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?THE PERFECT SOCIETY  
                                               

By Rabbi Dr. Nachum Amsel 
 

These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, or the 
upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The Encyclopedia of 

Jewish Values: Man to G-d” to be published in the future. 
 

    
 טו-( במדבר יח:יג1

ל ּכּוֵרי ּכָּ ר-בִּ ם ֲאשֶׁ צָּ ַארְּ ר בְּ ל-ֲאשֶׁ יֶׁה ּכָּ הְּ ָך יִּ ה לְּ יאּו ַליהוָּ הו-יָּבִּ ּנּו: טָּ לֶׁ ָך יֹאכְּ ֵביתְּ לר בְּ -ּכָּ
ם בְּ  יֶׁה: ֵחרֶׁ הְּ ָך יִּ ֵאל לְּ רָּ ֹשְּ ל-לּכָּ יִּ כָּ ם לְּ חֶׁ ר רֶׁ טֶׁ ר-פֶׁ ר ֲאשֶׁ ֹשָּ ם -בָּ דָּ אָּ ה בָּ יבּו ַליהוָּ רִּ ַיקְּ

יֶׁה הְּ ה יִּ ֵהמָּ כור-ּוַבבְּ ֵאת בְּ ם וְּ דָּ אָּ כור הָּ ה ֵאת בְּ דֶׁ פְּ ֹדה תִּ ְך ַאְך | פָּ ה -לָּ ֵמאָּ ה ַהטְּ ֵהמָּ ַהבְּ
ה: דֶׁ פְּ  תִּ

 
 ( ויקרא כז:ל, במדבר יח:כד2

ל כָּ פְּ -וְּ ץ מִּ רֶׁ אָּ ַרע הָּ זֶׁ ץ מִּ רֶׁ אָּ ר הָּ ֹשַ ש לַ ַמעְּ ה הּוא ֹקדֶׁ ֵעץ ַליהוָּ י הָּ  : ד'רִּ
ת י אֶׁ ֵני-ּכִּ ר בְּ ֹשַ ימּו לַ -ַמעְּ רִּ ר יָּ ֵאל ֲאשֶׁ רָּ ֹשְּ ה ַעל ד'יִּ ַנֲחלָּ ם לְּ יִּ וִּ י ַללְּ ַתתִּ ה נָּ רּומָּ י -תְּ תִּ ַמרְּ ֵּכן אָּ

ה:    ֲחלּו ַנֲחלָּ נְּ ֵאל לֹא יִּ רָּ ֹשְּ ֵני יִּ תוְך בְּ ם בְּ הֶׁ  לָּ
 
 כג-( דברים יד:כב3

ַעֵשר ַעֵשר ל תֵא  תְּ בּוַאת-ּכָּ ָך תְּ עֶׁ ה ַהֹיֵצא ַזרְּ דֶׁ ה ַהשָּ נָּ ה שָּ נָּ תָּ  :שָּ ַכלְּ אָּ ֵני וְּ פְּ  יָךֱאֹלקֶׁ  ד' לִּ
קום ר ַבמָּ ַחר-ֲאשֶׁ בְּ ַשֵּכן יִּ מו לְּ ם שְּ ר שָּ ֹשַ נְּ  ַמעְּ גָּ ָך דְּ צֹאנֶׁ ָך וְּ רְּ קָּ ֹכֹרת בְּ ָך ּובְּ רֶׁ הָּ צְּ יִּ ָך וְּ יֹרשְּ ָך תִּ

ת ה אֶׁ אָּ רְּ יִּ ַמד לְּ לְּ ַמַען תִּ ל יָךֱאֹלקֶׁ  ד' -לְּ ים:-ּכָּ  ַהיָּמִּ
 
 כט-( דברים יד:כח4

ֵצה קְּ לש מִּ ים שָּ נִּ יא שָּ ת תוצִּ ל-אֶׁ ר-ּכָּ ֹשַ ָך ַמעְּ תְּ בּואָּ ה תְּ נָּ וא ַבשָּ תָּ  ַההִּ ַּנחְּ הִּ יָך וְּ רֶׁ עָּ שְּ א :בִּ  ּובָּ
י יָך-י ֵאיןּכִּ  ַהֵלוִּ רֶׁ עָּ שְּ ר בִּ ה ֲאשֶׁ נָּ מָּ ַאלְּ הָּ ַהיָּתום וְּ ַהֵגר וְּ ְך וְּ מָּ ה עִּ ַנֲחלָּ ק וְּ ֵבעּו לו ֵחלֶׁ ֹשָּ לּו וְּ כְּ אָּ  וְּ

ָך  כְּ רֶׁ בָּ ַמַען יְּ ל יָךֱאֹלקֶׁ  ד'לְּ כָּ ה:-בְּ ר ַתֲעֹשֶׁ ָך ֲאשֶׁ ה יָּדְּ  ַמֲעֹשֵ
 
 טו-:יבכ( שמות 5

ת א אֶׁ שָּ י תִּ ֵני-ּכִּ שו לַ -רֹאש בְּ ר ַנפְּ יש ֹּכפֶׁ נּו אִּ תְּ נָּ ם וְּ ֻקֵדיהֶׁ פְּ ֵאל לִּ רָּ ֹשְּ לֹא ד'יִּ ם וְּ ֹקד ֹאתָּ פְּ -בִּ
יֶׁה בָּ  הְּ ֹקד אֹ יִּ פְּ ף בִּ גֶׁ ם נֶׁ ההֶׁ ם: זֶׁ ל תָּ נּו ּכָּ תְּ ֹעֵבר ַעל-יִּ ל -הָּ קֶׁ שֶׁ ל בְּ קֶׁ ית ַהשֶׁ ים ַמֲחצִּ ֻקדִּ ַהפְּ

ית ַהשֶׁ  ל ַמֲחצִּ קֶׁ ה ַהשֶׁ ים ֵגרָּ רִּ ֹשְּ ש עֶׁ ה לַהֹקדֶׁ רּומָּ ל תְּ ֹעֵבר ַעל: ד'קֶׁ ן -ֹּכל הָּ בֶׁ ים מִּ ֻקדִּ ַהפְּ
רּוַמת  ֵתן תְּ ה יִּ לָּ עְּ מָּ ה וָּ נָּ ים שָּ רִּ ֹשְּ יר לֹא: ד'עֶׁ שִּ עָּ ה וְּ -הֶׁ בֶׁ ית ַירְּ ַמֲחצִּ יט מִּ עִּ ַהַדל לֹא ַימְּ

ת ֵתת אֶׁ ל לָּ קֶׁ רּוַמת -ַהשָּ ַכֵפר ַעל ד'תְּ ם:-לְּ ֹשֵתיכֶׁ  ַנפְּ
 
 ( ויקרא כז:לב6

ל כָּ ר-וְּ צֹאן ֹּכל ֲאשֶׁ ר וָּ קָּ ר בָּ ֹשַ יֶׁה-ַמעְּ הְּ י יִּ ירִּ ֲעֹשִּ ט הָּ בֶׁ ש לַ -ַיֲעֹבר ַתַחת ַהשָּ  :ד'ֹקדֶׁ
 

 
 



  
 

   

 י'-( ויקרא יט:ט7
ת ם אֶׁ כֶׁ רְּ ֻקצְּ יר ַא -ּובְּ צִּ לֶׁ קְּ ֹצר וְּ קְּ ָך לִּ דְּ ַאת ֹשָּ ה פְּ ַכלֶׁ ם לֹא תְּ כֶׁ צְּ ַלֵקט:רְּ ָך לֹא תְּ ירְּ צִּ ט קְּ  קֶׁ

י  ם ֲאנִּ ַלֵגר ַתֲעֹזב ֹאתָּ י וְּ נִּ עָּ ַלֵקט לֶׁ ָך לֹא תְּ מְּ ט ַּכרְּ רֶׁ עוֵלל ּופֶׁ ָך לֹא תְּ מְּ ַכרְּ ם:קֵ ֱאֹל ד'וְּ  יכֶׁ
 
 ( במדבר יח:כ,כד8

ר  ל ד'ַויֹאמֶׁ ל -אֶׁ חָּ נְּ ם לֹא תִּ צָּ ַארְּ ק לֹאַאֲהֹרן בְּ ֵחלֶׁ ָך -וְּ תְּ ַנֲחלָּ ָך וְּ קְּ לְּ י חֶׁ ם ֲאנִּ תוכָּ ָך בְּ יֶׁה לְּ הְּ יִּ
ֵאל רָּ ֹשְּ ֵני יִּ תוְך בְּ  :בְּ

ת י אֶׁ ֵני-ּכִּ ר בְּ ֹשַ ימּו לַ -ַמעְּ רִּ ר יָּ ֵאל ֲאשֶׁ רָּ ֹשְּ ה ַעל ד'יִּ ַנֲחלָּ ם לְּ יִּ וִּ י ַללְּ ַתתִּ ה נָּ רּומָּ י -תְּ תִּ ַמרְּ ֵּכן אָּ
ֲחלּו נַ  נְּ ֵאל לֹא יִּ רָּ ֹשְּ ֵני יִּ תוְך בְּ ם בְּ הֶׁ ה:   לָּ  ֲחלָּ

 
 ו-( ויקרא כה:א9

ַדֵבר  ל ד'ַויְּ יַני ֵלאֹמר:-אֶׁ ַהר סִּ ה בְּ ל ֹמשֶׁ ֹבאּו -ַדֵבר אֶׁ י תָּ ם ּכִּ תָּ ֲאֵלהֶׁ ַמרְּ אָּ ֵאל וְּ רָּ ֹשְּ ֵני יִּ בְּ
ל תָּ -אֶׁ בְּ שָּ ם וְּ כֶׁ י ֹנֵתן לָּ ר ֲאנִּ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ אָּ ת לַ הָּ ץ ַשבָּ רֶׁ אָּ ים  :ד'ה הָּ נִּ ֵשש ֵשש שָּ ָך וְּ דֶׁ ַרע ֹשָּ זְּ תִּ

תָּ  ַספְּ אָּ ָך וְּ מֶׁ ֹמר ַּכרְּ זְּ ים תִּ נִּ ת שָּ ּה: -אֶׁ תָּ בּואָּ ץ תְּ רֶׁ אָּ יֶׁה לָּ הְּ תון יִּ ת ַשַבת ַשבָּ יעִּ בִּ ה ַהשְּ נָּ ּוַבשָּ
זְּ  ָך לֹא תִּ דְּ ה ֹשָּ ת ַליהוָּ ֹמר: ַשבָּ זְּ ָך לֹא תִּ מְּ ַכרְּ ע וְּ תרָּ אֶׁ צור וְּ קְּ ָך לֹא תִּ ירְּ צִּ יַח קְּ פִּ -ֵאת סְּ

זִּ  ֵבי נְּ ּנְּ נַ עִּ ֹצר שְּ בְּ ָך לֹא תִּ ץ:ירֶׁ רֶׁ אָּ יֶׁה לָּ הְּ תון יִּ ה ַשַבת  ת ַשבָּ תָּ יְּ הָּ ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ְלָך וְּ
ִכיְרָך ּוְלתֹוָשְבָך ַהָגִרים ִעָמְך:  ּוְלַעְבְדָך ְוַלֲאָמֶתָך ְוִלש ְ

 
 כב-( ויקרא כה:יט10

ֹשַבע וִּ  ם לָּ תֶׁ יָּּה ַוֲאַכלְּ רְּ ץ פִּ רֶׁ אָּ ה הָּ נָּ תְּ נָּ :יַשבְּ וְּ יהָּ לֶׁ ַטח עָּ בֶׁ ם לָּ רּו ַמה תֶׁ י תֹאמְּ כִּ ּנֹאַכל -וְּ
לֹא ע וְּ רָּ זְּ ת ֵהן לֹא נִּ יעִּ בִּ ה ַהשְּ נָּ ת ַבשָּ ֱאֹסף אֶׁ ֵתנּו:-נֶׁ בּואָּ ת תְּ י אֶׁ יתִּ ּוִּ צִּ ה -וְּ נָּ ם ַבשָּ כֶׁ י לָּ תִּ כָּ רְּ בִּ

ת ת אֶׁ ֹשָּ עָּ ית וְּ שִּ ב-ַהשִּ ים:ַהתְּ נִּ ֹלש ַהשָּ שְּ ה לִּ ה ַהשְּ  ּואָּ נָּ ם ֵאת ַהשָּ תֶׁ ַרעְּ תֶׁ ּוזְּ ת ַוֲאַכלְּ ינִּ ם מִּ
ן ן ַעד-מִּ ה יָּשָּ בּואָּ ת ַעד ַהתְּ יעִּ שִּ ה ַהתְּ נָּ ן:-ַהשָּ לּו יָּשָּ ּה תֹאכְּ תָּ בּואָּ  בוא תְּ
 
 יג-( דברים לא:י'11

ם ֵלא ה אותָּ ַצו ֹמשֶׁ ֵקץַויְּ ַנת ַהשְּ  ֹמר מִּ ֹמֵעד שְּ ים בְּ נִּ ַבע שָּ ַחג ַהֻסּכות:שֶׁ ה בְּ טָּ ל מִּ בוא כָּ -בְּ
ֵאל רָּ ֹשְּ ת יִּ אות אֶׁ ֵני -ֵלרָּ תקֶׁ ֱאֹל ד'פְּ א אֶׁ רָּ קְּ ר תִּ חָּ בְּ ר יִּ קום ֲאשֶׁ ד -יָך ַבמָּ גֶׁ ה ַהזֹאת נֶׁ ַהתורָּ

ל ם: -ּכָּ ֵניהֶׁ זְּ אָּ ֵאל בְּ רָּ ֹשְּ תיִּ ֵהל אֶׁ יָך -ַהקְּ רֶׁ עָּ שְּ ר בִּ ָך ֲאשֶׁ ֵגרְּ ַהַטף וְּ ים וְּ שִּ ַהּנָּ ים וְּ שִּ ֲאנָּ ם הָּ עָּ הָּ
א יָּרְּ דּו וְּ מְּ לְּ ַמַען יִּ עּו ּולְּ מְּ שְּ ַמַען יִּ תלְּ תקֵ ֱאֹל ד'-ּו אֶׁ רּו ַלֲעשֹות אֶׁ מְּ שָּ ם וְּ ל-יכֶׁ ֵרי -ּכָּ בְּ דִּ

ה ַהזֹאת: ר לֹא ַהתורָּ ם ֲאשֶׁ ֵניהֶׁ ת-ּובְּ ה אֶׁ אָּ רְּ יִּ דּו לְּ מְּ לָּ עּו וְּ מְּ שְּ עּו יִּ דְּ לֵק ֱאֹל ד' -יָּ ם ּכָּ -יכֶׁ
ים ַעל ם ַחיִּ ר ַאתֶׁ ים ֲאשֶׁ ת-ַהיָּמִּ ים אֶׁ רִּ ם ֹעבְּ ר ַאתֶׁ ה ֲאשֶׁ מָּ ֲאדָּ ה-הָּ מָּ ֵדן שָּ ּה: ַהַירְּ תָּ שְּ רִּ  לְּ

 
 ב-( דברים טו:א12

ֵקץ ַבע מִּ ים-שֶׁ נִּ ה שָּ ה ַתֲעֹשֶׁ טָּ מִּ ה :שְּ זֶׁ ַבר וְּ לַהשְּ  דְּ מוט ּכָּ ה שָּ טָּ ר -מִּ ַבַעל ַמֵשה יָּדו ֲאשֶׁ
ֵרֵעהּו לֹא ה בְּ ת-ַישֶׁ ֹגֹש אֶׁ ת-יִּ אֶׁ י-ֵרֵעהּו וְּ יו ּכִּ חִּ ה לַ -אָּ טָּ מִּ א שְּ רָּ  :ד'קָּ

 
 ( דברים כג:כ13
יְך-לֹא יָך ַתשִּ חִּ אָּ ְך לְּ שֶׁ ף נֶׁ סֶׁ ְך ּכֶׁ שֶׁ ל נֶׁ ְך ֹאכֶׁ שֶׁ ל נֶׁ ר-ּכָּ בָּ ר דָּ ְך ֲאשֶׁ שָּ  :יִּ
 
 ( ויקרא כה:י'14

ל כָּ ץ לְּ רֶׁ אָּ רור בָּ ם דְּ אתֶׁ רָּ ה ּוקְּ נָּ ים שָּ שִּ ַנת ַהֲחמִּ ם ֵאת שְּ תֶׁ ַדשְּ קִּ יֶׁה -וְּ הְּ וא תִּ יהָּ יוֵבל הִּ בֶׁ ֹישְּ
ל יש אֶׁ ם אִּ תֶׁ ַשבְּ ם וְּ כֶׁ יש אֶׁ -לָּ אִּ תו וְּ ֻשבּו:-לֲאֻחזָּ תו תָּ ַפחְּ שְּ  מִּ

 
 



  
 

   

 טז-( ויקרא כה:טו15
ֵניבְּ  ַפר שְּ סְּ מִּ ָך בְּ יתֶׁ נֶׁה ֵמֵאת ֲעמִּ קְּ ים ַאַחר ַהיוֵבל תִּ נִּ ַפר שָּ סְּ ר-מִּ ּכָּ מְּ בּוֹאת יִּ י ֹרב -תְּ פִּ ְך: לְּ לָּ

ַפר תְּ  סְּ י מִּ נָּתו ּכִּ קְּ יט מִּ עִּ ים ַתמְּ נִּ ֹעט ַהשָּ י מְּ פִּ נָּתו ּולְּ קְּ ה מִּ בֶׁ ים ַתרְּ נִּ ְך:ַהשָּ  בּוֹאת הּוא ֹמֵכר לָּ
 
 מא-( ויקרא כה:לט16
י כִּ יָך יָּמּוְך-וְּ חִּ ַּכראָּ מְּ נִּ ְך וְּ מָּ ְך לֹא- עִּ ד: -לָּ בֶׁ ְך ַתֲעֹבד בו ֲעֹבַדת עָּ מָּ יֶׁה עִּ הְּ ב יִּ תושָּ יר ּכְּ כִּ ֹשָּ ּכְּ
ַנת-ַעד ְך:  שְּ מָּ לַהֹיֵבל ַיֲעֹבד עִּ ב אֶׁ שָּ מו וְּ יו עִּ נָּ ְך הּוא ּובָּ מָּ א ֵמעִּ יָּצָּ פַ -וְּ שְּ למִּ אֶׁ תו וְּ ֲאֻחַזת -חְּ

יו יָּשּוב:  ֲאֹבתָּ
 
 ( ויקרא כה:כג17

י ֻתת ּכִּ מִּ צְּ ֵכר לִּ מָּ ץ לֹא תִּ רֶׁ אָּ הָּ י-וְּ ץ ּכִּ רֶׁ אָּ י הָּ י-לִּ דִּ מָּ ם עִּ ים ַאתֶׁ בִּ תושָּ ים וְּ  :ֵגרִּ
 


