בע"ה

אשרי המבין והפתוח לקבל

ואהבת לרעך כמוך
ֲדת ְבּנֵי-
"א וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל-מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר :ב ַדּ ֵבּר ֶאלָ -כּל-ע ַ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ְקד ִֹשׁים ִתּ ְהיוּ ִכּי ָקדוֹשׁ ֲא ִני ְיהוָה
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
אָביו ִתּ ָ
יכם :ג ִאישׁ ִאמּוֹ וְ ִ
ֱאל ֵֹה ֶ
יראוּ ְו ֶאתַ -שׁ ְבּת ַֹתי ִתּ ְשׁמֹרוּ
ילם וֵאל ֵֹהי
יכם :ד אַלִ -תּ ְפנוּ ֶאלָ -ה ֱא ִל ִ
ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יכם :ה וְ ִכי ִת ְז ְבּחוּ
ַמ ֵסּ ָכה לֹא ַתעֲשׂוּ ָל ֶכם ֲאנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֶבח ְשׁ ָל ִמים ַליהוָהִ -ל ְרצֹנְ ֶכם ִתּ ְז ָבּ ֻחהוּ :ו ְבּיוֹם ִז ְב ֲח ֶכם
זַ
ישׁי ָבּ ֵאשׁ יִ ָשּׂ ֵרף :ז
נּוֹתר ַעד-יוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֵאָכל וּ ִמ ָמּ ֳח ָרת וְ ַה ָ
י ֵ
ֵר ֶצה :ח
ישׁי ִפּגּוּל הוּא לֹא י ָ
ֵאָכל ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
וְ ִאם ֵהאָכֹל י ֵ
ֶפשׁ
וְ א ְֹכ ָליו עֲוֹנוֹ יִ ָשּׂא ִכּיֶ -את-ק ֶֹדשׁ יְ הוָה ִח ֵלּל וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
אַר ְצ ֶכם לֹא ְת ַכ ֶלּה
וּב ֻק ְצ ְר ֶכם ֶאתְ -ק ִציר ְ
יה :ט ְ
ַה ִהואֵ ,מ ַע ֶמּ ָ
יר ָך לֹא ְת ַל ֵקּט :י וְ ַכ ְר ְמ ָך לֹא
ְפּאַת ָשׂ ְד ָך ִל ְקצֹר וְ ֶל ֶקט ְק ִצ ְ
וּפ ֶרט ַכּ ְר ְמ ָך לֹא ְת ַל ֵקּט ֶל ָענִ י וְ ַלגֵּר ַתּ ֲעזֹב א ָֹתם ֲאנִ י
עוֹלל ֶ
ְת ֵ
יכם :יא לֹא ִתּ ְגנֹבוּ וְ לֹאְ -ת ַכ ֲחשׁוּ וְ לֹאְ -ת ַשׁ ְקּרוּ
יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֲמיתוֹ :יב וְ לֹאִ -ת ָשּׁ ְבעוּ ִב ְשׁ ִמי ַל ָשּׁ ֶקר וְ ִח ַלּ ְל ָתּ ֶאת-
ִאישׁ ַבּע ִ
ֲך וְ לֹא ִת ְגזֹל
יך ֲאנִ י יְ הוָה :יג לֹאַ -ת ֲעשֹׁק ֶאתֵ -רע ָ
ֵשׁם ֱאל ֶֹה ָ
ֻלּת ָשׂ ִכיר ִא ְתּ ָך ַעד-בּ ֶֹקר :יד לֹאְ -ת ַק ֵלּל ֵח ֵרשׁ
לֹאָ -ת ִלין ְפּע ַ
יך ֲאנִ י יְ הוָה :טו
את ֵמּ ֱאל ֶֹה ָ
ָר ָ
וְ ִל ְפנֵי ִעוֵּר לֹא ִת ֵתּן ִמ ְכשֹׁל וְ י ֵ
לֹאַ -תעֲשׂוּ ָעוֶל ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט לֹאִ -ת ָשּׂא ְפנֵיָ -דל וְ לֹא ֶת ְה ַדּר ְפּנֵי
יך לֹא
ית ָך :טז לֹאֵ -ת ֵל ְך ָר ִכיל ְבּ ַע ֶמּ ָ
ֲמ ֶ
גָדוֹל ְבּ ֶצ ֶדק ִתּ ְשׁפֹּט ע ִ
יך
אָח ָ
ַת ֲעמֹד ַעלַ -דּם ֵר ֶע ָך ֲאנִ י יְ הוָה :יז לֹאִ -ת ְשׂנָא ֶאתִ -
ית ָך וְ לֹאִ -ת ָשּׂא ָע ָליו ֵח ְטא :יח
ֲמ ֶ
יח ֶאת-ע ִ
תּוֹכ ַ
הוֹכ ַח ִ
ִבּ ְל ָב ֶב ָך ֵ
מוֹך ֲא ִני
ֲך ָכּ ָ
אָה ְב ָתּ ְל ֵרע ָ
לֹאִ -תקֹּם וְ לֹאִ -תטֹּר ֶאתְ -בּנֵי ַע ֶמּ ָך וְ ַ
ְיהוָה ) ":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 ּכָ מוֹ 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"(
אשרי המבין והפתוח לקבל
אוהבת אתכם
אילנה

