
  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    
     

  "לא תשנא את אחיך בלבבך" 
  

הלב חומד מעצמו ושונא   -מצוות התורה כאן מעלה את השאלה הידועה שעולה גם על "לא תחמוד"  
  מעצמו, איך אדם יכול לשלוט על מחשבותיו ורגשותיו? 

  
ב תחמוד  לא  באיסור  כך  על  עונה  הראב"ע  המלך,  אמצעות  ובת  הכפרי  על  המוכר  שאומר משל 

הוא כפרי פשוט    -בקצרה כי כפרי שיראה את בת המלך לא יחמוד אותה שכן ברור לו שזה לא יתכן  
אדם שהאסור לו נמצא מחוץ    -והיא בת מלך. כוונת דבריו היא שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות  

  לתחום לא חומד אותו.
  

אם רואה אדם שתי :  פריקה וטעינהבמצות  ניתן לראות  מה לכך  כיצד ניתן לעקור שנאה מליבנו? דוג
יש  -) מבהמתו בהמות, מאחת צריך לפרוק משא ולשניה להעמיס משא (כעזרה לאדם שנפל משאו

להקדים פריקה לטעינה משום צער בעלי חיים. אולם הגמרא גם מציינת שאם אדם נתקל בשתי  
פריקה  כאמור  אף ש, על  והשניה של שונאו שצריכה טעינה  של אוהבו שצריכה פריקההאחת  בהמות,  

לפעולה   כוף את יצרולקדים טעינה משום שזהו שונאו ועליו  עליו להקודמת משום צער בעלי חיים,  
  שתקרב בינו לבין שונאו, ואחרי הפעולות ימשכו הלבבות. 

  
לאנשים   נוגעות  התורה  הוראות  הפרק,  שלאורך  לב  לשים  האדםמעניין  בחיי  שונים   -   ממעגלים 

גר   ,(כעני  , ללא הגדרה מיוחדתכאשר מדובר על יחס כללי לכל אדם.  עיור וכו'   , גר, חרש,  הורים, עני 
הציווי מתייחס ל"עמית" ו"רע". פעם אחת מוזכר אח, והוא כאן: לא תשנא את אחיך בלבבך,   וכו'),

הצד השני אם הצד השני הוא עני, גר, חרש או עיוור,  ה  אין זה משנלהעמידנו על כך שבשעת הכעס,  
  הוא לא עמית או רע, אלא יש לראותו כ"אח". 

  
  שבת שלום!                                                                                                                                                        

  
  

  מתכוננים לדשא! 

דולב  ל  מזל טוב 
 פרל  רניו   שרוני

יום  לרגל 
שיחול הולדת ם 

  השבוע!
  

  הקרוב   בל'ג בעומר, יום חמישי
משפחת   ניפגש,  )29/4( אצל 

ונקיים   17רמב"ם  ברחוב  שרוני  
משותפת יהיו   .מדורה  במקום 

מנגליםכסאותו  שולחנות  , 
מיםוגחלים תאורה,  מוזיקה,   , 

נעימהו משפחתית  כל   .אווירה 
משפחה שמגיעה מביאה איתה  

עבוראוכל   ונקיים הוציוד   ,
ביחד משותפת  נתחיל   .סעודה 

בשעה   האירוע  מי .  20:30את 
להירשם  נא  להגיע  שמתכנן 

בשביל (לינק בקבוצת הווצאפ)  
  .שנוכל להיערך


