בס"ד

ספר משלי
"Love and Hate
ל .פאליק
משלי-י/יב
עוֹרר מְדָ ִנ֑ים ו ַ ְ֥על כָּל־ ֝ ְפּשָׁ ִ֗עים תְּ כ ֶ ַ֥סּה אַה ֲָבֽה׃
֭שִׂ נְאָה תְּ ֵ ֣
ויקרא -יט
הוֹכ ַח תּוֹ ִכ֙י ֙ ַח אֶת־ ֲעמִיתֶ֔ ָך וְֹלא־תִ ָ ֥שּׂא ע ָָל֖יו ֵ ֽחטְא׃
יזֹ -לֽא־תִ שְׂנָ ֥א א
ֶת־אָחיָך ִבּ ְלב ֶ ָ֑בָך ֵ ֤
ִ֖
יחֹ -לֽא־תִ ֤קּ ֹם ְוֹלֽא־תִ טּ ֹ ֙ר אֶת־בּ ְֵנ֣י ַע ֶ֔מָּך וְאָ ֽ ַהב ָ ְ֥תּ ל ְֵרעֲָך֖ כּ ָ֑מוָֹך ֲא ִנ֖י י ְהוָ ֽה׃
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

בראשית -פרק ד/יא-טו
אָרוּר ָ ֑אתָּ ה מִן־הָ ֽאֲדָ מָה֙ א ֶ֣
אָחיָך ִמיּ ֶָדָֽך׃
ֲשׁר ָפּצ ָ ְ֣תה אֶת־ ִ֔פּי ָה ל ַ ָ֛קחַת אֶת־דְּ מֵ ֥י ִ֖
יא ְוע ָ ַ֖תּה ֣
ֶת־האֲדָ ָ֔מה ֹלֽא־ת ֵֹס֥ף תֵּ ת־כּ ָ ֹ֖חהּ ָלְ֑ך נָ ֥ע ו ָָנ֖ד תִּ ֽ ְה ֶי ֥ה בָאָ ֶֽרץ׃
יב ִכּ֤י ַ ֽתעֲב ֹ ֙ד א ָ ֣
ְהו֑ה גּ ָ֥דוֹל ֲעוֺ ִנ֖י ִמנְּשֹֽׂא׃
יג וַיֹּ֥אמֶר ַ ֖קי ִן אֶל־י ָ
יד ֵה ֩ן גּ ֵַ֨רשְׁתָּ א ֹתִ֜ י הַיּ֗ וֹם ֵמ ַעל֙ פּ ְֵנ֣י הֽ ָאֲדָ ָ֔מה וּ ִמפּ ֶָנ֖יָך ֶאסּ ֵ ָ֑תר ְו ָה ִ֜ייתִ י ָנ֤ע ָונָ ֙ד ָבּ ָ֔א ֶרץ ְו ָה ָי ֥ה כָל־מֹצ ִ ְ֖אי ֽיַה ְַרגֵ ֽנִי׃
שׁ ְבע ַ ָ֖תי ִם י ָ ֻ֑קּם ַו ָ֨יּשֶׂם י ָ
ְהו֤ה ְל ַ֙קי ִ ֙ן ֔אוֹת ְל ִבל ְִתּ֥י הַכּוֹת־א ֹ֖תוֹ כָּל־מ ֹ ְצאֽוֹ׃
טו ו ַ֧יּ ֹאמֶר ל֣ וֹ י ְה ֗ ָוה ָל ֵכ ֙ן כָּל־ה ֵ ֹ֣רג ַ֔קי ִן ִ
ַת־עֽדֶ ן׃
ְהו֑ה ַו ֵיּ֥שֶׁב בְּאֶ ֶֽרץ־נ֖ וֹד קִדְ מ ֵ
טז ַו ֵיּ֥צֵא ַ ֖קי ִן ִמ ִלּפ ְֵנ֣י י ָ
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
מְ ֽ ַכסֶּה־ ֭ ֶפּשַׁע ְמב ֵ ַ֣קּשׁ אַה ָ ֲ֑בה וְשׁ ֹנֶ ֥ה ֝ ְבדָ ָ֗בר ַמפ ִ ְ֥ריד ַאלּֽוּף׃
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

רבינו יונה

ויקרא -יט
הוֹכ ַח תּוֹ ִכ֙י ֙ ַח אֶת־ ֲעמִיתֶ֔ ָך וְֹלא־תִ ָ ֥שּׂא ע ָָל֖יו ֵ ֽחטְא׃
יזֹ -לֽא־תִ שְׂנָ ֥א א
ֶת־אָחיָך ִבּ ְלב ֶ ָ֑בָך ֵ ֤
ִ֖
יחֹ -לֽא־תִ ֤קּ ֹם ְוֹלֽא־תִ טּ ֹ ֙ר אֶת־בּ ְֵנ֣י ַע ֶ֔מָּך וְאָ ֽ ַהב ָ ְ֥תּ ל ְֵרעֲָך֖ כּ ָ֑מוָֹך ֲא ִנ֖י י ְהוָ ֽה׃
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
ִיר ֮י ֶבּע ָ֣שׂוֹר לַח ֹדֶ ֒שׁ ֠ ָבּא נְ ֻבכַדְ נֶא ַ֨צּר מֶ ֽלְֶך־ ָבּ ֶ֜בל ֧הוּא ְוכָל־חֵיל֛ וֹ עַל־י ְרוּשׁ ַ ָ֖לִם ַו ִיּ֣חַן
שׁ ַ֨נת הַתְּ שִׁי ִ֜עית ְל ָמל ְ֗כוֹ בּ ַ֣ח ֹדֶ שׁ ָה ֲעשׂ ִ
א ַוי ְ ִה ֩י ִב ְ
ע ֶָל֑י ָה ַויִּבְנ֥ וּ ע ֶָל֖י ָה דָּ ֵי ֥ק סָבִ ֽיב׃
שׁ ָ֔נה ל ֶ ַ֖מּלְֶך צִדְ ִק ָיּ ֽהוּ׃
ב וַתָּ ֥ב ֹא ה ִ ָ֖עיר ַבּמּ ָ֑צוֹר ֚ ַעד ַעשׁ ֵ ְ֣תּי ֶעשׂ ֵ ְ֣רה ָ
ג בְּתִ שׁ ָ ְ֣עה ל ַ֔ח ֹדֶ שׁ ַויּ ֶ ֱח ַז ֥ק ה ָָר ָ ֖עב בּ ִ ָ֑עיר וְֹלא־הָ ֥ י ָה ֶ ֖לחֶם ל ְַע֥ם הָאָ ֶֽרץ׃
שׁ ֙ר ע ַ
שׁי ַה ִמּ ְלח ָ ָ֤מה ׀ ַה ַלּ֙יְלָה֙ דֶּ֜ ֶרְך ַ ֣שׁעַר ׀ ֵ ֣בּין הַח ֹמ ֹתַ֗ י ִם ֲא ֶ
ַל־גּ֣ן ַה ֶ֔מּלְֶך ְו ַכשׂ ְִדּ֥ים עַל־ה ִ ָ֖עיר ס ִ ָ֑ביב ַו ֵ ֖יּלְֶך
ד וַתִּ בּ ַ ָ֣קע ָה ִ֗עיר ְוכָל־אַנְ ֨ ֵ
דֶּ ֶ֥רְך ָהע ֲָרבָ ֽה׃

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
וּמוֹצא ֝דִ ָ֗בּה ֣הוּא כְסִ ֽיל׃
י־שׁקֶר
ִ֥
ְמכ ֶ ַ֣סּה ֭שִׂ נְאָה שִׂ פְתֵ ָ ֑
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
הוֹכ ַח תּוֹ ִכ֙י ֙ ַח אֶת־ ֲעמִיתֶ֔ ָך וְֹלא־תִ ָ ֥שּׂא ע ָָל֖יו ֵ ֽחטְא׃
יזֹ -לֽא־תִ שְׂנָ ֥א א
ֶת־אָחיָך ִבּ ְלב ֶ ָ֑בָך ֵ ֤
ִ֖
יחֹ -לֽא־תִ ֤קּ ֹם ְוֹלֽא־תִ טּ ֹ ֙ר אֶת־בּ ְֵנ֣י ַע ֶ֔מָּך וְאָ ֽ ַהב ָ ְ֥תּ ל ְֵרעֲָך֖ כּ ָ֑מוָֹך ֲא ִנ֖י י ְהוָ ֽה׃
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׳
שׁעִים )שמואל ב יג כב( "וְֹלא דִ בֶּר אַ ְבשָׁלוֹם אֶת אַמְנוֹן מְאוּמָה
שׁנֶּ ֱאמַר בּ ְָר ָ
שׂ ְטמֶנּוּ ְויִשְׁתּ ֹק כְּמוֹ ֶ
שׁיּ ֶ ְחטָא אִישׁ ְלאִישׁ ֹלא י ִ ְ
ְכּ ֶ
שׂנֵא אַ ְבשָׁלוֹם אֶת אַמְנוֹן"ֶ .אלָּא ִמ ְצוָה ָעלָיו לְהוֹדִ יעוֹ וְלוֹמַר לוֹ ָלמָּה ָעשִׂיתָ לִי כְָּך ְוכְָך ְו ָלמָּה ָחטָאתָ לִי
ְלמ ֵָרע ְועַד טוֹב כִּי ָ
שׁנֶּ ֱאמַר )ויקרא יט יז( "הוֹ ֵכ ַח תּוֹכִי ַח אֶת ֲעמִיתֶ ָך"ְ .ואִם ָחזַר וּ ִבקֵּשׁ ִממֶּנּוּ ִלמְחל לוֹ צ ִָריְך ִלמְחל .וְֹלא יְהֵא
בְּדָ בָר פְּלוֹנִיֶ .
שׁנֶּ ֱאמַר )בראשית כ /יז( " ַויּ ִתְ ַפּלֵּל אַב ְָרהָם אֶל ָהאֱֹלהִים
הַמּוֹחֵל אַ ְכז ִָרי ֶ
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
אָחיְך ֔הוּא אַל־תָּ ִ ֥שׁיתִ י אֶת־ל ֵ ִ֖בְּך לַדָּ ָ ֣בר ַה ֶזּ֑ה
ֲחוֹתי ַהח ֲִר֙י ִ
כ ו ַ֨יּ ֹאמֶר ֵא ֶ֜לי ָה אַ ְבשָׁל֣ וֹם אָ ִ֗חי ָה ַה ֲאמִינ֣ וֹן אָחִי ְ֮ך ָה ָי֣ה ִעמּ ְָ֒ך ְוע ַ֞תָּ ה א ִ ֤
שׁ ֙י ִ ֣
ו ֵ ַ֤תּשֶׁב תָּ ָמ ֙ר ו ְ֣שׁ ֹ ֵמ ָ֔מה ֵ ֖בּית אַ ְבשָׁל֥ וֹם אָחִ ֽיהָ׃
שׁ ַ֕מע אֵ ֥ת כָּל־הַדְּ ב ִ ָ֖רים ה ֵ ָ֑אלֶּה ַו ִיּ֥חַר ל֖ וֹ מְאֹֽד׃
כא ְוה ֶ ַ֣מּלְֶך דָּ ֔ ִוד ָ
ֲשׁר ִע ָ֔נּה ֵ ֖את תָּ מָ ֥ר אֲח ֹתֽ וֹ׃ )פ(
ַד־טוֹב כִּ ֽי־שׂ ֵָנ֤א אַ ְבשָׁלוֹם֙ אֶת־אַמְנ֔ וֹן עַל־דְּ ַב ֙ר א ֶ ֣
כב ְוֹלֽא־דִ ֶ ֧בּר אַ ְבשָׁל֛ וֹם עִם־אַמְנ֖ וֹן ְלמ ָ ֵ֣רע ְוע ֑
ֲשׁר עִם־ ֶאפ ָ ְ֑רי ִם ַויִּק ָ ְ֥רא אַ ְבשָׁל֖ וֹם ְלכָל־בְּנֵ ֥י הַמֶּ ֽלְֶך׃
כג וַ ֽי ְ ִה ֙י ִל ְ
שׁנ ַ ָ֣תי ִם י ָ ִ֔מים ַויּ ִ ְהי֤וּ גֹֽזְזִים֙ לְאַ ְבשׁ ָ֔לוֹם בְּבַ ֥ עַל ח ָ֖צוֹר א ֶ ֣
כד ַויּ ָ֤ב ֹא אַ ְבשָׁלוֹם֙ אֶל־ ַה ֶ֔מּלְֶך ו ַ֕יּ ֹאמֶר ִהנֵּה־נָ ֥א גֹזְ ִז֖ים ְל ַעב ֶ ְ֑דָּך ֵיֽלְֶך־נָ ֥א הַמֶּ ֛ לְֶך ַו ֲעב ָ ָ֖דיו עִם־ ַעבְדֶּ ָֽך׃
ָ
כה ו ַ֨יּ ֹאמֶר ַה ֶ֜מּלְֶך אֶל־אַ ְבשׁ ָ֗לוֹם אַל־ ְבּנִ ֙י
אַל־נ֤א נֵ ֵל ְ֙ך ֻכּ ָ֔לּנוּ וְֹל֥ א נִכ ַ ְ֖בּד ע ֶָל֑יָך ַויִּפ ְָרץ־בּ֛ וֹ ְוֹלֽא־אָבָ ֥ה ל ֶ ָ֖לכֶת וַ ֽיְב ֲָרכֵ ֽהוּ׃
אָחי וַיֹּ֤אמֶר ל ֙וֹ ַה ֶ֔מּלְֶך לָ ֥מָּה י ֵֵלְ֖ך עִמָּ ְֽך׃
כו וַיֹּ֙א ֶמ ֙ר אַ ְבשׁ ָ֔לוֹם ו ָֹ֕לא ֵיֽלְֶך־נָ ֥א א ָ ִ֖תּנוּ אַמְנ֣ וֹן ִ ֑
כז ַויִּפ ְָרץ־בּ֖ וֹ אַ ְבשׁ ָ֑לוֹם ַויִּשׁ ְַל֤ח אִתּ ֙וֹ אֶת־אַמְנ֔ וֹן ו ֵ ְ֖את כָּל־בְּנֵ ֥י הַמֶּ ֽלְֶך׃ )ס(
ֵאמ ֹר ְר ֣אוּ ֠נָא כּ ְ֨טוֹב לֵב־אַמְנ֤ וֹן ַבּ ֙יּ ַי ִ ֙ן וְאָמ ְַר ִ ֣תּי ֲאלֵי ֶ֔כם ה ַ֧כּוּ אֶת־אַמְנ֛ וֹן ַו ֲהמ ִֶתּ֥ם א ֹ֖תוֹ אַל־תִּ ָ ֑יראוּ
כח ַוי ְ ַצ ֩ו אַ ְבשׁ ָ֨לוֹם אֶת־נְע ָָ֜ריו ל ֗
ֵי־חי ִל׃
ה ֲ֗לוֹא ִכּ֤י אָ ֽנ ֹ ִכ ֙י ִצ ִוּ֣יתִ י אֶתְ ֶ֔כם ִחז ְ֖קוּ ִו ְהי֥וּ ִל ְבנ ָ ֽ
ֲשׁר צ ִָוּ֖ה אַ ְבשׁ ָ֑לוֹם ַויּ ֻ ָ֣קמוּ ׀ כָּל־בּ ְֵנ֣י ַה ֶ֗מּלְֶך וַ ֽיּ ְִרכְּב֛ וּ ִא֥ישׁ עַל־פּ ְִר ֖דּוֹ ַויּ ָנֻ ֽסוּ׃
כט וַ ֽיַּע ֲ֞שׂוּ נַע ֵ ֲ֤רי אַ ְבשָׁלוֹם֙ לְאַמְנ֔ וֹן ַכּא ֶ ֥
בראשית -לז/ד
ַויּ ְִר ֣אוּ ֶא ָ֗חיו כִּ ֽי־א ֹ֞תוֹ ַ֤
שֹׁלֽם׃
שׂנ ְ֖אוּ א ֹ֑תוֹ וְֹל֥ א יָכְל֖ וּ דַּ בּ ְ֥רוֹ ְל ָ
אָהב ֲאבִיהֶם֙ ִמכָּל־ ֶא ָ֔חיו וַ ֽיּ ִ ְ
רש"י
שׁ ְבחָם ,שֶׁלֹּא דִ בְּרוּ אַחַת ְבּפֶה וְאַחַת ְבּלֵּב
ולא יכלו דברו לשלום מִתּוְֹך גְּנוּתָ ם ָלמַדְ נוּ ִ
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?

