
בס"ד 
ספר משלי

"Love and Hate
ל. פאליק 

משלי-י/יב
ה ַאֲהָבֽה׃ ים ְּתַכֶּס֥ ָׁשִע֗ ל ָּכל־ְּפ֝ ים ְוַע֥ ר ְמָדִנ֑ נְָאה ְּתעֹוֵר֣ ִׂש֭

ויקרא- יט 
יו ֵחְֽטא׃ א ָעָל֖ ָך ְוֹלא־ִתָּׂש֥ יַח֙ ֶאת־ֲעִמיֶת֔ ַח ּתֹוִכ֙ ָך הֹוֵכ֤ יָך ִּבְלָבֶב֑ יז- ֹֽלא־ִתְׂשָנ֥א ֶאת־ָאִח֖

י יְהָוֽה׃  ָך ְוָאַֽהְבָּת֥ ְלֵרֲעָ֖ך ָּכ֑מֹוָך ֲאִנ֖ ם ְוֹֽלא־ִתּטֹ֙ר ֶאת־ְּבֵנ֣י ַעֶּמ֔ ֹ֤ יח- ֹֽלא־ִתּק

אוצר המדרשים- משלי 

 

מלבי"ם 
שנאה תעורר מדנים, יש הבדל בין ריב ומדון, ריב הוא פעולת הריב שמתקוטטים זע"ז ויהיה לפעמים על לא דבר, 

והדבר שבעבורו מתקוטטים נקרא בשם המופשט מריבה, ואם סבת הריב הוא דברי ממון או אונאה שבעבורם י"ל דין 
אצל השופט נקרא מדון, ופי' מדון הדבר שדנים בעבורו, והוא דבר בלתי מבורר עם מי הצדק, כי בדבר המבורר יפול 

עליו שם פשיעה בגידה משפט וכדומה כ"א כפי ענינו, אמר החכם, דע שסבת המדנים האלה אינם הנדון בעצמו רק 
ההתפעליות אשר בנפש הנדונים, שהאוהבים או אנשים שאין להם שנאה זע"ז לא יקפידו על דברים קטנים כמו נזקי 
שכנים וכדומה, רק הפעליות השנאה היא תעורר את המדנים, שע"י השנאה הם צרי עין עוינים זא"ז, ויקיצו המדנים 

שהיו נרדמים לולא השנאה, אבל מדת האהבה שבנפש היא תכסה על כל פשעים, גם על הפשעים הגדולים, וכ"ש שלא 
יתעוררו מדנים על דברים קטנים

Rav Hirsch
“Hatred is not the outcome of a quarrel; it is the cause of it. If two people have unfriendly 
feelings towards each other, they take offense at anything and everything between 
them. Love however, is forgiving and pardons even serious wrongs.”



רלב"ג

גר"א- משלי 

גמרא יומא- דף פח/ב 
אמר ריש לקיש גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות שנאמר (הושע יד, ב) שובה ישראל עד ה' אלהיך כי 

כשלת בעונך הא עון מזיד הוא וקא קרי ליה מכשול איני והאמר ריש לקיש גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות 
שנאמר (יחזקאל לג, יט) ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם (חיה) יחיה לא קשיא כאן מאהבה כאן 

מיראה

משלי חיים- פירוש של בן איש חי על משלי

https://www.sefaria.org.il/hosea.14.2
https://www.sefaria.org.il/ezekiel.33.19


   
בראשית- פרק ד/יא-טו

יָך ִמּיֶָדָֽך׃ י ָאִח֖ ַחת ֶאת־ְּדֵמ֥ יָה ָלַק֛ ה ֶאת־ִּפ֔ ר ָּפְצָת֣ ָּתה ִמן־ָהֲֽאָדָמ֙ה ֲאֶׁש֣ ה ָא֣רּור ָא֑ יא ְוַעָּת֖
ְך ָנ֥ע ָוָנ֖ד ִּתְֽהֶי֥ה ָבָאֶֽרץ׃ ּה ָל֑ ף ֵּתת־ּכָֹח֖ ה ֹֽלא־תֵֹס֥ ֲאָדָמ֔ י ַתֲֽעבֹ֙ד ֶאת־ָה֣ יב ִּכ֤

א׃ ֹֽ י ִמּנְׂש ה ָּג֥דֹול ֲעוִֺנ֖ יִן ֶאל־יְהָו֑ אֶמר ַק֖ ֹ֥ יג ַוּי
י ֽיַַהְרֵגֽנִי׃ ֶרץ ְוָהָי֥ה ָכל־מְֹצִא֖ יִתי ָנ֤ע ָונָ֙ד ָּבָא֔ ר ְוָהיִ֜ ה ּוִמָּפֶנ֖יָך ֶאָּסֵת֑ י ַהּ֗יֹום ֵמַעל֙ ְּפֵנ֣י ֽהֲָאָדָמ֔ ְׁשָּת אִֹת֜ יד ֵה֩ן ֵּגַר֨
י ַהּכֹות־אֹ֖תֹו ָּכל־מְֹצֽאֹו׃ יִ֙ן ֔אֹות ְלִבְלִּת֥ ֶׂשם יְהָו֤ה ְלַק֙ ם ַוּיָ֨ יִם יָֻּק֑ יִן ִׁשְבָעַת֖ ג ַק֔ ה ָלֵכ֙ן ָּכל־הֵֹר֣ אֶמר ֣לֹו יְהָו֗ ֹ֧ טו ַוּי

ה ַוֵּיֶׁ֥שב ְּבֶאֶֽרץ־֖נֹוד ִקְדַמת־ֵעֶֽדן׃ יִן ִמִּלְפֵנ֣י יְהָו֑ טז ַוֵּיֵ֥צא ַק֖

גמרא ראש השנה- דף יז/א 
(רבא אמר) כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו שנאמר נושא עון ועובר על פשע למי נושא עון למי 

שעובר על פשע

אחר האסף 
 

משלי- יז/ט 
יד ַאּֽלּוף׃ ר ַמְפִר֥ ָדָב֗ ה ְוׁשֶֹנ֥ה ְב֝ ׁש ַאֲהָב֑ ַׁשע ְמַבֵּק֣ ְמַֽכֶּסה־ֶּפ֭

מלבי"ם 
מכסה פשע מבקש אהבה, כבר אמר שעל כל פשעים תכסה אהבה, אמר פה שה"ה בהפך שהמכסה פשע מבקש אהבה, 

כי זה גורם ג"כ אהבה מצד השני, אבל השונה בדבר כמו איש בושת שאמר לאבנר מדוע באת אל פלגשי אבי הפריד 
אלופו ומיודעו, ומרד בו ונעשה שונאו. ויל"פ עוד, שר"ל המבקש אהבה מכסה פשע אחד, אבל אם הוא שונה ופושע 
פשע זה שנית אז מפריד אלוף, כי אז לא יוסיף סלוח לו, וכן רומז אצל ה' שאם האדם שונה בחטא לא ימצא מחילה, 

ועבר ושנה נעשה לו כהיתר 



 

 

ויקרא- יט 
יו ֵחְֽטא׃ א ָעָל֖ ָך ְוֹלא־ִתָּׂש֥ יַח֙ ֶאת־ֲעִמיֶת֔ ַח ּתֹוִכ֙ ָך הֹוֵכ֤ יָך ִּבְלָבֶב֑ יז- ֹֽלא־ִתְׂשָנ֥א ֶאת־ָאִח֖

י יְהָוֽה׃ ָך ְוָאַֽהְבָּת֥ ְלֵרֲעָ֖ך ָּכ֑מֹוָך ֲאִנ֖ ם ְוֹֽלא־ִתּטֹ֙ר ֶאת־ְּבֵנ֣י ַעֶּמ֔ ֹ֤ יח- ֹֽלא־ִתּק

אבן עזרא
לא תשנא את אחיך. הפך ואהבת לרעך והנה אלה המצות כולם נטועות בלב ובהשמרם ישבו בארץ כי על שנאת חנם 

חרב בית שני:
הוכח תוכיח. שמא תחשדהו בדבר ולא היה כן וזה טעם ולא תשא עליו חטא כי עונש יהיה לך בעבורו: 

גמרא יומא- דף ט/ב 
אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב מפני שהיתה בו שנאת חנם ללמדך ששקולה 

שנאת חנם כנגד שלש עבירות ע"ז גלוי עריות ושפיכות דמים

מלכים ב-פרק כה- א-ד 
ל ֧הּוא ְוָכל־ֵחי֛לֹו ַעל־יְרּוָׁשַלִ֖ם ַוִּיַ֣חן  ר ֶמֶֽלְך־ָּבֶב֜ א נְֻבַכְדנֶאַּצ֨ ֶדׁש ָהֲעִׂשיִר֮י ֶּבָעׂ֣שֹור ַלחֶֹדׁ֒ש ָּב֠ ֹ֣ ית ְלָמְל֗כֹו ַּבח ת ַהְּתִׁשיִע֜ א ַויְִה֩י ִבְׁשנַ֨

יָה ָּדֵי֥ק ָסִבֽיב׃ יָה ַוּיְִב֥נּו ָעֶל֖ ָעֶל֑
ֶלְך ִצְדִקָּיֽהּו׃ ה ַלֶּמ֖ ה ָׁשנָ֔ י ֶעְׂשֵר֣ ד ַעְׁשֵּת֣ יר ַּבָּמ֑צֹור ַע֚ א ָהִע֖ ֹ֥ ב ַוָּתב

ם ָהָאֶֽרץ׃ ֶחם ְלַע֥ יָה ֶל֖ יר ְוֹלא־ָה֥ ב ָּבִע֑ ֶדׁש ַוּיֱֶחַז֥ק ָהָרָע֖ ֹ֔ ה ַלח ג ְּבִתְׁשָע֣
יב ַוֵּיֶ֖לְך  יר ָסִב֑ ים ַעל־ָהִע֖ ֶלְך ְוַכְׂשִּד֥ יִם ֲאֶׁש֙ר ַעל־ַּג֣ן ַהֶּמ֔ ין ַהחֹמַֹת֗ ַער ׀ ֵּב֣ ֶרְך ַׁש֣ ה ׀ ַהַּל֙יְָל֙ה ֶּד֜ י ַהִּמְלָחָמ֤ יר ְוָכל־ַאנְֵׁש֨ ע ָהִע֗ ד ַוִּתָּבַק֣

ֶרְך ָהֲעָרָבֽה׃  ֶּד֥

רבינו יונה



רמב"ם- הלכות תענית- הלכה א 
יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהן כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה ויהיה זה 

זכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזכרון דברים אלו 
נשוב להיטיב



משלי- י/יח 
ה ֣הּוא ְכִסֽיל׃  ָּב֗ א ִד֝ ֶקר ּומֹוִצ֥ נְָאה ִׂשְפֵתי־ָׁש֑ ה ִׂש֭ ְמַכֶּס֣

גמרא קידושין- דף ע/ב
מאי טעמא אכריז מר עליה דעבדא הוא אמר ליה דרגיל דקרי אינשי עבדי ותני כל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחא 

לעולם ואמר שמואל במומו פוסל אימר דאמר שמואל למיחש ליה לאכרוזי עליה מי אמר אדהכי והכי (אתא ההוא בר 
דיניה מנהרדעי) א"ל ההוא בר דיניה לרב יהודה לדידי קרית לי עבדא דאתינא מבית חשמונאי מלכא אמר ליה הכי אמר 

שמואל כל דאמר מדבית חשמונאי קאתינא עבדא הוא
 

אלשיך  

 
אבני זכרן 

 



Rav Hirsch- “Sometimes both sides in a dispute or disagreement are wrong. In such a 
case, silence alone would be judicious. If you know of anything hateful about your 
fellow, it would be just as unwise to express approval which is not genuine as to spread 
malicious talk about him. The only right thing to do is to keep quiet. What we speak 
should be true, but we do not have to say everything that is true.” 

ויקרא- יט 
יו ֵחְֽטא׃ א ָעָל֖ ָך ְוֹלא־ִתָּׂש֥ יַח֙ ֶאת־ֲעִמיֶת֔ ַח ּתֹוִכ֙ ָך הֹוֵכ֤ יָך ִּבְלָבֶב֑ יז- ֹֽלא־ִתְׂשָנ֥א ֶאת־ָאִח֖

י יְהָוֽה׃  ָך ְוָאַֽהְבָּת֥ ְלֵרֲעָ֖ך ָּכ֑מֹוָך ֲאִנ֖ ם ְוֹֽלא־ִתּטֹ֙ר ֶאת־ְּבֵנ֣י ַעֶּמ֔ ֹ֤ יח- ֹֽלא־ִתּק

ספר החינוך 

 

אור החיים 
לא תשנא את אחיך וגו'. פירוש אם נסבב מאחיך דבר הגורם לשנאתו לא תשנאהו בלבבך אלא בפיך דבר אליו 

תוכחות על אשר ככה סבב, והוא אומרו הוכח וגו'. ואומרו ולא תשא עליו חטא, פירוש לא תחליט בדעתך שמה שנסבב 
מאחיך ברשע עשאן ועודנו עומד בחטאו עמוס על שכמו אלא תהיה דן אותו לכף זכות, ותוכיחנו ועל ידי התוכחה יהיה 
אחד מב' דברים, או יתן אמתלא להנעשה ואין חטא, או יתחרט על הנעשה וישוב לבל עשות כדבר הזה, והרי הוא כריע 

כאח לך. 

עוד נראה לפרש בהעיר עוד בשיעור הנדבר שהיה צריך לומר לא תשנא בלבבך את אחיך, שיגמור מקום השנאה 
שהתחיל לדבר בה ואחר כך יזכור את מי ישנא. אכן יכוין להודיע שיעור השנאה אשר ה' מצוה עליה, שלא יאמר אדם 

שאינו קרוי שנאה אלא שנאה גמורה לבקש רעתו ולחפוץ בכליונו, אבל הרחקה בלב אינה קרויה שנאה, לזה נתחכם 
הכתוב לסמוך לא תשנא עם תיבת אחיך לומר כי השערת השנאה אשר יצוה ה' עליה היא הנרגשת בערך אח, ושיעור 

זה כל שירחיקהו מלבו קצת הנה הוא יורד ממדרגת אח, והרי הוא עובר משום לא תשנא 

רמב"ם- משנה תורה, הלכות דעות ו׳:ו׳
ְּכֶׁשּיְֶחָטא ִאיׁש ְלִאיׁש ֹלא יְִׂשְטֶמּנּו ְויְִׁשּתֹק ְּכמֹו ֶׁשּנֱֶאַמר ָּבְרָׁשִעים (שמואל ב יג כב) "ְוֹלא ִדֶּבר ַאְבָׁשלֹום ֶאת ַאְמנֹון ְמאּוָמה 
ְלֵמָרע ְוַעד טֹוב ִּכי ָׂשנֵא ַאְבָׁשלֹום ֶאת ַאְמנֹון". ֶאָּלא ִמְצָוה ָעָליו ְלהֹוִדיעֹו ְולֹוַמר לֹו ָלָּמה ָעִׂשיָת ִלי ָּכְך ְוָכְך ְוָלָּמה ָחָטאָת ִלי 

ְּבָדָבר ְּפלֹונִי. ֶׁשּנֱֶאַמר (ויקרא יט יז) "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך". ְוִאם ָחזַר ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ִלְמחל לֹו ָצִריְך ִלְמחל. ְוֹלא יְֵהא 
ַהּמֹוֵחל ַאְכזִָרי ֶׁשּנֱֶאַמר (בראשית כ/ יז) "ַוּיְִתַּפֵּלל ַאְבָרָהם ֶאל ָהֱאֹלִהים 

רמב"ן- ויקרא- יט/יז



לא תשנא את אחיך בלבבך בעבור שדרך השונאים לכסות את שנאתם בלבם כמו שאמר (משלי כו כד) בשפתיו ינכר 
שונא הזכיר הכתוב בהווה ואמר הוכח תוכיח את עמיתך מצוה אחרת ללמדו תוכחת מוסר "ולא תשא עליו חטא" שיהיה 

עליך אשם כאשר יחטא ולא הוכחת אותו ..........והנכון בעיני כי "הוכח תוכיח" כמו והוכיח אברהם את אבימלך 
(בראשית כא כה) ויאמר הכתוב אל תשנא את אחיך בלבבך בעשותו לך שלא כרצונך אבל תוכיחנו מדוע ככה עשית 

עמדי ולא תשא עליו חטא לכסות שנאתו בלבך ולא תגיד לו כי בהוכיחך אותו יתנצל לך או ישוב ויתודה על חטאו 
ותכפר לו ו.........

שמואל ב- פרק יג
ר ַהֶּז֑ה  ְך ַלָּדָב֣ יִתי ֶאת־ִלֵּב֖ יְך ֔הּוא ַאל־ָּתִׁש֥ יִׁש֙י ָאִח֣ י ַהֲחִר֙ ה ֲאחֹוִת֤ יָה ַהֲאִמי֣נֹון ָאִחיְ֮ך ָהָי֣ה ִעָּמְ֒ך ְוַעָּת֞ יָה ַאְבָׁש֣לֹום ָאִח֗ אֶמר ֵאֶל֜ ֹ֨ כ ַוּי

ית ַאְבָׁש֥לֹום ָאִחֽיָה׃ ה ֵּב֖ ֵמָמ֔ ֹ֣ ֶׁשב ָּתָמ֙ר ְוׁש ַוֵּת֤
ד׃ ֹֽ ֶּלה ַוִּיַ֥חר ֖לֹו ְמא ים ָהֵא֑ ת ָּכל־ַהְּדָבִר֖ ע ֵא֥ ד ָׁשַמ֕ ֶלְך ָּדִו֔ כא ְוַהֶּמ֣

ר ֲאחֹֽתֹו׃ (פ) ת ָּתָמ֥ ה ֵא֖ ר ִעּנָ֔ ע ְוַעד־֑טֹוב ִּכֽי־ָׂשֵנ֤א ַאְבָׁשלֹו֙ם ֶאת־ַאְמ֔נֹון ַעל־ְּדַב֙ר ֲאֶׁש֣ ר ַאְבָׁש֛לֹום ִעם־ַאְמ֖נֹון ְלֵמָר֣ כב ְוֹֽלא־ִדֶּב֧
א ַאְבָׁש֖לֹום ְלָכל־ְּבֵנ֥י ַהֶּמֶֽלְך׃ יִם ַוּיְִקָר֥ ר ִעם־ֶאְפָר֑ ַעל ָח֖צֹור ֲאֶׁש֣ ֹֽזְזִי֙ם ְלַאְבָׁש֔לֹום ְּבַב֥ ים ַוּיְִה֤יּו ג יִם יִָמ֔ כג ַוֽיְִה֙י ִלְׁשנַָת֣

יו ִעם־ַעְבֶּדָֽך׃ ֶלְך ַוֲעָבָד֖ ָך ֵיֶֽלְך־ָנ֥א ַהֶּמ֛ אֶמר ִהּנֵה־ָנ֥א גֹזְִז֖ים ְלַעְבֶּד֑ ֹ֕ ֶלְך ַוּי א ַאְבָׁשלֹו֙ם ֶאל־ַהֶּמ֔ ֹ֤ כד ַוּיָב
ֶכת ַוֽיְָבֲרֵכֽהּו׃ ה ָלֶל֖ יָך ַוּיְִפָרץ־ּ֛בֹו ְוֹֽלא־ָאָב֥ ד ָעֶל֑ נּו ְוֹ֥לא נְִכַּב֖ ֶלְך ֶאל־ַאְבָׁש֗לֹום ַאל־ְּבנִ֙י ַאל־ָנ֤א נֵֵלְ֙ך ֻּכָּל֔ אֶמר ַהֶּמ֜ ֹ֨ כה ַוּי

ְך ִעָּמְֽך׃ ֶלְך ָלָּ֥מה יֵֵל֖ אֶמר לֹ֙ו ַהֶּמ֔ ֹ֤ י ַוּי נּו ַאְמ֣נֹון ָאִח֑ ֹ֙אֶמ֙ר ַאְבָׁש֔לֹום ָוֹ֕לא ֵיֶֽלְך־ָנ֥א ִאָּת֖ כו ַוּי
ת ָּכל־ְּבֵנ֥י ַהֶּמֶֽלְך׃ (ס) כז ַוּיְִפָרץ־ּ֖בֹו ַאְבָׁש֑לֹום ַוּיְִׁשַל֤ח ִאּתֹ֙ו ֶאת־ַאְמ֔נֹון ְוֵא֖

אּו  ם אֹ֖תֹו ַאל־ִּתיָר֑ ם ַהּ֧כּו ֶאת־ַאְמ֛נֹון ַוֲהִמֶּת֥ י ֲאֵליֶכ֔ יִ֙ן ְוָאַמְרִּת֣ א ְּכ֨טֹוב ֵלב־ַאְמ֤נֹון ַּבּיַ֙ ר ְר֣אּו נָ֠ ֹ֗ יו ֵלאמ כח ַויְַצ֩ו ַאְבָׁש֨לֹום ֶאת־נְָעָר֜
ם ִחזְ֖קּו ִוְה֥יּו ִלְבנֵי־ָחֽיִל׃ יִתי ֶאְתֶכ֔ י ָאֽנִֹכ֙י ִצִּו֣ ֲה֗לֹוא ִּכ֤

יׁש ַעל־ִּפְרּ֖דֹו ַוּיָֻנֽסּו׃ ֶלְך ַוּֽיְִרְּכ֛בּו ִא֥ מּו ׀ ָּכל־ְּבֵנ֣י ַהֶּמ֗ ה ַאְבָׁש֑לֹום ַוּיָֻק֣ ר ִצָּו֖ י ַאְבָׁשלֹו֙ם ְלַאְמ֔נֹון ַּכֲאֶׁש֥ כט ַוּֽיֲַעׂ֞שּו נֲַעֵר֤

בראשית- לז/ד 
יו ַוּֽיְִׂשנְ֖אּו אֹ֑תֹו ְוֹ֥לא יְָכ֖לּו ַּדְּב֥רֹו ְלָׁשֹֽלם׃  ב ֲאִביֶה֙ם ִמָּכל־ֶאָח֔ יו ִּכֽי־אֹ֞תֹו ָאַה֤ ַוּיְִר֣אּו ֶאָח֗

רש"י 
ולא יכלו דברו לשלום ִמּתֹוְך ְּגנּוָתם ָלַמְדנּו ִׁשְבָחם, ֶׁשּלֹא ִדְּברּו ַאַחת ְּבֶפה ְוַאַחת ְּבֵּלב

תפארת יונתן 
 



Rabbi Lord Jonathan Sacks- “What is so impressive about the Torah is that it both 
articulates the highest of high ideals, and at the same time speaks to us as human 
beings. If we were angels, it would be easy to love one another. But we are not. An ethic 
that commands us to love our enemies, without any hint as to how we are to achieve 
this, is simply unlivable. Instead, the Torah sets out a realistic program. By being honest 
with one another, talking things through, we may be able to achieve reconciliation—not 
always, to be sure, but often. How much distress and even bloodshed might be spared 
if humanity heeded this simple command?


