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 אשרי המבין והפתוח לקבל

 
 ואהבת לרעך כמוך

 
ר  א" אֹמר-ֶאל  ְיהָוה ַוְיַדבֵּ ר ב  :ֹמֶשה לֵּ י-ָכל-ֶאל ַדבֵּ -ֲעַדת ְבנֵּ

ל ֶהם ִיְשָראֵּ ְהיּו  ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ים תִׁ י     ְקֹדשִׁ י ְיהָוה  ָקדֹושכִׁ  ֲאנִׁ
  ַשְבֹתַתי ִתְשֹמרּו-ְוֶאת  ִתיָראּוִאּמֹו ְוָאִביו  ִאיש ג  :ֱאֹלֵהיֶכם

יֶכם  ֲאִני י   ָהֱאִליִלם-ֶאל  ִתְפנּו-ַאל ד  :ְיהָוה ֱאֹלהֵּ אֹלהֵּ וֵּ
ָכה יֶכם  ֲאִני   ָלֶכם ַתֲעשּולֹא   ַמסֵּ  ִתְזְבחּו ְוִכי ה  :ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

ִזְבֲחֶכם  ְביֹום ו : ִתְזָבֻחהּו  ִלְרֹצְנֶכם-ַליהָוה  ֶזַבח ְשָלִמים
ל ָאכֵּ ף  יֹום ַהְשִליִשי-ַעדְוַהּנֹוָתר   ִמָּמֳחָרתּו  יֵּ ש ִיָשרֵּ  ז  :ָבאֵּ
ָאֹכל  ְוִאם להֵּ ָרֶצה  ִפּגּול הּוא  ַבּיֹום ַהְשִליִשי  יֵָּאכֵּ  ח :לֹא יֵּ

ל-ֶאת-ִכי  נֹו ִיָשאֲעֹו ְוֹאְכָליו ַהֶּנֶפש  ְוִנְכְרָתה  ֹקֶדש ְיהָוה ִחלֵּ
ַעֶּמיהָ , ַהִהוא לֹא ְתַכֶלה   ְקִציר ַאְרְצֶכם-ֶאת ֻקְצְרֶכםּובְ  ט  :מֵּ

ט לֹא  ְוֶלֶקט ְקִציְרָך  ְפַאת ָשְדָך ִלְקֹצר לֹא  ְוַכְרְמָך י : ְתַלקֵּ
ל ט ַכְרְמָךּוֶפֶרט   ְתעֹולֵּ ר ַתֲעֹזב ֹאָתם  לֹא ְתַלקֵּ ֲאִני   ֶלָעִני ְוַלּגֵּ
יֶכםְיהָוה   ְתַשְקרּו-ְולֹא ּו ְתַכֲחש-ְולֹא  ִתְגֹנבּו  לֹא יא  : ֱאֹלהֵּ

-ְוִחַלְלָת ֶאת   ַלָשֶקר  ִתָשְבעּו ִבְשִמי-ְולֹא יב  :ִאיש ַבֲעִמיתֹו
ם ֱאֹלֶהיָך ֲעָך-ַתֲעֹשק ֶאת-לֹא  יג  :ְיהָוהֲאִני   שֵּ ְולֹא ִתְגֹזל   רֵּ

ש-לֹא יד  :ֹבֶקר-ַעד  ִאְתָך  ָתִלין ְפֻעַלת ָשִכיר-לֹא רֵּ ל חֵּ   ְתַקלֵּ
רְולִ  י ִעּוֵּ ן ִמְכֹשל  ְפנֵּ אָת   לֹא ִתתֵּ ֱאֹלֶהיָךְוָירֵּ  טו  :ֲאִני ְיהָוה  ּמֵּ

י-לֹא  ַבִּמְשָפט  ַתֲעשּו ָעֶול-לֹא י   ָדל-ִתָשא ְפנֵּ ְולֹא ֶתְהַדר ְפנֵּ
ְך ָרִכיל ְבַעֶּמיָך-לֹא טז  :ֲעִמיֶתָך ִתְשֹפט  ְבֶצֶדק   ָגדֹול לֵּ  לֹא  תֵּ

 ָאִחיָך-ִתְשָנא ֶאת-לֹא יז  :ְיהָוה  ֲאִני   ֶעָךַדם רֵּ -ַתֲעֹמד ַעל
ַח תֹוִכיַח ֶאת  ִבְלָבֶבָך ְטא-ְולֹא  ֲעִמיֶתָך-הֹוכֵּ  יח  :ִתָשא ָעָליו חֵּ

י ַעֶּמָך-ֶאתִתֹטר -ִתֹקם ְולֹא-לֹא י  ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך  ְבנֵּ  ֲאנִׁ
 (ח כולל 'עד י' א –פסוקים ,  ט'י –פרק , פרשת קדושים , ספר ויקרא :" ) ְיהָוה

 
 .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

אין שם מחויבות האחד . בחיי הפקרות האדם בחר
 . לרעהו

 
ָ "משפט ענק הוא  מֹוך ְלֵרֲעךָ ְוָאַהְבת   ".כ ָ
 .אך מעולם לא יושם, הוא שגור בפי כל

 
 .יש להקפיד בקיום כל הרזים אשר במשפט זה

יקרא בעיון , והאדם שאין הוא מבין משפט זה ואת רזיו
 את פרשת"( בועה"הפניה ל( )**** ללא מפרשים)רב 

 .שם מובהר היטב מה המשמעות, קדושים
 .כל ספר ויקרא –ולמבקשים יותר 

לגרוס כפי יכולתך , כל החומש –ולמבקשים עוד יותר 
 "(בועה"הפניה ל(. )***ללא מפרשים)ורצונך לדעת 

 
 אשרי המבין והפתוח לקבל

 אוהבת אתכם
 אילנה


