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 (לי)" מי *מוריך להטיל כעס יראה כמו טעם ובאמת אינו כועס ״
 *י הכעס נורם שאינו מודה על האמת ולא יפגע

t לבבו הערל 
 (לו׳) יזהר מאוד מכל דבר זעונע להילול השם, דעל תלת מילי

 ישראל כנלותא בעוה״ר ופו, 1
 (לי) יזהר מקלות ראש ה״ו כי מקלות יבוא להמורזת 1

 (ל0 יזהר שלא לכבד שום רשע ושלא יתן שלוס לרשע, שלא לככד
ytrb שנאמר כי מנעך ה׳ מכבוד, ושלא יתן שלום 

 דכתיב אץ שלום אסר ה׳ לרשעים 1
;titan שיעשה שום מצוד. ידקדק שלא יהיה ם»ה DTp 0לי) 

x בעבירה כי אז טוב לו שלא לעשותה 
 (לט) הגדרות של השק וניבול פה מפריז־ הנשמה מצחו־ החייש
 ח״ו ועוכר על עשה ודברת בס ולא בדברים כ«לי0 ן
t •ב״ד inner (מ) לא ימלא פיו שחוקוםכש״כ שלא לשמוע זמר מיום 
-  (מא) אסור לשמות בתקלת חבית או במיעוט Tיעnו בעכ1י
 השי׳׳ת כי כל ישראל ערביגן זה לזה ינת נשטח© \
- 3 ו ז ו צ ך נתל לצחוק בקארפי״ן וכתמי•, כי W ה ן פ י א 5 (W) 
 אינו םכוין ביראת ה, :נשיב אס ישחק בטיוליה

 והולך בטל, אוי להם למי ש^חקץ במי שזהיר בעבודת ה*״*
 ונורמיס ד׳ רעית, א׳ שמתי6י*ץ וכתיב כי דבר ה, בזה הכרת תכי־ן/ י
1  ב׳ אולי ימנע הצתמ כצדקתו, ג׳ אנשים רבים שלא ניסו עתין ל̂י
 בדרכי ה׳ ימגעי &תוך השהוק, ד, דומה ללמטימ העומדים נפר^ך,

t ׳רכים ומקצצים תלי המביאים תרונוח למלך•. 
 (00 שלא להביא את עצמו לידי חשד והרחק מן הכיעור והדופן ן

 (מד) לא יסחכל בצלם אדם רשע:
0 ה הוא עון נתל לא תשנא את אחיך בלבבך , ג א נ ש  (מה) ה

^ כ  יזהר אדם מאוד מלדבר רכילות ונס שלא לק
 (מ) אסור לגלית סוד שאמר לו חבית אא״כ אמר לו בפיד,^

 אסור אז מותר לגלות ו
  ר לספי בננות של חבית אפילו אמת כי כשאומר ו ^  (מז) א

x שכך על רעהו נקרא מוציא שס רע 
 (טח) אסור ליטר שתקו מפלוני איני תצה לדבר בגנותו כי (0

 הוי אבק לשון הרע, קשה מכולט טרה הנרנן הי,, יי
9  שדרכו לדתלונן ולומר פלוני זה הלשין כך וכוון לביישיני יכד, 0
ח  fn וע״ז גאמר ונרגן מפריד אלוף כי אוהבו גהפך לשונא , ד ?


