נגךא יד בהימתואפילו
 תוכיח אם , מוכיחו שהוא תלוכדו או וקנקן בט לא אם . מלהכות מאוד להזהר לאדםלו
 פני אלתלבין פעמים. מאה ואפף תוכיחם'במתר אבל ויתבייש. תוניתנו אל חבירךאת

 ואתי סומקא דיאזיל תרע . שפך דם לו יחשב דם חבירו פני המלבין כי . ברבים)חבירך
 ואל האש כבשן לתוך עצמו שיפיל לאדם לו ונוה . הבא לעולם הלק לו ואין .חיבא
 סוהר קבל.  ולא פעמים במה בחזר אדם הוכחת  הוכח  אם אך . ברבים חבירו פניילבץ
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 יונה לרבינו היראהספר
 מוגלם ואינו עכיהן העובר ]הארם לשכיח בידו ע-,ט וכל . שקבל עד פגיו 11לגעלי-ט
 אטה נהם עם ובעירד אל . הציל נפשו אז הוכיח ואם . בראשו העבירה עוגר()אש

 הוא זה ואי . ואסך נדה היא ואפילו מאשתך חוץ פתיה ואפילו אהותך או גתךאפ-י
 אסר בן אחיך יסיתך כי י?( )יביים בתורה האקור עער זהו במנעול או במפתח טולטד
 משבת הרבים לרשות פתוח בפתח אפלו ליזהר וטב . נשים שתו עם ואפלו . ]בסה-[עי
 הערוה. מן שניו לזע אענה של קמנה באצבע אפלו להסתכל * ואסור . אחת אשהעק
 רביע כנווטה תורה קבל אפי' בה להתעכל כרי לידה ברדו לאשה משת הניצהוכל
 יריע? דברי gv, rnew דיגל תסיד * ניהנס של מדינה ינקה לא לידו הקביה 12לברדו
 אלהיך ה' מה ישראל ועתה * י"ג( )קרית נשסע הכל דבר סוף . כנסר עז הוי כגוןשמש
 הרנל באלה וכיוצא . רוח שפל הוי מאד מאד יי(. )יורים עו' ליראה אם כי קעמךשואל
 השולהן על כנה תהרונ ואל . הטפר על ראשך תהדוק אל . תכשל לא ואז לקונךעל

 : המזון ברכת בשעת תדבר ואל . מזבח נורא הואכי
 ]לבנותיך(  )לבניר( ולטד יסורו. לא זקנה לעת  נם "מ  פוב ולמעשים תורה לתלמוד נניך%3

 או אסור דבר יאכייך פן ]בהן[ )בט( הנוהנים דברים והיחף איסור והלה נדההלכות
 רוסו ועד לאורה משיאותו בזמנה חדש בכל הלבנה בברכת זהיר הוי * נבטתן[ )גיתם(לגת
 חדש בכל שבשמים אביהם פני להקביל אלא ישיאל זכו לא אלמלא בו . חדשש%

 יותר וניכבדה כגופו אשתו anw . רבותינו כדברי אשתך בכבוד זהיר הוי * דייםוהדש
 באונאתה זהיר והף . החטא מן עצמך ומצלת בניר מגדלת שהיא דייר כי מכו'[מגיסי
 . ננעץ לא דסעה שערי כי וקשובה מצויה אונאתה לפיכך מצויה דמעתהכי

~men כחך כפי במצוה התנאה . פיך פריקי לימור דיקך משוכבת אחרים. סוד שכן וכלסודך * 
 עד יוסיף מסנו הדור אחר ומצא ביבש אהרוג מצא כנון . במצוה שליש עד מצוהוהדור
 ולא סצוה יא בשניר לה תהי ואל . הודשנה דורש לה שאי; מצוה ההדור. ליקחקה"צ
 . הנוף עונש פחד מפני %א הפס- יראת בשביל לא מצוה מעשות תברה ואל .עביה
 בעל הוא נאקן היזק 5ך ישרע ח"ו ואם . היזק מכל לשסרך הסיוה היא גדמיכי

 בתפלת והזהר . טוב נכי צא לדרך בצאתר . בעיורו שניטרת חט-ונך שיסלאמלאכתך
 ]לשלוק( ותמסכני לשלט פזצעידמ לשלום אאעו*קנו או"א ה' מליניך יה"ר * ה"מ וזוהדרך

 לביתינו ותחזירנו בשלום חפצנו מבוז אל ותנהנו בדרך ואורב אויב כל מכףוחצילנו
 רוצה אינו אם אפילו לאמרה וצריך . תפלה שומע באי תפלה שומע 4ע,ה כילשלום
 פרסה שהלך לאחר ונזכר לאמרה שכח אם ובן . פרמה מהלך ובתוך . פרסה כ"אללכת
 יאמרו אם נם . יהודי אינך כאלו דבורך תשנה אל כות-ם מנעת . ברכה ונעימת בלאוליכד
 קכנה בטק:ם תעמוד אל . המככים על תעבור ולא . אני יהודי אמור אתה כותילך

 . לו ויצר ויירא אבינו ליעקב וזכור החמא יזרום פן תמיד הורא אך . הנס עלותסמוך
 וכיוצא . אראנה ולא אנוס תאמר אל בנהר מובערי אשה ראית . הרבה צדיק תהיאל
 על תעמוד לא רכיי ואהיה לו אנלה לא תאמך אל הברו להכות אומד איש ~nytb .בזה
 תשבר אל . הציע נפשר אוז ואז . רכילות בלשון שלא יכולתך כפי לו ואכלר רעךדם

 שיחה סורגה ואל . לך שיתאוו כרי הנשים נין יוכלר נפשך תקשט אל תחמד. לא ביהיי וק תחמוד לא ביה יי תחמוד לא וכתיב יחטרגה ידך על פן חביך בפני ביפיהאשה
 ללוו נלך דרך זה באי לברוריה ששאל כאותו . שיחה רבוי וזה אשתך. עס אפילועמהן
 שמוחין ואפלו שלהן צבע בנדי יעיין ולא ללוד. זה באי לומד לך הטע שוטה נליייאמרה
 כ4 . יתרחק ודבורן וממתק ממשאן מהן להתרחק ש*יכל מה כל רבר של כללו הכותל.על

 תחבו*ח, יועץ שעה כל להיות האדם צריך לכן האדם. להצמיא כאש בוער הרע יצרהמק-
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ו יונה לרבינו היראהמפר  *ה 3א ששהי וקטור בי שטתקגא שונאי צשנ' א4מ תשבה א9 . עמו הלהטהיעשות
 44 אך4 תיעץ אל . חבלך לניח ל"ש 4אמ %יי חט ש . ותהני4 תשיביטה ע4ויע איא . תש5חאו ואל . בפני תדרו טקה תגנה % . שהבז כפני הגנוצ ואל .צנותו
 כיד דבר % כל6 1 הבירא מבור אתר ryff מי לכל והוגנת סובה עצה הן א/(אירכך
 ויראה 5ו נאמר 4עה או לפיבה שתכוין אתת למה פ5חין אדם שאיו ללבךולמסור
 ל15ם תקרא ftw4 . שכמיהו עד פב,פ א4ד 3ענ4ן עצמה דחק אך . להכירו שיוכל כדילאר6 -יק- ואאיי . בפניו שלא אפ4 בכנויו אים קד6 הקךא אל . מחשכתך המכירושאלהיך
 : וקדועה6 נקיים נולם גי שהוק דרך מאופ לקין"1 אעור יקא ואפי' ניוול דבר בשוםארס
 שלא וב"ש . עי הן בה6, הן בע"ה מלצער השמר . עבירה עוברי *די יסייע4א6יר
 יהט ענינם ומצחת פונטש לשכור bk~*th עתה אם . המקום בצלם עשוי שהיא אי6לצער
 כיולמ. שכרם והשלם . להם תצוה כבוד דרך 8ך . אותם תבזה אל ואך . ביתך בניעניים
 חל . נפשי את נושא הוא ואליו , בדבר 4ש לאוין הרבה כ4 , ועזוב כלך תדהםו%
 ק י תרוו ואל הערים בט חושן ולא . היושבים בין תעמוד ואל העומדים ביןהשב

 ארס ישנה אל דבר של כללו השמחלם. בין עצב ולא העצבש בין '5מח ולאהישנים.
 אל . כסותם ואלוצץ אל לצט רואה שאם . שמש וביאת למוכה יהיה הבל אך . המנדיק

 שמעת ואם . לבבך ענה פן מעלה שיש במק-ם תעמוד אל ואף שעשית דבר טעיםיצז8אי
 עמהם. עשר תקבל לא כי הצבי מן תפרוש אל בדבר. והצבעך דאר בנ"אששבחך

 תנשל ואל . עלמם תתנאה אל פונט צבור 6נו אם . צבוף כנהמת יראה אלהיצבור 85 שפלש פללי האומדים ראשו על יויריב מניהז לאדם לו המלנט סוחפים ב' תפרושואם
 אחז תעטר חל מוער אתה 41פם . הרסי קרנם גדול כי . מרהט ומבול . שלעףש אימהעמהם
 ופלאבתך השמע ולא תלנדדיך יסעו ברנע כי דבר שום לא אף אחית %אכהשלעיטה מלאכתך בשעה הזהר תורה ללסת שמר hhN אם ברא.ש. שמך לחתום [ ] תיתר או תיבהאו

 חלקיה מאכא ולמוד . אדם לשום ולדבר לענות לא ואף . באיור ורמיה . רמיהלמאפת
 בהזך הניח ואל . לדגיהו ייעת אם טונה שטיט נו'כ חומש ספר באוהליך תשכן אלז"ל
 שכיתר% הסר סבר של בללו מזיק. שום או רע כלב תגדל ואל ושהתות. טעית%א
ef~nמלאכח בו תעשה אל . מלאפה בו לעשתו כיר או מהבירר כלי שאלת . מנשול לכן 
 תשאל ואל . הוא נזלן מדעת שלא השיאל כי ברשויז שלא דבר שוס תשאל ואל .אהרה
 תמכרו אל בו להשתמש דבר אדם לך נתן ואס . טסנו ששאלת נר רששו בלאלאהילם
 מרעת המשנה מי . הלוק בה6 הקח אל מלית ליקה ד6ש לך בזן אם אן . ברשיתו,49א

 שעהחשוב וקלעתוכל תעבר. לא מנילחברך ד4ך בתורה כללנדול הוא,כעה"בנזלן
 הכל רגע סיף . בפובה הים פל שתשלם כרי . מעבירה תשמו ואיך טעה תעשהאיך
 יחשוב ננה"כ ממוקר ובמגףם . ויריש הורה חרחור אך אוף מהשבות כל סלפך הפרנשמע

 ישוב 1hhhb ואהלי . טנופות כמקוט מהרה מהשפת 11%b ו4ר הרפף ויה .השפינית
 (rw * ביראה ערים נו וזה . הבורא העבודת זהיר יהיה אי . הראשונהכמהשבצו

 המדר כל y1@ מכנמיר ולבש . התפלה לוית שהרוו פוט יפה יפה עימך ובתק לך'עת
 הנשים פימות ולא החמה בשות לע האמל לא תוכל ואם . שהיית ניפלת אמונךבאשר
 שיש 5לו ק"ש הגרא השכוכה ומן והניע התללה מבלת בא 1 שכאות ל שיעי ניולהיש נעור האכל לא אם 6ו' גוך אהלי השלנת גאותי שדרז"ל 5מו י הערם ת4%.ה לאהלזד
 בלא והשכיבנו נועה ויחי ויאמר . שנו א5יימ 5ר6"ה מזיק :ל להבהיק תיפה? רמ"חבי

 כו; הערגה ח44ויף6ה
 לכל וישתול וטחולה נירקע* 3יד רוחי ויועדי

~lygbh 
 ארהט

 bnw של יחלוץ להרום. צפונ בין ממאזו ויתן דצעק. מאן לכל ליה שף כח.( )מנלהובדארז"ל

----
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* יונה לרבינו היראהמפר

 Infw ואל וממומה. בתיבה להניח צריך צסה.ה?מש שם שובב הוא אשרקישבסקדם כתבי שם יש ואם מגולח. ביתו לפרווע ww ולא במטתו. חיוגן ויסק צק,השכבאיששו
 4 נבלה עמה מדבר ויזהר , צנוע יהיה אלוה יו יש ואם . הערוה על ידו "םים פן68רג~ץ

 אהרהר אל בעילה ובשעת . למשפט בא הכל ש לאשו איש ושבין במלה שיחה וקט18
nea~יפייסנה אלא מצוה לדבר אשתו יכוף ואל . ממזרים בניו עושה כמעט כי אחרת * 
 שתג יוציא שלא מאד מאד ויזהר . ביום ולא אחת עונה לוסתה סמוך עמה "טמשאשל
 לו השיהיו . מצוה לשם מעשה בשעת ויחבוין . שהוק דרך אף מפיו שייה ודברשיבול
 וקודם . זי יוציא שלא יבלתו כפי ויזהר . להנאות יתכוין ולא , השם בדרכי שילכובנים

 . הבלו ימי כל ינהכ הסדר כל הנה . וינוה ויישן וישכב והגית מצות לקיים ילמודשנשכב
 בכי. הצבור עם פרשעתיו 41צלים , שמש ויראה טובה לעשות וכהנה כהוה פסעםחמד
 פירוש לעז נטש בקי שאינו למי המקפא להבין היה התרגום כי . המקרא מפ למוסריו וטוב * לעז ואחד מקרא שנט יקיא תרגום לו אין ואם . תרגום ואחד מנלא עונשוחכוע
 הונרת התורה זמירה בלא הקורא כי בנגינותיו יקיא והמקיא . הלעזות לשוןאשש
 לכבוד בעצמו הוא יבדח עבדים כמה לו יש ואפילו . שבת לסעודת יטיח והע"ש .8ק

 דרבא הא בי שבת בתקוני וישתדל המצות, כל כנגד ושקולה ומלכה. נלה הנקראתשבת
 ולמעלה המנחה מן בע"ש יאכל ולא שבת. לעונג מערנים יקנה כחו ולפי שבוטא.מ5ח
 שדרשו כמו מכינו וישחיז ע"ש בכל צפרניו ויטול היום. לקדוש ליין זהיר ויהיהוקערות. כומות הכל ויכין ומנורה. וכסא שולחן יערוך לערב וסמוך שבת. סעורת יפסידפן

 זה' אהלך שלום בי וידעת דרשו ועוד מנין. השחזת זה את והכינו הששי ביוםוהיה
 ידיו פניו וירחץ בית. שלום זה אין לחתוך יוכל ולא הברזל קהה אם ני סניןהשחזת
 לכבוד לעשות יחשוב שיעשה טה וכל צרניו. בל שעשה אחר לערב בהכיןורגליו
 בראבו השמש בעוד וידליק בבגדיו. ימשמש השכה ועם הקדש. על מחול ויוסיףשבת.

 מחשבהי וב5 אנחה כל מלבו וימיר ויתעננ וינוה שבת של יתפלל היום קדשהאילנות.
 ויאכל. שיוכל. מה כפי ערוך[ ]ושלהן נקיה בכסות שבת ויכבד עשויה. טלאכתו נלכאלו
 שעברו חשבונות שמים. בחפצי אך לו* הצריכים בחפציו רבר שום ידבר אל סעודות-שלש
 יעשה. א5 פורה שום ולא מצוה. לדבר ללכת לא אם נסה פסיעה יפסיע וא5בקושי. התירר שלום[ ]שאירת )י"ת( אף בי שמים, ויראת בד"ת לא אם שיהה ירבה וא5מותר.
 קודם צרכיו לעשות ובא בתפלה הבדיל לא הכוס. וע5 בתפלה יבדיל במוצ"שע"ה. רבותינו ע"פ כהלכותיו וישטרהו מעיניו. דמעה יוציא ואל הקדש, על ההול מןויוסיף ומנוחהי עוננ יום נקרא רבר של כללו נפש. עגמת ומכל שמתו מאוהביו ירברואל

 שא"צ אע"פ במוצ"ש שלחנו ויסדר צרכיו, ויעשה כף המבריל אמ"ה בא"י יברךשיבריל
 כללו שאמרנו. כסו בעצמו ינהנ ויו"ט ובע"ש ותשבחות, בשירות המלך וילוה תנזירואלא
 לשמים. לבו שיהא אך ובטשתה. בשמחה ירבה בפורים שמחה בעת זמן. לכל דברו*5
 בשמחה. ממעטין עצב.משנכנס,אב עצב בעת פה, וניבול ערוה דבר טפיו יצאשלא

 יום חדש בבל תמיד הדין, מאימת וירא חרד יהא יוה"כ מוצאי עד אלולמשגכנס
 ואמר מעשיו טמפר מתו, על הסופד באדם ומספד. בדמעות, הבוכה זה בנהובמספד. בבבי יהיה יום ואותו ומים לחם יאכל הפחות לב5 או בתענית. ישב יותר שא'
 היא וזו עולם. של למלכו נפשי חייבתי כמה לי אוי פלוני. חטא שעשיתי ליאוי

 ע5 ויתחח כף1 עתה ]ונם וכון( יצגכם ארעי הנביא יואל ע"י שנא' המעולההתשובה
 בכל התפלל במץ. מלרץ פוגל ולא . ועוזב מודה ויהיה . בהויתן לו דגלונםעונותיו
 ושינצלו . יחלו שלא הבריגוש ועל . שיתרפאו בנ"י חוו. כל על לשונו צואת כפייום
 פורעניורנ מיני הנכל עניות. ומדקדוקן , רום מכל צב'י את הקביה ושישיל . נזקסכל

 1ע5 היולדיהן, חבלי כל ושיתיר . עמו אסירי כל n~niws . לעולם ובאותהמחומשות
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ן ינה לרבש ריראהספר
 , ה ביאת שיהיו בנים להם שיש אותם ועל וכשר, מוב זרע להם שיק בנשתשוני

 שישובו הקדש עם ועל במה"ב. נקמתם את וינקום תורתו. שארית הקב"ה שנתנער כלםוש
 ישראל ועתה ' בפ יום בכל ויושא לפניו. שלימה בתשובה ויחזירם ויקבלם . שליוטהבהערבה

 נ יחטא ולא הבורא תמיד יזכור למען שמים יראת שכולהוט'
-ששששששש4=יי4פש8ש*--

 דבש יערות הנחסד בספר יהונק ריקונן הנאון דברי קצת כאן להציג ראינו הלק הגליון להניחאצא
 ' ענו85  וסעיקל  פילפל נקו) י  ילנס  5טר  ומטופ  6ין )טפוס  כעפינו ללות )ט וים 4 ס)כ גכוגות סעתס)) סוייטהלמשרי

( 5 1 ')DS 'ים מס ונלכס כלכס 3כ) סי3ליס כוונת פטעיות וג6פל - ופגמם פוכמ ס 
 סבר'ס ;י שכו 'סיס - תפהח שפתי 41 . ג6פלו למנוגס וכרכס כי 6דס )ק: גססי וגסו - שמלו )כ 6) )סוס13

 שי ו6ץ . ספתי טיפתם מס' תפקס ~ין 6גי )גף מסודות )מת%,) רגו 6) יתן )6 6סר cJta לת זו 6טוליס
 * 1'ו'

 מלכי יקמרו ומס . כוס 6יט יעגם מסי
 ססית?ו

 סיפחת ס' n(cp )סתפ)) )1 קר6 )כ מסר ויקמרו )1 ינמקו

 ענם"ע:'1
 ."י""י"ןי"'וין,'י

rtntp)na נ1,1מל:!2גי:;" 'יי"'י י:.וי ן 
~tDD

 : סקיו"יס מפריס ככמס 6310 ח0)יס it~DD nltDh גנל6
 וקן וסיס כמקלק מטוטי !בז מסר יוזע כ"כ סיס )" והסיך נוסרן "יס סיס קי"כ כסגה כי כחוכגטצא

 סריס )ו וגדמה וחסיד מוסרג 6מן olnS כחמוס כ6 )פטירתו יום ס)סיס וחוך טוכס כסיכהוגסטל
 6"! סיוגי כיוס 6והך קארגו 6סר ;"יס סייגך שחסיד )ו "מר . tu:1rJ קמן ומסל 3חכליכין )סגיועומד
 0ייטוכ כני 6ה ltornc )0ו0ירך ועבהי חס)יס מסל 6"! . כיתיך סוס סססר מס 6"! . 0ו6 6גי דברתכן

bt~oוימפו סע'ר מן ע5מס טי3ריחו 3ו דר ססייהי rb ססיי0י עוד כ) כי רעם ע!יסס כ!ח0 כי גססס 
 0כס עד ולעט טטנוס 1Y1bo ,0 ג,כות ס;יס כמס ז0 'וס 3;) 00)יס ספר וכמרמי סס)נוחי כמיי כודר

 כמכתב )מס מיוחד טבח וס"מ מסיד 6ו0ו ס) לומו ותפעם ג3וקר ויחי . עקרים סיגן מי "יןומעמס
 1)6 סס גס6רו 0פורעגיות מן גהיי6סו ומקנזס 1גיט)1 גמ)טו סמסין מדברי 0ירי6יס מקנהס ו0נ0 .ושהירס
 1DD מ!ומר ננוגע !6 וס דבר מחסין ססמע 6100 ומיום . ס' יד 003 ססנעס עד תחסין 3ד3רי0טגימו
 נויגי כ) ועייפם עסו ומנבג) ןור1 כגי ומכן מספההו ומע) ליהו גגי ומע) מלזיו רעים פגעים וכמשסורעגיו0 סיגי כ) רומס סו" הסייס כמסר כו ור: רני! ס610' מי כי ממנו יזך הרסס Sh טןכ . סכוע ;!0ס!יס
 יר6יס סססרי וכן, a.p( 0רכיס "0 ונווכם 0,וכס "סרי . וסנ)מות גרכוה טוכוח ומסריס ולהפיסמסע

 עריניס )זמר גס)6ס סגו)ס סהס)1ה קונס גס ומס 3כווג0 הפריס מונגולי יוס נכ)' )ומר וסס)יגותועילו
 )סוס 1)6 וגדר נ016 )סוס 1)6 יכוסחו כפי ניוונה נמ)0 מנס נמהון סי6מר ועיקל . ר,מסטיגיסו)ה;דיה
 )ככון לק מ"1סנייס

 30ור"
 : למלת כווגס שם כ)י )כד שמיס )סס שיטיס מלוד !שסכי) זליך כר6סועיניו ורומכם 3סססידו סכרו י65 ס)6 שמנוח ככ) דעיקי עיקר ז0 כי מטריו כ"ס
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 שעששיםנטעי
 e~bSn. ותלמידי סבותיהם לכבב מקשיבים, לבניםהערה

 ולמבר בקהל לבוא יוכל אשר לאיש, עשהו פי הכתוב, אמר יעד, אדם פראגר
 ישתל הוא בינה יבוננהו הוא ומוסר, חכמה תורה למדו אשר רבו הלא בשערים,גם
 הוא והנאמנהן הטהורה השם ויראת  דעת רוה אלה,  גרמנים נסעי לבבו תלמיעל

 סוררת כתף בתתו ישביעהו ומכאובים כעט כמה בה. ילך אשר בדרך ומנהלומדריכו
 סבו מלעש לשכל יבוז והוא גרונו, לתוך זהב יזיל רבו ? והנעימים היקריםלדבריו
 וא"א הישיתן כל וטובו לשרו לדרוש נפשו פגמת וכל גרונו, נהר פשר *ד אליויקרא
 יניעו עמלו כל כי בראותו, אף דצו, *מו. בל ולבו יביטו, למרחוק עיניו לו,ישחק
 ל8 תעודדנה זה ללאכת מלאלתו זה צל עם הנשמח בתהום ויאבדו בתוהו יעלוואונו
 להשכיל יוסיף פעם, כל כה יהל*ף גכזלהן ותיהלמו נואש יאמר לא ייגע, ולאייעף
 התורה 4ל לקרבה הנער לב למשוך חיך ועצמה, *11 צצל תחבולות לו יבקש פיהו,את
 ה' ספץ חשר עד נופט, באמפי פעם נועסק במקל פעם היים, תוצאות ממנהאשר
 יצלח.בילו

 לקניו פתח מי ? לבבו דלתי פתח מי : תמיד לבו אל הנער ישים אלה כלאת
 ז ההורה מנוסות מי על נהלו מי היייכחו, מי 1 יפת אוריהו מי ? והמיע החכמהדלתי
 ומדען הכמה כל בלעדיו אשר 1 אחלמות הו* חרוץ וירקרק דשא נאות על הרביצהומי

 אחת מצוה אף ולקיים לבאר ידע לא התלמוד בלתי כי נחשבו, לאין ומזמהתושיה
 בגוים. נהית ובצלו נתפאר בהתלמוד ורק ימינו, ואורך חיינו הם אשר התורהממצות
 רבו? לא אם אלה, כל את ועשה פעלמי

 קודמות רבו חבות רבו. נאבדת חביו אבדת באמרם, הזיל השכילו מאודימה
 היה אביו, של את מניח כן ואחר רבו של את מניח משאוי, נושאין ורבו אביוהיה
 הביש שאביו לפי אביו, את פודה כן ואחר רבו את פודה השבי בבית ורבואביו
 הרבת בחכמתם המה רק כי הבא, *עולם לחיי מביתו חכמה שלמדו ורבו הוה,להולם

 על עתר ויקרו בכבודו והפליגו התלמיד על ההב מיעל את הרגשו הנזהובתבונתם
 פ" תמאסו, בחקותי ואם דכתיב חכרן לתלמיד לשנוא או לבזות הוא גידליט חיים. אגו מפיהם כי שפתם מוצא לשמור ועלינו חביו, ויקרכבוד
 ואין אחרחל מקהל ומ81רש מובדל אוח חכמיך תלמידי המבזה וכל חוקותי,מלמדי

 אכבד. מכבדי כי שנחמר יכובד והתכבדם וצבוע ביה עמהם אלקלו
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