
ה ַגם ַעל ִמְצַות ֲעֵשה )ויקרא י"ט י"ח(:   )ב(ְועֹוֵבר  ַעל ְיֵדי ַהִסּפּור ַהזֶּ
ִנְצַטֵּוינּו''ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך'' מֹון ֲחֵברֹו, ְכמֹו , שֶּ חּוס ַעל מָּ ה לָּ זֶּ  בָּ

חּוס ַעל ְכבֹוד ֲחֵברֹו ּוְלַסֵּפר ְבִשְבחֹו, ְכמֹו  ל ַעְצמֹו, ְולָּ ס ַעל שֶּ הּוא חָּ שֶּ
ע ּוְרִכילּות ַעל ֲחֵברֹו,  רָּ שֹון הָּ הּוא חֹוֵשש ַעל ְכבֹוד ַעְצמֹו, ְוַהְמַסֵּפר לָּ שֶּ

ר  בָּ ל,  אֹו ַהְמַקֵבל, ַאף ִאם ַהדָּ ֵאינֹו אֹוֲהבֹו ְכלָּ ה ַבֲעִליל שֶּ ת, ִנְראֶּ ֱאמֶּ
מֹוָך ְבַוַדאי ֵאינֹו ְמַקֵים. ֵכן ְדכָּ ל שֶּ  ְוכָּ

ת ִנְגֵעי ַעְצמֹו, ְוַאף  ם יֹוֵדַע אֶּ דָּ ל אָּ ה, ַדֲהלֹא כָּ ה ַעל זֶּ יָּה ַהְגדֹולָּ ְראָּ ְוהָּ
ֲחֵברֹו ֵיַדע ִמזֶּ  ן, שֶּ ה ְבשּום ֹאפֶּ ף.  ַעל ִּפי ֵכן ֵאינֹו רֹוצֶּ לֶּ ד ֵמאָּ חָּ ה ַאף אֶּ

ל ֲחֵברֹו, ַוֲחֵברֹו הֹוֵלְך  יו ֵאצֶּ ְסרֹונֹותָּ נֹוַדע ְמַעט ֵמחֶּ ְוַאף ִאם ֵאַרע, שֶּ
ִיֵתן  ה, ַהְלַואי שֶּ ִשים, ַאף ַעל ִּפי ֵכן הּוא עֹוֵמד ּוְמַצּפֶּ ה ַלֲאנָּ ּוְמַסֵּפר זֶּ

יו ְולֹא ַיֲאִמינּו לֹו, וְ  רָּ ת ְדבָּ לֹא ְיַקְבלּו אֶּ לֹא ִיְתַחֵזק ה' שֶּ ַהכל ְכֵדי שֶּ
גּון, ַאף ְדהּוא יֹוֵדַע ְבַעְצמֹו ַהְרֵבה ְוַהְרֵבה   ֵאינֹו הָּ ם שֶּ דָּ ם ְלאָּ ְבֵעיֵניהֶּ

ה  ַאֲהבָּ יו, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵמרֹוב הָּ לָּ ִסֵּפר ֲחֵברֹו עָּ ֲעֹונֹות, יֹוֵתר ִמַמה שֶּ ֵמהָּ
ה ַהֹכל ֵמחֲ  ת ַעְצמֹו, ִנְדחֶּ הּוא אֹוֵהב אֶּ ש  שֶּ ה ַממָּ ן זֶּ ה. ֵכן ְבֹאפֶּ ַמת זֶּ

ִנים.  ֳאפָּ ל הָּ חּוס ַעל ְכבֹודֹו ְבכָּ ה ַלֲעשֹות ְלֵרֵעהּו, לָּ ִריְך ַעל ִּפי ַהתֹורָּ  צָּ

ה ְדֹנַח )בראשית ט' כ"א  ה ַמֲעשֶּ נּו ַהתֹורָּ ה לָּ ְתבָּ כ"ב(: -ְולֹא ְלִחנָּם כָּ
ר ַוִיְתַגל ְוגֹו' ַוַיְרא חָּ  ְרַות ''ַוֵיְשְת ַוִיְשכָּ ת עֶּ ת ִכסּו אֶּ ם ְוגֹו' ְוֵשם ְויֶּפֶּ

ה  ם ֹנַח ְוִנְתַקְימָּ ֵבְרכָּ ה שֶּ כָּ ת ַהְברָּ ה אֶּ נּו התֹורָּ ה לָּ ם'', ְוַגם ִסְּפרָּ ֲאִביהֶּ
ם ְלַחּפֹות   דָּ אָּ ִריְך הָּ צָּ ה ַהזֹאת, שֶּ ת ְגֻדַלת ַהִמדָּ נּו אֶּ סֹוף, ְלַהְראֹות לָּ ְלבָּ

ל ֹכחֹו  ל ַעְצמֹו.ַעל ְגנּות ֲחֵברֹו ְבכָּ  ְכמֹו ַעל שֶּ


