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Deuteronomy 4:1-5

(1) And now, O Israel, give heed to
the laws and rules that I am
instructing you to observe, so that
you may live to enter and occupy the
land that the LORD, the God of your
fathers, is giving you. (2) You shall
not add anything to what I command
you or take anything away from it,
but keep the commandments of the
LORD your God that I enjoin upon
you. (3) You saw with your own eyes
what the LORD did in the matter of
Baal-peor, that the LORD your God
wiped out from among you every
person who followed Baal-peor; (4)
while you, who held fast to the
LORD your God, are all alive today. 

דברים ד׳:א׳-ה׳

ים֙ ַמ֤ע ֶאל־ַהֻֽחּקִ ָרֵא֗ל ׁשְ ֣ה ִיׂשְ (א) ְוַעּתָ
֥ד ֧ר ָאֽנִֹכ֛י ְמַלּמֵ ִט֔ים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ְוֶאל־ַהּמִ
ְֽחי֗וּ וָּבאֶתם֙ ֶאְתֶכ֖ם ַלֲעׂשֹ֑ות ְלַמַ֣ען ּתִ
֧ר ה' ֱאלֵֹק֥י ֣ם ֶאת־ָהָאֶ֔רץ ֲאׁשֶ ּתֶ ִוֽיִרׁשְ
ֲאבֵֹתיֶכ֖ם נֵֹת֥ן ָלֶכֽם׃ (ב) לֹ֣א תִֹס֗פוּ

֤ר ָאנִֹכי֙ ְמַצוֶּ֣ה ֶאְתֶכ֔ם ָבר֙ ֲאׁשֶ ַעל־ַהּדָ
מֹ֗ר ֶאת־ִמְצֺות֙ ּ֑נוּ ִלׁשְ ְולֹ֥א ִתְגְרע֖וּ ִמּמֶ

֥ר ָאנִֹכ֖י ְמַצוֶּ֥ה ֵֹֽקיֶכ֔ם ֲאׁשֶ ה' ֱאל
ֶאְתֶכֽם׃ (ג) ֵעֽיֵניֶכם֙ ָהֽרֹאֹ֔ות ֵא֛ת

֣י עֹ֑ור ּכִ ַבַ֣על ּפְ ֥ה ה' ּבְ ר־ָעׂשָ ֲאׁשֶ
֤ר ָהַלְך֙ ַאֲחֵר֣י ׇכל־ָהִא֗יׁש ֲאׁשֶ

ִמידֹ֛ו ה' ֱאלֶֹק֖יָך עֹ֔ור ִהׁשְ ַבַֽעל־ּפְ
ה' ֵבִק֔ים ּבַ ם֙ ַהּדְ ָֽך׃ (ד) ְוַאּתֶ ְרּבֶ ִמּקִ

ֶכ֖ם ַהּיֹֽום׃  ּלְ ֥ים ּכֻ ֱאלֵֹקיֶכ֑ם ַחּיִ

Ramban on Deuteronomy 3:24

(1)... Thus Moses completed the
words of reproof with this episode in
which he informed the people that
their fathers caused themselves evil,
and also caused him [Moses] to
suffer punishment preventing them
from going over into the Land. They,

רמב"ן על דברים ג׳:כ״ד

(א) ... והנה השלים התוכחות בזה
שהודיע אותם שגרמו אבותיהם

רעה על עצמם וגם עליו גרמו עונש
שלא יעברו לארץ אבל הם הבנים

יעברו ויירשו אותה אם לא יהיו
כאבותם דור סורר ומורה ולכך
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the children, however, will go over
and inherit it, if they will not be as

their fathers, a stubborn and rebellious

generation. Therefore he now began
to warn them about the principles of
the commandments that they should
not add to them, neither diminish
from them.

יתחיל עתה להזהירם בכללי
המצות שלא יוסיפו עליהם ולא

יגרעו מהם:

העמק דבר על דברים ד׳:ב׳

אלא סמוך ענין...לא תוסיפו וגו׳ ולא תגרעו ממנו לשמור וגו׳.(א)
אחרים להשיגאזהרה זו למקרא הקודם למען תחיו וגו׳ ובאשר יש אמצעים
דעת אלקיםדבקות אלקי. ומכש״כ ע״י קרבנות שמכשירים הרבה להשיג

טוב יותרכמש״כ בס׳ שמות ר״פ יתרו. ע״כ אמר כי ע״י חקים ומשפטים
כי כללהשיג זה החיות מאמצעים אחרים. וע״ז אמר לא תוסיפו וגו׳
הדבר שהואהאמצעים בלי דעת תורה יש להזהר שלא יביאו להוסיף על

ולא תגרעוהלכות שבע״פ ע״י נעימות המצוה הנעשה באהבת ה׳. או להיפך
היינו אתלשמור את מצות וגו׳.מן הדבר שהוא הלכות שבע״פ כדיממנו.

גוף המצוה לפי דעתו בהכשר אהבה ודעת אלקים.

כלי יקר על דברים ד׳:ב׳

כי סד"אבשלמא לא תוסיפו שפיר קאמרלא תוסיפו על הדבר וגו'.(א)
מכל מצותשיש בכלל מאתים מנה, אבל לא תגרעו למה לי כי הגורע אחת
ובחבורינוה' כבר הוא מצווה ועומד שלא לגרוע אפילו אחת מכל המצות

אלא פירושועוללות אפרים מאמר שפ"ה פרשנו שלא תגרעו אינו ציווי
לא תחטא אינודוגמת שאמרו רז"ל (ברכות כט:) לא תרוי ולא תחטא, כי
כך פירוש לאציווי כי פשוט הוא אלא פירושו לא תרוי כדי שלא תחטא

תוסיפו ואז ממילא לא תגרעו הא כל המוסיף גורע
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Sforno on Deuteronomy 4:2

(1) לשמורממנותגרעוולא , a person
should not make the mistake made
by King Solomon that he can ignore
a prohibition since he knows the
reason for the prohibition and can
create conditions when such a
prohibition would not be justified.
[the Torah had forbidden a king to
marry too many women, warning
that these could lead him astray.
Solomon relied on his wisdom not to
lead him astray and ignored the
Torah’s law with disastrous
consequences for his kingdom. Ed.]

ספורנו על דברים ד׳:ב׳

ולאולא תגרעו ממנו לשמור(א)
יחשוב החושב שכאשר תסור סבת

האיסור אצלך לא יהיה חטא לגרוע
כמו שחשב שלמה המלך אני ארבה

ולא אסור אני ארבה ולא אשוב
ונכשלה:

Deuteronomy 4:25-29

(25) When you have begotten
children and children’s children and
are long established in the land,
should you act wickedly and make
for yourselves a sculptured image in
any likeness, causing the LORD your
God displeasure and vexation, (26) I
call heaven and earth this day to
witness against you that you shall
soon perish from the land that you
are crossing the Jordan to possess;
you shall not long endure in it, but
shall be utterly wiped out. (27) The
LORD will scatter you among the

דברים ד׳:כ״ה-כ״ט

ִנים֙ וְּבֵנ֣י ָבִנ֔ים ֽי־תֹוִל֤יד ּבָ (כה) ּכִ
֤יֶתם ֗ם ַוֲעׂשִ ַחּתֶ ָאֶ֑רץ ְוִהׁשְ ֖ם ּבָ ְנּתֶ ְונֹוׁשַ

ֵעיֵנ֥י יֶת֥ם ָהַר֛ע ּבְ ֹ֔ל ַוֲעׂשִ מ֣וַּנת ּכ ֶ֙סל֙ ּתְ ּפֶ
ה'־ֱאלֶֹק֖יָך ְלַהְכִעיסֹֽו׃ (כו) ַהִעידִֹ֩תי֩
ַמִ֣ים ְוֶאת־ָהָאֶ֗רץ ָ ָבֶכ֨ם ַהּיֹ֜ום ֶאת־ַהׁשּ
ֽי־ָאבֹ֣ד ּתֹאֵבדוּן֮ ַמֵהר֒ ֵמַע֣ל ָהָאֶ֔רץ ּכִ

ה ּ֖מָ ֛ן ׁשָ ֜ם עְֹבִר֧ים ֶאת־ַהּיְַרּדֵ ֨ר ַאּתֶ ֲאׁשֶ
֥י ּ֑ה לֹֽא־ַתֲאִריֻכ֤ן יִָמים֙ ָעֶל֔יָה ּכִ ּתָ ְלִרׁשְ

ֵמדֽוּן׃ (כז) ְוֵהִפ֧יץ ה' ָ ׁשּ ֵמ֖ד ּתִ ָ ִהׁשּ
֔ר ם֙ ְמֵת֣י ִמְסּפָ ַאְרּתֶ ֑ים ְוִנׁשְ ַעּמִ ֶאְתֶכ֖ם ּבָ

ה׃ ּֽמָ ֨ר ְיַנֵה֧ג ה' ֶאְתֶכ֖ם ׁשָ ּגֹוִי֕ם ֲאׁשֶ ּבַ

https://www.sefaria.org/Sforno_on_Deuteronomy.4.2
https://www.sefaria.org/Sforno_on_Deuteronomy.4.2
https://www.sefaria.org/Deuteronomy.4.25-29
https://www.sefaria.org/Deuteronomy.4.25-29


peoples, and only a scant few of you
shall be left among the nations to
which the LORD will drive you. (28)
There you will serve man-made gods
of wood and stone, that cannot see
or hear or eat or smell. (29) But if
you search there for the LORD your
God, you will find Him, if only you
seek Him with all your heart and
soul—

֖ה ֣ם ֱאלֹהים ַמֲעׂשֵ ם־ׁשָ (כח) ַוֲעַבְדּתֶ
֤ר לֹֽא־ִיְראוּן֙ ְיֵד֣י ָאָד֑ם ֵע֣ץ ָוֶאֶ֔בן ֲאׁשֶ

ְמע֔וּן ְולֹ֥א יֹֽאְכל֖וּן ְולֹ֥א ְיִריֻחֽן׃ ְולֹ֣א ִיׁשְ
֛ם ֶאת־ה' ֱאלֶֹק֖יָך ָ ֥ם ִמׁשּ ּתֶ ׁשְ (כט) וִּבּקַ

ׇכל־ְלָבְבָך֖ ּ֔נוּ ּבְ ֣י ִתְדְרׁשֶ וָּמָצ֑אָת ּכִ
ָֽך׃ וְּבׇכל־ַנְפׁשֶ

Abarbanel on Torah, Deuteronomy

4:25

(2) Due to the horrible troubles,
many of them will leave their faith
and worship forms of the stars of the
heavens, “human handiwork.” They
do not believe them, because they
know that in their knowledge and
their recognition they are “wood and
stone, which neither see, nor hear,
nor eat, nor smell.” They will only
perform this service in order to
escape death… and they will keep
God’s Torah in their midst, while
they serve the nations’ gods out of
fear. This is not mentioned here to
portray a sin, but rather a
punishment: this was the greatest of
evils, recognizing and feeling the
belief of the true God in their hearts
while they serve idols with their
mouths, and their tongues will
betray them, and they will be killed

אברבנאל על תורה, דברים ד׳:כ״ה

(א) כי תוליד בנים ובני בנים וגו'
וזכר עוד מענשם. שכבר יבאו

בגלות לכל כך מן הצרות והגזרות
שמפני הצרות העצומות יבאו רבים

מהם לצאת מכלל הדת ולעבוד
צורות ככבי השמים מעשה ידי אדם
לא להאמינם בהם כי אם בידיעתם

והכרתם שהם עץ ואבן אשר לא
יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא

יריחון מפני שלא תהי' העבוד'
ההיא כי אם להמלט מן המות. כמו

שמפני אימת מות ורוב הצרות
והגזרות יצאו רוב העם בעונות

הרבים מכלל הדת פרס ומדי
ובזולת וישמרו תורת ה' בקרבם

ואת אלקי העמים יעבדו מפני
היראה ולא נזכר זה כאן בדרך חטא

כ"א בדרך עונש שזה הי' להם
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for this. About this it is said
(Devarim 28:64), “And you shall
serve there other gods.”

הגדול שברעות שבהכרת' והרגישם
האמונ' האלהית בלבם. יעבדו

עכו"ם בפיהם ובלשונם יכזבו למו
ויהיו נהרגים על זה. ועליו אמר כאן

ועבדתם שם אלקים אחרים.
...שמאמר ובקשתם משם. הוא

חוזר אל מה שאמר ועבדתם שם
אלקים אחרים שבהיותם עובדים

אלקים אחרים מתוקף הצרות
והגזרות כמו שפירשתי. יבקשו
משם רוצה לומר מתוך אותה

עבודה שעושי' מפני האונס יבקשו
אל ה' ויהיו מאמינים בו ובתורתו.

והבטיחם שעוד ימצאו את השם אם
יבקשו אותו בכל לבבם ובכל

נפשם. ומה טוב אמרו בכל לבבך
ובכל נפשך. לפי שאותם האנוסי'
אינם יכולים לקיים המצות אבל

עקר בקשתם את הש"י הוא בלבם
ובנפשם בלבד.

העמק דבר על דברים ד׳:כ״ח

לא מצד הכרח. כאשר לא מצינוועבדתם שם אלקים אחרים.(א)
לכבודו אבלשסנחריב ונ״נ הכריחו את ישראל לע״ז זולת את הצלם שהיה

למדינהכדי להחטיא את ישראל לא שמו לב. רק ישראל בעצמם בבואם
סבוריםאחרת וכסבורים שקיום אותה אומה תלוי בע״ז שלהם וגם יהיו
הנביא מדועישראל אשר השגחת ה׳ כבר סרה מעליהם וכמו שאמר ירמיה
והנשאריםאמרו עמי רדנו והארכנו הרבה בזה בתוכתה דפ׳ בחקתי עה״פ
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בכם וגו׳ ע״כ יהיו רואים בדעתם שמוכרחים המה לעבוד ע״ז של אותה
הקב״האומה יהי׳ מה של עץ ואבן. וכבר מבואר בתוכחה שם מה שיסבב
מלשובלהראות לישראל אשר עוד השגחתו ית׳ עליהם ולא יאבדו תקוה

כט)ה׳. (לתורתו ועבודתו גם בגולה. וע״ז סיים משה בנבואה בדבר
להשתעבדשבאמת ירצו מאד לשובובקשתם משם וגו׳ כי תדרשנו וגו׳.

ואשובהלה׳ כאשר יראו שאין טבע ארצות אחרות טוב להם ואמרו אלכה
מאהבה. וע״כאל אישי הראשון כי טוב לי אז מעתה אבל כ״ז אינה תשובה

זו:לא כתיב כאן עד ה׳ אלקיך. כי באמת לא הגיעו אז למעלה

Yalkut Shimoni on Torah 286

(7) ... Said R' Levi: The Holy One
Blessed Be He appeared to them like
a picture which is visible form all
angles. A thousand people may gaze
on it and it gazes on all of them. So is
the Holy One Blesses Be He. When
He spoke, every individual Yisrael
maintained: "He spoke to me!" "I am
Hashem your (plural) G-d" is not
written here, rather " I am Hashem
your (singular) G-d". Said R' Yosi: In
accordance with each and everyone's
personal capacities did the word
speak to him. Do not be astonished
at the Manna which came down on
Yisrael - each one tasting the flavour
that he was capable of tasting - the
infants in accordance with their
capacities... the young men in
accordance with their capacities...
and the old in accordance with their
capacities. If that was so in the case

ילקוט שמעוני על התורה רפ״ו

אמר ר' לוי נראה להם הקב"ה
כאיקונין זו שמראה פנים לכל צד.

אלף בני אדם מביטין בה והיא
מבטת בכולן. כך הקב"ה כשהיה

מדבר כל אחד מישראל היה אומר
עמי הדבור מדבר אנכי ה' אלקיכם
אין כתיב כאן אלא אנכי ה' אלקיך.

אמר רבי יוסי בר חנינא לפי כחו
של כל אחד ואחד היה הדבור

מדבר עמו. ואל תתמה המן שהיה
יורד לישראל כל אחד ואחד היה

טועמו לפי כחו. התינוקות לפי כחן
כשם שהתינוק הזה יונק משדי אמו

כך היה טעמן שנאמר והיה טעמו
כטעם לשד השמן. הבחורים לפי

כחן שנאמר ולחמי אשר נתתי לך
לחם ושמן ודבש האכלתיך.

והזקנים לפי כחן שנאמר וטעמו
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of the Manna, that everyone tasted
the flavour that he could appreciate,
the word (the word of Hashem at the
receiving of the Torah), all the more
so! Said (King) David (Psalm 29:4): "
The Voice of Hashem is in strength".
It does not say "In HIS strength", but
just strength - in the strength
(capacities) of each man

כצפיחת בדבש. ומה אם המן כל
אחד ואחד היה טועם לפי כחו

הדבור על אחת כמה וכמה. אמר
דוד קול ה' בכח בכחו אין כתיב

כאן אלא בכח בכחו של כל אחד

Deuteronomy 5

(1) Moses summoned all the
Israelites and said to them: Hear, O
Israel, the laws and rules that I
proclaim to you this day! Study them
and observe them faithfully! (2) The
LORD our God made a covenant
with us at Horeb. (3) It was not with
our fathers that the LORD made this
covenant, but with us, the living,
every one of us who is here today. 

דברים ה׳

ָרֵאל֒ ה֮ ֶאל־ּכׇל־ִיׂשְ ְקָר֣א מֹׁשֶ (א) ַוּיִ
ָרֵאל֙ ַמ֤ע ִיׂשְ ַוּיֹ֣אֶמר ֲאֵלֶה֗ם ׁשְ

֧ר ִט֔ים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ֣ים ְוֶאת־ַהּמִ ֶאת־ַהֻחּקִ
֣ם ׇאְזֵניֶכ֖ם ַהּיֹ֑ום וְּלַמְדּתֶ ָאנִֹכ֛י ּדֵֹב֥ר ּבְ

֖ם ַלֲעׂשָֹתֽם׃ (ב) ה' ַמְרּתֶ אָֹת֔ם וּׁשְ
חֵֹרֽב׃ ִר֖ית ּבְ ֛נוּ ּבְ ַר֥ת ִעּמָ (ג)ֱאלֵֹק֗ינוּ ּכָ

ִר֣ית ַר֥ת ה' ֶאת־ַהּבְ ֹ֣א ֶאת־ֲאבֵֹת֔ינוּ ּכָ ל
ה פֹ֛ה ַהּיֹ֖ום ֔נוּ ֲאַנְ֨חנוּ ֵאּ֥לֶ ֣י ִאּתָ ֹּ֑את ּכִ ַהז

ֽים׃  ֥נוּ ַחּיִ ּלָ ּכֻ

Rashi on Deuteronomy 6:6

(1) — What is the “love” that is here
commanded? The next verse tells us:

האלההדבריםוהיו THESE WORDS
[WHICH I COMMAND THEE]
SHALL BE [UPON THINE HEART]
— for thereby thou wilt arrive at a
recognition of the Holy One, blessed
be He, and wilt cleave to His ways

רש"י על דברים ו׳:ו׳

וַּמהוּוהיו הדברים האלה.(א)
,והיו הדברים האלהָהַאֲהָבה?

"ה ּבָ ַהּקָ יר ּבְ ה ַמּכִ ְך ַאּתָ ּתֹוְך ּכָ ּמִ ׁשֶ
ְדָרָכיו (ספרי): (ב) ק ּבִ ּבֵ אשרוְּמּדַ

ֵעיֶניָךאנכי מצוך היום. לֹא ִיְהיוּ ּבְ
ֵאין ָאָדם סֹוְפָנּה, ָנה ׁשֶ ָמא ְיׁשָ ִכְדיוְּטּגְ

ַהּכֹל ָרִצין ִלְקָראָתּה; ה ׁשֶ ֲחָדׁשָ א ּכַ ֶאּלָ
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(Sifrei Devarim 33:1). (2) אנכיאשר
היוםמצוך [THESE WORDS]

WHICH I COMMAND THEE THIS
DAY — this day— they should not be
in thine eyes as an antiquated דיוטגמא
which no one minds, but as one
newly given which everyone gladly
welcomes (Sifrei Devarim 33:2; cf.
our first Note on p. 248 in the
Silbermann edition of Exodus). —
The word דיוטגמא in this Midrash
signifies: a royal command
committed to writing.

ָאה ֶלְך ַהּבָ ָמא – ִמְצַות ַהּמֶ יוְּטּגְ ּדְ
ב (ספרי): ִמְכּתָ ּבְ

Deuteronomy 6:17-18

(17) Be sure to keep the
commandments, decrees, and laws
that the LORD your God has
enjoined upon you. (18) Do what is
right and good in the sight of the
LORD, that it may go well with you
and that you may be able to possess
the good land that the LORD your
God promised on oath to your
fathers

דברים ו׳:י״ז-י״ח

ְמר֔וּן ֶאת־ִמְצֺו֖ת ה' ׁשְ מֹ֣ור ּתִ (יז) ׁשָ
ְֽך׃ ֥ר ִצוָּ ֖יו ֲאׁשֶ ֱאלֵֹקיֶכ֑ם ְוֵעדָֹת֥יו ְוֻחּקָ

ֵעיֵנ֣י ֥ר ְוַהּטֹ֖וב ּבְ ֛יָת ַהּיָׁשָ ה'(יח) ְוָעׂשִ
֙ ּתָ ְלַמַ֙ען֙ ִי֣יַטב ָלְ֔ך וָּב֗אָת ְויַָֽרׁשְ

֥ע ה' ּבַ ר־ִנׁשְ ֶאת־ָהָאֶ֣רץ ַהּטָֹב֔ה ֲאׁשֶ
ַלֲאבֶֹתֽיָך׃

Rashi on Deuteronomy 6:18

(1) והטובהישר [AND THOU SHALT
DO] THAT WHICH IS RIGHT
AND GOOD [IN THE EYES OF
THE LORD] — This refers to a
compromise, acting beyond the strict

רש"י על דברים ו׳:י״ח

ָרה ִלְפִניםהישר והטוב.(א) זֹו ְפׁשָ
ין: וַּרת ַהּדִ ִמׁשּ
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demands of the law (cf. Rashi on
Bava Metzia 108a).

Ramban on Deuteronomy 6:18

(1) AND THOU SHALT DO THAT
WHICH IS RIGHT AND GOOD IN
THE SIGHT OF THE ETERNAL. In
line with the plain meaning of
Scripture the verse says, “Keep the
commandments of G-d, His
testimonies, and His statutes, and, in
observing them, intend to do what is
right and good in His sight only.”
And [the expression in the verse
before us] that it may be well with thee

is a promise, stating that, when you
will do that which is good in His
eyes, it will be well with you, for G-d
does good unto the good, and to them

that are upright in their hearts. Our
Rabbis have a beautiful Midrash on
this verse. They have said: “[That

which is right and good] refers to a
compromise and going beyond the
requirement of the letter of the law.”
The intent of this is as follows: At
first he [Moses] stated that you are to
keep His statutes and His testimonies
which He commanded you, and now
he is stating that even where He has
not commanded you, give thought,
as well, to do what is good and right
in His eyes, for He loves the good
and the right. Now this is a great

רמב"ן על דברים ו׳:י״ח

ועשית הישר והטוב בעיני ה'(א)
על דרך הפשט יאמר תשמרו מצות

השם ועדותיו וחקותיו ותכוין
בעשייתן לעשות הטוב והישר
בעיניו בלבד ו למען ייטב לך

הבטחה יאמר כי בעשותך הטוב
בעיניו ייטב לך כי השם מטיב

לטובים ולישרים בלבותם
ולרבותינו בזה מדרש יפה אמרו זו

פשרה ולפנים משורת הדין והכוונה
בזה כי מתחלה אמר שתשמור

חקותיו ועדותיו אשר צוך ועתה
יאמר גם באשר לא צוך תן דעתך

לעשות הטוב והישר בעיניו כי הוא
אוהב הטוב והישר וזה ענין גדול

לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל
הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל

משאו ומתנו ותקוני הישוב
והמדינות כלם אבל אחרי שהזכיר

מהם הרבה כגון לא תלך רכיל
(ויקרא יט טז) לא תקום ולא תטור
(שם פסוק יח) ולא תעמוד על דם

רעך (שם פסוק טז) לא תקלל חרש
(שם פסוק יד) מפני שיבה תקום
(שם פסוק לב) וכיוצא בהן חזר

https://www.sefaria.org/Ramban_on_Deuteronomy.6.18
https://www.sefaria.org/Ramban_on_Deuteronomy.6.18


principle, for it is impossible to
mention in the Torah all aspects of
man’s conduct with his neighbors
and friends, and all his various
transactions, and the ordinances of
all societies and countries. But since
He mentioned many of them — such
as, Thou shalt not go up and down as a

talebearer; Thou shalt not take

vengeance, nor bear any grudge; neither

shalt thou stand idly by the blood of thy

neighbor; Thou shalt not curse the deaf;

Thou shalt rise up before the hoary head

and the like — he reverted to state in
a general way that, in all matters, one
should do what is good and right,
including even compromise and,
going beyond the requirements of
the law. Other examples are the
Rabbis’ ordinances concerning the
prerogative of a neighbor, and even
what they said [concerning the
desirability] that one’s youthful
reputation be unblemished, and that
one’s conversation with people be
pleasant. Thus [a person must seek
to refine his behavior] in every form
of activity, until he is worthy of
being called “good and upright.”

לומר בדרך כלל שיעשה הטוב
והישר בכל דבר עד שיכנס בזה

הפשרה ולפנים משורת הדין וכגון
מה שהזכירו בדינא דבר מצרא

(ב"מ קח) ואפילו מה שאמרו (יומא
פו) פרקו נאה ודבורו בנחת עם

הבריות עד שיקרא בכל ענין תם
וישר:
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