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 ויקרא פרק יט. 1
ָך  ֵ֣י ַעֶמֶּ֔ ֙ר ֶאת־ְבנ  א־ִתטֹּ ֹֹּֽ ם ְול א־ִתקֹֹּּ֤ ֹֹּֽ ֹֽק)יח( ל וָּ י ְיקֹּ ֑מֹוָך ֲאִנָ֖ ֲעָךָ֖ כָּ ָּ֥ ְלר  ַהְבתָּ ֹֽ  :ְואָּ

 (1105-1040)  רש"י
 )ירושלמי נדרים ט:ד( אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה: -ואהבת לרעך כמוך 

 (1160-1080) רשב"ם
 ה'יראת )משלי ח:יג( ", אבל אם הוא רשע כדכת' אם טוב ]הוא[אם רעך,  -ואהבת לרעך כמוך 

 :..."שנאת רע
 אבות דרבי נתן פ' טז

אני ה' בראתיו לכבודי, לפיכך אם עושה , "אני ה'" – "?ואהבת לרעך כמוך"מה טעם 

 .  מעשה צדק ויושר אתה אוהבו ואם לאו אי אתה אוהבו

 ) 13th century) ר' חיים פלטיאל

  "ים עשה את האדם.קכי בצלם אל"איתא בספרי כלל גדול בתורה ואהבת לרעך כמוך, גדול ממנו 

 ספרא קדושים פרשה ב פרק ד
)בראשית , רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה, בן עזאי אומר "ואהבת לרעך כמוך"

א ֱאֹל זה ספר תולדות אדםה:א( " ר ֹ֤ ֗יֹום בְּ ֥מּות ֱאֹלקבְּ דְּ ם בִּ ֽתֹו: קי֙ם ָאָדָ֔ ה א  , זה כלל "ים ָעָש֥

 גדול מזה.

מיהו אם  .ופי' הר"ר יעקב מאורליינ"ש זצ"ל דזה כלל גדול דאמר דעלך סני לחברך לא תעביד

כזרי ואינו חש על עצמו הוא הדין לא ירחם על אחרים כי היכי דאם חבל בעצמו פטור הוא אדם א

ים קהדין שיחבל בחבירו או אם הוא מבזה את עצמו הוא הדין חבירו להכי נאמר כי בצלם אל

 עשה את האדם.

 (1865-1785) הכתב והקבלה 
)יח( ואהבת לרעך כמוך. ר"ל כל אופני הטוב והחסד שאדם מסכים בדעתו וגומר בלבו שראוי לו 

  ...  שהוא כל אדםלקבל מאהובו יעשה לרעהו 
 

 . ר' שמשון רפאל הירש2

Samson Raphael Hirsch (June 20, 1808 – December 31, 1888) was a German Orthodox rabbi 

best known as the intellectual founder of the Torah im Derech Eretz school of contemporary 

Orthodox Judaism. Occasionally termed neo-Orthodoxy, his philosophy, together with that of 

Azriel Hildesheimer, has had a considerable influence on the development of Orthodox Judaism.  

Hirsch was rabbi in Oldenburg, Emden, and was subsequently appointed chief rabbi of Moravia. 

From 1851 until his death, Hirsch led the secessionist Orthodox community in Frankfurt am 

Main. He wrote a number of influential books, and for a number of years published the monthly 

journal Jeschurun, in which he outlined his philosophy of Judaism. He was a vocal opponent of 

Reform Judaism, and similarly opposed early forms of Conservative Judaism… 

Hirsch lived in the post-Napoleonic era, an epoch when Jews had been granted civil rights in a 

large number of European countries, leading to a call for reform. A large segment of his work 
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focuses on the possibilities for Orthodox Judaism in such an era, when freedom of religion also 

meant the freedom to practice Torah precepts without persecution and ridicule.  

The principle of "Austritt", an independent Orthodoxy, flows naturally from his view on the 

place of Judaism in his epoch: If Judaism is to gain from these civil liberties, it has to be able to 

develop independently — without having to lend implicit or explicit approval to efforts at 

reformation… 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Samson_Raphael_Hirsch#Themes_in_his_work  

 רש"ר הירש ויקרא פרשת קדושים פרק יט פסוק יח

  "אני ה'.ואהבת לרעך כמוך ..." )יח( 
a ) בדיעות, במלים ובמעשים.  - לכל התנהגותנו החברתיתזה כלל מסכם 
 
b ) המעולה שברגשותינו כלפי ה' ואדם קרוי "אהבה". "אהבה" היא "הב)ה(" בתוספת א' המייחדת

לפרט. משמעותה: למסור את עצמו לאחר ולקרב את האחר אל עצמו )השווה פי' בראשית לז, ד(. שניהם 
 הניגוד של "שנאה" )ראה לעיל פסוק יז(.  -הבה" כאחד הם "א

 בראשית פרק לז
֞תֹו  י־א  ֽ יו כִּ ֣אּו ֶאָח֗ רְּ ב )ד( ַויִּ יו ָאַהֹ֤ ָכל־ֶאָחָ֔ יֶה֙ם מִּ ֖אּו ֲאבִּ נְּ שְּ ַֽיִּ ָשֹֽלם:ַוֽ ֥רֹו לְּ ֖לּו ַדבְּ א ָיכְּ ל ֥ ֑תֹו וְּ  א 

 ויקרא פרק יט
א־ ָנ֥א)יז( ל ֽ שְּ חַ  תִּ ֹ֤ ָך הֹוכ  ָבֶב֑ לְּ יָך בִּ ֖ א: ֶאת־ָאחִּ טְּ ֽ יו ח  א ָעָל֖ ָש֥ ל א־תִּ ָך וְּ יֶתָ֔ יַח֙ ֶאת־ֲעמִּ  ּתֹוכִּ֙

 
c ) :כלשון הכתוב בכל מקום )להוציא פסוק לד, המקביל לפסוק  - "רעך אתואהבת "והנה לא נאמר כאן

 שלנו(;
 ויקרא פרק יט

ם  ֶכ֗ ּתְּ ר׀ ַהָג֣ר אִּ ֣ ם ַהג  ה ָלֶכֶ֜ ֶיֶ֨ הְּ ֶכ֩ם יִּ ח מִּ ָר֣ ֶאזְּ ָּת֥ לֹ֙ו כָ )לד( כְּ ָאַהבְּ ֹוָךוְּ י  מָ֔ ֖ ם ֲאנִּ יִּ ָר֑ צְּ ֶרץ מִּ ֶא֣ ם בְּ יֶת֖ ים ֱהיִּ ֥ רִּ י־ג  ֽ כִּ
ם: ָו֥ק ֱאֹלקיֶכֽ ק   יְּ

; והיה חובה עלינו להשוות אהבה זו לאהבת אהבת אישיותו של האחראילו נאמר כן, היה מדובר כאן ב
לכל עצמנו; ואין להעלות על הדעת קיום דרישה כעין זו. כי האהבה האמורה כאן מוטלת עלינו ביחס 

; אך אהבה המתייחסת לאישיותו של האחר זקוקה לתנאים המתקיימים רק לעיתים רחוקות: היא אדם
מושתתת על התאמה וקירבה בין הנפשות, המצויה רק בין אנשים מעטים. דוד מצא לו ריע כיונתן; ועל 

 א(.  אהבתם הוא אומר: "ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד ויאהבהו יהונתן כנפשו" )שמואל א' יח,
: כל המגיע אל אישיותורעך כמוך"; אך "לרעך" איננו אישיותו של השני, אלא לאולם נאמר כאן: "ואהבת 

נדרוש שלומו וטובתו, ( 1לטוב או למוטב. לאלה נכוון את אהבתנו;  -כל התנאים הקובעים את מעמד חייו 
( 3ילו אירעו הדברים לנו; נשמח באושרו ונתעצב בצערו, כא( 2כדרך שאנחנו דורשים את טובת עצמנו; 

נרחיק מעליו צער, כאילו נשקפה סכנה לנו ( 4כאילו היה מדובר בשלומנו;  -בשמחה נתרום לשלומו 
 )השווה פי' בראשית נ, יז(.

 בראשית פרק נ
א  ָנָּ֡ ף ָא֣ יֹוס ֗ ֣רּו לְּ ה־ת אמְּ ּוָך)יז( כ ֽ ָמלָ֔ ה גְּ י־ָרָע֣ ַחָטאָת֙ם כִּ יָך וְּ ַשע ַאֶחֹ֤ א ֶפ֣ א ָנָ֠ י  ָש֣ ֖ ד  ַשע ַעבְּ ֶפ֥ א לְּ א ָנָ֔ ַעָּת֙ה ָש֣ וְּ

יו: ָלֽ ם א  ָר֥ ַדבְּ ף בְּ ֖ ךְּ יֹוס  ֥בְּ יָך ַוי  ֑  ֱאֹלקי ָאבִּ
. שהרי אותה מצוות אפילו אין כל קירבת נפש בינו לביננו - לכל אדםזו דרישה, שנוכל לקיים אותה ביחס  

אני מתכונותיו; אלא טעמה: "; אין היא מושתתת על אחת מאישיותו של האחראהבה מתעלמת לחלוטין 
הוא שקבע את ייעוד כולם להיות "ריעים" זה ( 1"; בשם ה' היא מוטלת עלינו ביחס לכל הבריות; שהרי ה'

רעהו ירבה את שלומו, ובשלום רעהו יהיה לו שלום )השווה ( 3כל איש ימצא "מרעה" בחבירו: ( 2לזה. 
 ב(;  -פי' לעיל פסוק טז; בראשית ד, א 

 יטויקרא פרק 
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ם ר   ד ַעל־ַד֣ א ַתֲעמ ֖ יָך ל ֥ ַעֶמָ֔ י֙ל בְּ ְך ָרכִּ ֹ֤ ל  ָך)טז( ל א־ת  ָוֽק: ֶע֑ ק  י יְּ ֖  1ֲאנִּ
 בראשית פרק ד

ָוֽק: ק  יש ֶאת־יְּ ֖ י אִּ יתִּ ֥ אֶמר ָקנִּ ן ַוּת ֹּ֕ יִּ ֶלד ֶאת־ַקָ֔ ֣ ַה֙ר ַוּת  ּ֑תֹו ַוַּת֙ שְּ ע ֶאת־ַחָּו֣ה אִּ ם ָיַד֖ ָאָדָ֔ ָה֣  )א( וְּ
ֶדת  ֶסף ָלֶלָ֔ ה:)ב( ַוּת ֣ ד ֲאָדָמֽ ֥ ב  ן ָהָי֖ה ע  יִּ ַקֹּ֕ אן וְּ ה צ ָ֔ ע  ֶב֙ל ר ֣ י־ֶה֙ הִּ ַֽיְּ ֶבל ַוֽ יו ֶאת־ָה֑ ֖  2ֶאת־ָאחִּ

                                                           
 רש"ר הירש ויקרא פרק יט פסוק טז 1
מתוך רשעות או, לפחות, מתוך אדישות. אולם אין דיו לאדם  -. ההולך רכיל מסכן את שלום רעהו "רעךדם  -לא תעמד על "

רכיל, ואיננו מסכן בעצמו את שלום חברו; אלא נאמר לנו: "לא תעמד וגו'"; אל נעמוד מנגד, שעה שסכנה נשקפת שאינו הולך 
הן הוא "רעך", לשלום רענו; אלא נחוש לעזרתו בעצמנו; ואם אין כוחנו מספיק, נקרא אחרים לעזרתו )עי' סנהדרין עג ע"א(. 

)השווה פי' בראשית ד,  ובשלומו יהיה לך שלום -יה לך בבחינת "מרעה" מסייע לשלומו; ואף הוא יה -ואתה תהיה לו "מרעה" 
: למסור עדותכהנים כאן את החובה  -מהן מזכיר תורת ( 1ב(. רבות הן החובות המוטלות על אדם להצלת שלום חברו;  -א 

תלך  -מיכות אל "לא פי הס -אהרן מבאר דבר זה על  -"אם אתה יודע לו עדות אין אתה רשאי לשתוק עליה". ובעל קרבן 
אפילו יש בכך כדי להוציא שם רע על אדם או לגלות  -רכיל"; הווה אומר: איסור זה נדחה כאן, ויש למסור עדות לאמיתה 

כן אמרו גם ( 2 –כהנים: כדרך שאמרו "הבא להרגך השכם להרגו"  -ברבים את ענייניו הפרטיים. ועוד למדו מכאן בתורת 
 אפילו בנפש הרודף הבא להרגו )ראה סנהדרין שם(: - הציל את הנרדףחובה לביחס להצלת אחרים: 

 רש"ר הירש בראשית פרק ד פסוק א 2
. ומכאן "רע", "רעיון": לצורך השלמת הגוף"רעה": לשוטט ולבקש מספוא ( 1ויהי הבל רעה צאן. שלוש הוראות לשורש "רעה". 

סיפוק להתחבר עם פלוני, למצוא בו ( 3לצורך השלמת הרוח: להרהר, לחקור. ומכאן עוד: "רעה":  מרעה רוחנילבקש ( 2
. בארמית "רעה" הוא שני "רעים" מוצאים סיפוק זה בזה ומשלימים זה את זה. "רעה רוח": למצוא סיפוק בדברי רוח. חברתי

מתייחס לבהמה, לרועה וגם  -במשמעותו הראשונה  -. ויש לציין עוד ש"רעה" לחפוץ ולבקש -כל עצמו "; רצהתרגום של "
 למרעה. "גרן ויקב לא ירעם" )הושע ט, ב(: גורן ויקב לא יספקו להם מרעה, לא יזונו אותם.

יש לתמוה על כך, שהוא מזכיר כאן את הבל תחילה, אף על פי שקין היה הבכור, וגם להלן הוא מקדים את סיפורו של קין. 
האדם היתה החקלאות. האדם היה זקוק "לעבד את האדמה" כדי למצוא לו מזון למחיה. קין בחר אולם, עבודתו הטבעית של 

לו את העבודה הטבעית; ואילו הבל עבר לעבודה אחרת, והכתוב מדגיש זאת על ידי הקדמתה. עבודתו של קין היתה טבעית 
 ומובנת מאליה.

מלבד ההבדל במשלוח ידם. ומכאן,  -ורה אומרת עליהם דבר ניגוד חריף יתגלע לאחר מכן בין שני האחים האלה; אך אין הת
ניגוד שבין לשיתגלע אחר כך בכל חריפותו בהתפתחות אומות העולם. כוונתנו  -שהבדל זה רומז להבדל של תכונה ואופי, 

 . שורשו של ניגוד זה נראה אצל שני האחים, שנבדלו זה מזה במשלוח ידם.עמים חקלאיים לבין עמים רועי צאן
מתגשמת בייחוד אצל  -"בזיעת אפיך תאכל לחם"  -ת קיחקלאות דורשת את כל כוחותיו הגופניים של האדם. הגזירה האלה

מתגלים ביותר אצל  -ההכרה העצמית וגאות הקניין  -החקלאי. עליו להקדיש את כל חייו לקיומו הגופני; המושג "קין", "קנה" 
נעשית לו לערך עליון; היא הופכת לחלק של אישיותו, הוא נאחז בה ומתיישב.  החקלאי. בזיעת אפיו הוא הרוה את אדמתו, וזו

ההתיישבות יוצרת את ; ההמצאות והאמנויות; לזכותה יש לזקוף את מרבית תרבותוהנה, החקלאות מעוררת ומפתחת את ה
אנושות. אך , נפתח הפתח להתפתחות ההחברה, את המדינה ואת יחסי המשפט. משנגזר על האדם לעבוד את האדמה

, ואדמתו מושכתו אליה. משנתן את צוארו בעול רדיפת הקניין, גם רוחו נעשית כפופה. אפשר האיכר הוא עבד לשדהומאידך: 
הערצת . זאת ועוד: בנקל יבוא לידי ואדם משתעבד לחברו, עבדותלהשפיע עליו על ידי שאיפתו לרכוש. דבר זה מביא לידי 

; שם שוג שדהו. האמונה בה' ובמעלת האדם אבדה לראשונה אצל עמים חקלאייםשבהשפעתם תלוי שג, הטבע -כוחות 
 .עבדות ואליליותהתפתחו לראשונה 

טיפול בהם מעורר רגשות אנושיים והשתתפות בצער כנגד זה, מעלה יתרה נודעת לחיי הרועה. עיקר עיסוקו ביצורים חיים; ה
אך אין קיומו בידי אדם. כך יינצל הרועה מסכנת ההפרזה בערך עצמו . קניינו הוא נייד; המקנה זקוק לטיפול הרועה, הבריות
משום יים ואנושיים. ק. משלוח ידו לא יעסיק את כל כוחותיו; אין הרוח נרתמת כל כך לעבודה, ועודנה פנויה לערכים אלורכושו

כל רועי צאן. כל חסרונות  , ומשה ודוד רעו את העדר. וכנגד זה אנחנו מוצאים, כי תועבת מצריםכך היו אבותינו רועים
ובשעבוד  -החקלאות שנזכרו לעיל היו מצויים במצרים. תרבות מצרים היתה תלויה בחקלאות; היא התבטאה באליליות מחד 

, לא היה לו כבוד ולא נותרה לו חירות. לא היה שם ערך לאדם כשהוא לעצמו. העבודה היתה ייעוד האדםהאדם מאידך. 
נשתמרו רק בלב אבותינו הרועים. אכן, רבי המדינה  -ים קהאמונה בה', חירות האדם וצלם האל המצרי נולד כעבד למקצוע.

 שעה שהשניאו על עמם כל רועי צאן. -במצרים כלכלו את מעשיהם בתבונה, 
כך התגלע הדבר לאחר מכן. הנוכל להסיק מתוך כך למפרע, שהבל היה רועה צאן על פי טבעו ואפיו? אמת, האדם נועד 

התורה הקדימה רפואה על פי התורה ובזכות התורה. אך  -את האדמה, ולא לרעות את הצאן. וזה גם ייעוד ישראל  לעבוד
והשמיטה מעידות לעד, כי לה' הארץ והאדם ( 2השבת ( 1. לסכנות הכרוכות בחקלאות והתקינה תקנות כנגד האלהת הרכוש

מזכירים לאדם את  -ופאה מאידך ( 7שכחה ( 6ולקט, ( 5וערלה מחד ( 4כלאים ( 3כדוגמת  -הוא עבדו. חוקי החקלאות 
; כך היא מקימה מדינה של הבעיה הרוחנית של החקלאות. כך פותרת התורה את ומזהירים על אחוה וריעותמציאות ה' 

ויון של כל בני חקלאים עובדי ה', שכולם חברים באחוה ושויון. אך מחוץ לתחום התורה נשקפת סכנה לאמונה בה' ולחירות ולש
 האדם.

 ובכן, הבל היה רועה צאן; ואילו קין, "אוהב הקניין", היה עובד אדמה.
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איש לא יחשוש מהצלחת חברו, ולא יקווה להיבנות מחורבנו; לא ישמח בהצלחתו הוא, כל עוד חברו 
 כושל בצידו.

d )עהו לבין שלום עצמו; "ואהבת לרעך כמוך": אדם שלם מבחינה רוחנית ומוסרית לא יבדיל בין שלום ר
היא גם המביאתהו לדרוש את שלום רעהו. כי גם אהבתו  -כי הסיבה המביאתהו לדרוש את שלום עצמו 

; וה' הפקיד את צלמו בידיו; הוא רואה בעצמו רק את יציר כפיו של ה'את עצמו איננה אלא הכרת חובה; 
הועיד לו כרצונו; למען אותה שלמות ה' ועליו להביא אותו לאותה שלמות גופנית, רוחנית ומוסרית, שה' 

ומתוך אותה הכרת חובה הוא אוהב את שלום רעהו; הוא הביאו לחיי חלדו ונתן לו הוראות בתורתו. 
ובאהבתו לבריות הוא מבטא את אהבתו ; יםקאוהב בו את יציר כפיו של ה', שנברא כמוהו בצלם אל

 א(.: "אוהב את המקום ואוהב את הבריות" )אבות ו, למקום
 משנה יד מסכת אבות פרק גמשנה 
חבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם שנאמר  ;חביב אדם שנברא בצלם( 1 :היה אומר)ר"ע( הוא 

חבה  ;חביבין ישראל שנקראו בנים למקום ( 2".ים עשה את האדםקבצלם אל")בראשית ט( 
 ( 3". יכםקאלבנים אתם לה' "שנאמר )דברים י"ד(  ,יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום

חבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שבו נברא  ;חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה
 :"כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו"שנאמר )משלי ד(  ,העולם

e ) עי' נדרים סה ע"ב( לבריותלא רק כעקרון של אהבה כללית  -חז"ל מזכירים פסוק זה( 
 דף סה עמוד בתלמוד בבלי מסכת נדרים 

מתני'. ועוד אמר ר"מ: פותחין לו מן הכתוב שבתורה, ואומרין לו: אילו היית יודע שאתה עובר על 
וחי אחיך ", "ואהבת לרעך כמוך", "לא תשנא את אחיך בלבבך", ועל "לא תטור"ועל  "לא תקום"

הרי זה  -יתי נודר לא הי ,, שהוא עני ואין אתה יכול לפרנסו, אמר: אילו הייתי יודע שהוא כן"עמך
 מותר.

שנידונו למיתה )עי' סנהדרין נב ע"א  גם לחוטאים, אלא הם למדו ממנו את החובה לנהוג יחס אנושי 
ברור לו מיתה יפה"; כן למדו ממנו כלל לזוגות נשואים: עליהם להישמר  -ועוד(: "ואהבת לרעך כמוך 

 מרשמים חושניים, שיש בהם כדי למעט את החיבה ההדדית )עי' קידושין מא ע"א ועוד(.

f ) ידוע מאמרו של הלל: "דעלך סני לחברך לא תעביד". היתה זו תשובתו לאותו נכרי, שביקש ללמוד את
כל התורה על רגל אחת. והוא הוסיף לתשובתו את ההערה: "זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא 

חיובית. זיל גמור" )שבת לא ע"א(. ואכן מאמר זה רק מבטא דרך שלילה את האמור בתורה כמצווה  -
פי זה  -כעיקרון מנחה לכל פעולותינו; על  - הרי כאן שוויון גמור לכל"השנוי עליך אל תעשה לחברך": 

נדרוש את שלום רענו כשלומנו; נהפוך אנוכיות ואהבה עצמית לאהבת ריע ולשמירת כבודו; נלמד לאהוב 
, ולא רק כל ולל כל נבראחברך" במשמעותו הרחבה כ. אכן מושג "כל נברא בשוויון גמור עמנוולכבד 
; ובמשמעות רחבה זו הרי כאן באמת תמצית כל התורה. שהרי זו כל כוונת התורה: היא מרחיקה אדם

אותנו מכל "סני": מכל המתנגד באיבה לשלומנו ולשלום כל נברא שבחברתנו. אך יחד עם זה היא גם 
נסמוך על שיקול דעתנו מורה לנו מהו "סני"; מהו המסכן את שלומנו ואת שלום העולם; לבל 

המידה,  -נקבל מהתורה את קנה האנושית; אלא  -הסובייקטיבית, על הרגשתנו הכיהה המוגבלת 
. וזה "פירושו" של "עלך ועל חברך סני", והוא המתבקש להיות נלמד שנתגלה בחכמת ה' ובתבונתו

לדעת איזה דבר שנאוי, מהתורה. כך פירש רש"י שם: "אידך, שאר דברי תורה, פירושה, דהא מלתא הוא 
 זיל גמור ותדע".

g ) "סופו  -אולם המוסר כך את מאמרו של הלל: "אל תעשה לאחרים דבר, שאינך רוצה שיעשוהו לך
גם אתה אל תרע  -שיהפוך את דברי הלל למאמר של חכמת חיים: "אם אינך רוצה שאחרים יריעו לך 

שאינו רוצה שיעשו לו עוול, אל יעשה עוול גם הוא". להם; כי אלימות גוררת אלימות, עוול גורר עוול, ומי 
אלא לא אמר דבר בעל ערך "מוסרי" כל שהוא; כל  -אך האומר כן, לא די שלא מסר מאמר של תורה 

ואנוכיות השוקלת טובה עצמית הפכה לו ליסוד כל מעשה דבריו אינם אלא פקחות הרואה את הנולד; 
 .אנושי
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h ) איננו רק מליצה לסבר את האוזן; אלא  -כל התורה כולה ואידך פירושה" "זו היא  -אכן מאמרו של הלל
הוא מבטא אמת, שהיא מהותית לתורת ה'; דבר זה יוכח בעליל מפסוקים אלה. בלא לפתוח פיסקה 

 -לא " אל "לפני עורכדרך שעובר מן " -חדשה, כמו בשטף דיבור אחד, בקשר הדוק של סמיכות פרשיות 
" אל ואהבת לרעך כמוךכך הוא עובר מן " -" אחיך -תשנא את  -לא " אל "תלך רכיל -לא ", מן "תעשו עול

"! יתר על כן, תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך -תרביע כלאים שדך לא  -בהמתך לא "
; ויש בכך הקדושה החברתיתמסיימת את הפיסקה על  -ומצוות שפחה חרופה הסמוכה לה  -קבוצה זו 

ולאמיתו של דבר, משלימים  -הנראים כה רחוקים זה מזה  -על הקשר שבין סוגי מצוות אלה כדי להצביע 
ומבססים זה את זה. ואכן, קשר זה בולט לעין משתי בחינות. כבר למדנו את תורת היושר והכינות, 

האמת והנאמנות, ההקפדה הדקדקנית, הזהירות והצדק; למדנו לשמור ולהציל את שלום ריענו בדיבור 
ית שבאדם: את השכחה קמעשה; למדנו לדכא כל רחשי שנאה, כל רגשי נקם; ולמדנו את המידה האלווב

; כלל כל הקדושה החברתית סוכם במצוות אהבת ריעהגמורה של עוול שנעשה לנו; ובסופו של דבר, 
ית "אני ה'"; וכך הופקעו מהן כל המניעים קודרישות אלה של קדושה חברתית אושרו בחותמת האלו

ולפיכך  -האנוכיים של חכמת חיים השוקלת בפקחות; והן נקבעו רק כמסקנות של דעת ה' לאמיתה: ה' 
ולפיכך גם אנחנו מוכשרים וחייבים להיות  -כבד כל הווה וכל חי, שהרי עולם ומלואו הוא לה' וקדוש לו! ה' 

מבקש צדק, אמת , אדם המידמה ליוצרו; להיות " בעל חירות מוסריתהווה אומר: להיות "אדם"קדושים"; 
 .ואהבה

i ) :2" כל הברואיםית של ק"המעלה האלו( 1הרי אלו שני רעיונות היסוד של קדושת התפקיד האנושי )
שמקור שניהם הוא ה'. שני אלה מוציאים אותנו מתחומו הצר של  -ו"התפקיד הנעלה יותר של האדם" 

ית של "אני ה'" קי גם בעולם שמחוץ לאדם; כי החותמת האלוקו לשמור על הסדר האלוהאדם; וכך למדנ
במסגרת אותו עולם. ולשם כך הסמיך  -טבועה וחתומה בעולם זה; נכיר אפוא גם במעמדנו הנעלה יותר 

 כאן את קבוצת ההלכות הבאות.

 

 

 

  

 

 

 


