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אשרי המבין והפתוח לקבל

ואהבת לרעך כמוך
"א ַויְדַ בֵּ ר יְהוָה ֶאל-מֹשֶ ה לֵּאמֹר :ב דַ בֵּ ר ֶאל-כָל-עֲדַ ת בְ נֵּי-
י ְִש ָר ֵּאל וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵּהֶ ם ְקד ִֹׁשים ִׁת ְהיּו כִׁ י ָקדֹוש אֲ נִׁי יְהוָה
יראּו וְ ֶאת-שַ בְ ת ַֹתי ִת ְשמֹרּו
אֱ ֹלהֵ יכֶם :ג ִאיש ִאּמֹו וְ ָאבִ יו ִת ָ
אֲ נִי יְהוָה אֱ ֹלהֵּ יכֶם :ד ַאלִ -תפְ נּו ֶאל-הָ אֱ לִילִם וֵּאֹלהֵּ י
מַ סֵּ כָה ל ֹא ַתעֲשּו ָלכֶם אֲ נִי יְהוָה אֱ ֹלהֵּ יכֶם :ה וְ כִ י ִתזְ בְ חּו
זֶבַ ח ְשל ִָמים לַיהוָה-ל ְִר ֹצ ְנכֶם ִתזְ בָ חֻ הּו :ו בְ יֹום זִ בְ חֲ כֶם
ִישי בָ ֵּאש יִשָ ֵּרף :ז
ּנֹותר עַ ד-יֹום הַ ְשל ִ
י ֵָּאכֵּל ּו ִמּמָ חֳ ָרת וְ הַ ָ
ִישי פִ ּגּול הּוא ל ֹא י ֵָּרצֶ ה :ח
וְ ִאם הֵּ ָאכֹל י ֵָּאכֵּל בַ ּיֹום הַ ְשל ִ
וְ אֹכְ לָיו עֲֹונֹו יִשָ א כִ יֶ -את-קֹדֶ ש יְהוָה ִחלֵּל וְ נִכְ ְר ָתה הַ ֶּנפֶש
הַ ִהוא ,מֵּ עַ ּמֶ יהָ  :ט ּובְ ֻקצְ ְרכֶם ֶאתְ -קצִ יר ַא ְרצְ כֶם ל ֹא ְת ַכלֶה
פְ ַאת שָ ְדָך ל ְִקצֹר וְ ל ֶֶקט ְקצִ ְירָך ל ֹא ְתל ֵַּקט :י וְ כ ְַר ְמָך ל ֹא
ְתעֹולֵּל ּופ ֶֶרט כ ְַר ְמָך ל ֹא ְתל ֵַּקט לֶעָ נִי וְ ַלּגֵּר ַת ֲעזֹב א ָֹתם אֲ נִי
יְהוָה אֱ ֹלהֵּ יכֶם :יא ל ֹא ִתגְ נֹבּו וְ ל ֹאְ -תכַחֲ שּו וְ ל ֹאְ -תשַ ְקרּו
ִאיש בַ ע ֲִמיתֹו :יב וְ ל ֹאִ -תשָ בְ עּו בִ ְש ִמי לַשָ ֶקר וְ ִח ַלל ְָת ֶאת-
שֵּ ם אֱ ֹלהֶ יָך אֲ נִי יְהוָה :יג ל ֹאַ -ת ֲעשֹק ֶאתֵּ -רעֲָך וְ ל ֹא ִתגְ זֹל
ל ֹאָ -תלִין פְ ֻעלַת שָ כִ יר ִא ְתָך עַ ד-ב ֶֹקר :יד ל ֹאְ -ת ַקלֵּל חֵּ ֵּרש
את ּמֵּ אֱ ֹלהֶ יָך אֲ נִי יְהוָה :טו
וְ ִלפְ נֵּי עִ ּוֵּר ל ֹא ִת ֵּתן ִמכְ שֹל וְ י ֵָּר ָ
ל ֹאַ -תעֲשּו עָ וֶל בַ ִּמ ְשפָט ל ֹאִ -תשָ א פְ נֵּי-דָ ל וְ ל ֹא ֶת ְהדַ ר פְ נֵּי
יתָך :טז ל ֹאֵּ -תלְֵּך ָרכִ יל בְ עַ ּמֶ יָך ל ֹא
גָדֹול בְ צֶ דֶ ק ִת ְשפֹט ע ֲִמ ֶ
ַת ֲעמֹד עַ ל-דַ ם ֵּרעֶ ָך אֲ נִי יְהוָה :יז ל ֹאִ -ת ְשנָא ֶאתָ -א ִחיָך
יתָך וְ ל ֹאִ -תשָ א עָ לָיו חֵּ ְטא :יח
בִ לְבָ בֶ ָך הֹוכֵּחַ תֹוכִ יחַ ֶאת-ע ֲִמ ֶ
ל ֹאִ -תקֹם וְ ל ֹאִ -תטֹר ֶאת-בְ נֵּי עַ ּמֶ ָך וְ ָאהַ בְ ָת ל ְֵרעֲָך כָמֹוָך אֲ נִׁי
יְהוָה ( ":ספר ויקרא  ,פרשת קדושים  ,פרק – י'ט  ,פסוקים – א' עד י'ח כולל )
פרק זה הוא השניי שליש מן התורה.
תלוי ועומד הדבר על הסיטואציה
ועל הנפשות הפועלות בה.

כללי הבסיס היסודיים והאיתנים ביותר לחיי החברה
בכללותה ניתנו לנו מדורי דורות.
אך אנו לא אימצנו כללים אלו היות וקשים ונטלם כבד
ביותר.
האדם בחר בחיי הפקרות .אין שם מחויבות האחד
לרעהו.
משפט ענק הוא "וְ ָאהַ ְב ָת ְל ֵרעֲ ָך ָכמוֹ ך".
הוא שגור בפי כל ,אך מעולם לא יושם.
יש להקפיד בקיום כל הרזים אשר במשפט זה.
והאדם שאין הוא מבין משפט זה ואת רזיו ,יקרא בעיון
רב (ללא מפרשים) (**** הפניה ל"בועה") את פרשת
קדושים ,שם מובהר היטב מה המשמעות.
ולמבקשים יותר – כל ספר ויקרא.
ולמבקשים עוד יותר – כל החומש ,לגרוס כפי יכולתך
ורצונך לדעת (ללא מפרשים)***( .הפניה ל"בועה")
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