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“All You Need is Love”
Source 1: The Keriat Shema – Devarim Ch. 6
-לְׁבָ בְׁ ָך ּובְׁ כָל- בְׁ כָל, ֵאת יְׁהוָה אֱ ֹלהֶ יָך, ה וְׁ ָאהַ בְׁ ָת. יְׁהוָה ֶאחָ ד, יְׁהוָה אֱ ֹלהֵ ינּו: י ְִׁש ָר ֵאל,ד ְׁשמַ ע
 ז וְׁ ִש ַננ ְָׁתם.לְׁבָ בֶ ָך-עַ ל-- אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ְׁמצַ ּוְׁ ָך הַ ּיֹום, ו וְׁ הָ יּו הַ ְׁדבָ ִרים הָ ֵאלֶה. ְׁמאֹדֶ ָך- ּובְׁ כָל,נַפְׁ ְׁשָך
,ּוקשַ ְׁר ָתם לְׁאֹות
ְׁ  ח. ּובְׁ שָ כְׁ בְׁ ָך ּובְׁ קּומֶ ָך,יתָך ּובְׁ לֶכְׁ ְׁתָך בַ דֶ ֶרְך
ֶ ֵ בְׁ ִשבְׁ ְׁתָך בְׁ ב, וְׁ ִדבַ ְׁר ָת בָ ם,לְׁבָ נֶיָך
. ּובִ ְׁשעָ ֶריָך,יתָך
ֶ ֵ ְׁמזֻזֹות ב- ט ּוכְׁ ַתבְׁ ָתם עַ ל. בֵ ין עֵ ינֶיָך,יָדֶ ָך; וְׁ הָ יּו ְׁלטֹטָ פֹת-עַ ל
4. Hear, O Israel: The Lord is our God; the Lord is one. 5. And you shall
love the Lord, your God, with all your heart and with all your soul, and
with all your means. 6. And these words, which I command you this day,
shall be upon your heart. 7. And you shall teach them to your sons and
speak of them when you sit in your house, and when you walk on the
way, and when you lie down and when you rise up. 8. And you shall bind
them for a sign upon your hand, and they shall be for ornaments
between your eyes. 9. And you shall inscribe them upon the doorposts
of your house and upon your gates.
Source 2: Sifri Devarim; Piskah 33
 רבי אומר למה נאמר? לפי:"(ו) "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך
.שנאמר "ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך" – איני יודע כיצד אוהבים את המקום
 "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך" – תן הדברים:תלמוד לומר
. שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם ומדבק בדרכיו,האלה על לבך
Source 3: Vayikra Ch. 19
. יְׁהוָה, אֲ נִי: וְׁ ָאהַ בְׁ ָת ל ְֵׁרעֲָך כָמֹוָך,בְׁ נֵי עַ מֶ ָך- ִתטֹר ֶאת- ִתקֹם וְׁ ל ֹא-יח ל ֹא
18. You shall neither take revenge from nor bear a grudge against the
members of your people; you shall love your neighbor as yourself. I am
the Lord.
Sifra 2:12
" זה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך:"אמר רבי עקיבא
R. Akiva said, “Love your fellow as yourself – this is a foundational
principle of the Torah”
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Source 4: Talmud Bava Metziah 62a
...דתניא :שנ ים שהיו מהלכין בדרך ,וביד אחד מהן קיתון של מים ,אם שותין שניהם -
מתים ,ואם שותה אחד מהן  -מגיע לישוב .דרש בן פטורא :מוטב שישתו שניהם וימותו,
ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו .עד שבא רבי עקיבא ולימד :וחי אחיך עמך -

חייך קודמים לחיי חבירך.

If two are traveling on a journey [far from civilization], and one has a
pitcher of water, if both drink, they will [both] die, but if one only
drinks, he can reach civilization, — The Son of Patura taught: It is better
that both should drink and die, rather than that one should behold his
companion's death. Until R. Akiva came and taught: 'that thy brother
may live with thee:' thy life takes precedence over his life.
Source 5: "Meshech Chochma" – Vayikra 19:18
....או יתכן ,דהנה העלו החכמים  ..דענין אהבה ,כשהיא חוזרת אל עצמו ,באה בסבת
ההתנגדות ,כמו העני להעשיר שמקבל טובה ממנו ,וכאהבת איש לאשתו ... ,שכל זה
ענין חוזר אל עצמו ,שאוהב את עצמו ,וכל אומן שונא בן אומנתו( ,בראשית רבה לט-ד)
אבל אהבה החוזרת אל הנאהב היא באה מסבת ההתדמות והשתוות היחס והערך ,כמו
חכם אוהב חכם וכיו"ב.
ולכן על אהבת השם יתברך ,שאין שום יחס ושיווי בינו להנמצאים ,אם לא תהיה
חוזרת אל האוהב ,וזה מדרגה פחותה ושלא לשמה ,אמרו ז"ל בספרי (ואתחנן ו-ו) והיו
הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך למה נאמר ,לפי שהוא אומר "ואהבת את
ה' בכל לבבך" –איני יודע באיזה צד ,כיון שאין ערך ויחוס ושווי אל השי"ת ,א"כ הלא
האהבה הוא ע"י תקות התועליות וחוזרת לאוהב ,א"כ אין זה בכל לבבו .ת"ל "והיו
הדברים האלה כו' על לבבך"  --שמתוך כך אתה מכיר הקב"ה ומדבק בדרכיו,
פירוש :שמתוך זה שאתה מתדבק בדרכי השם ("מה הוא רחום אף אתה רחום חנון")
א"כ יש לך שווי קצת אל דרכי השי"ת ותדבוק במדותיו ,ומשתוקק אליו ,כאשר תדע כי
הוא מקור הרחמים והחכמה וכל אופני השלמות .וזה האהבה האמיתית.
ולכן אמר ,כי אם תאהב להישראלי ,לא תאהב אותו עבור אותו דבר שיכבדוך בני האדם
או יהללוך ,או ישיבו לך גמול ותשלום ,כי אז אין האהבה מתיחסת אל הנאהב רק אל
האוהב ,וזה אהבת עצמו ,ואז גורם האהבה היפוך ,כי יותר בטוח להשיג תודה העשיר
מהעני ,החכם מהסכל ,יותר מאשר ישיג ממי שהוא בערכו ,רק ואהבת לרעך כמוך,
פירוש ,שהשווי יביא האהבה ותהא סבת האהבה מה שהוא דומה לך ,והוא כמוך
וכערכך ....וזה אני ה' ,שזה דוגמת אהבה כאשר אתה צריך לאהוב אותי וכאשר אני
אוהבכם...והשי"ת אינו מקבל שום תועליות משום נברא ,ואדון עולם אשר מלך בטרם
כל יציר נברא ,וכן תאהב לרעך...
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Source 6: Sefer HaChinuch, Mitzvah 243
To love each member of Israel with ,לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש
a “soul love,” i.e. that one should כלומר שנחמול על ישראל ועל ממונו כמו
 שנאמר,שאדם חומל על עצמו וממונו
have compassion for a Jew and his
 י"ח] ואהבת לרעך כמוך,[ויקרא י"ט
property just as one has
compassion for himself and his
own property. As the verse states,
“And you shall love your fellow as
you love yourself” (Vayikra 19:18).
The elements included in this
mitzvah follow the general
principle that one should treat
another person in the way he
would treat himself, e.g. protecting
his property, preventing him from
being harmed, speaking only well
of him, respecting him, and
certainly not glorifying oneself at
his expense. The Sages have said
regarding this last point, “One who
glorifies himself at the expense of
his fellow has no share in the
World to Come.” Whereas, one
who behaves with others in a
loving and peaceful manner fulfills
the verse, “Israel, by whom I am
glorified.”

,ודיני מצוה זו כלולים הם בתוך המצוה
שכלל הכל הוא שיתנהג האדם עם חבירו
 לשמור ממונו,כמו שיתנהג עם עצמו
 ואם יספר עליו,ולהרחיק ממנו כל נזק
דברים יספרם לשבח ויחוס על כבודו ולא
 וכמו שאמרו זכרונם,יתכבד בקלונו
]לברכה [ירושלמי חגיגה פ"ב ה"א
המתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם
 והמתנהג עם חבירו דרך אהבה.הבא
ושלום ורעות ומבקש תועלתם ושמח
, עליו הכתוב אומר [ישעיהו מ"ט,בטובם
:ג'] ישראל אשר בך אתפאר

Source 7: Talmud Bavli Shabbat 31a
There is a story about a gentile מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו
who came before Shammai and גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה
כשאני עומד על רגל אחת דחפו באמת
said to him, “I will convert if you הבנין שבידו בא לפני הלל גייריה אמר לו
teach me the entire Torah while I דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל
stand on one foot.” Shammai התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמור
pushed him away with the
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measuring stick that was in his
hand. The gentile then went to
Hillel, who helped him to convert.
Hillel told him, “Whatever is
hateful to you do not do to your
friend. This is the entire Torah. The
rest is its explanation. Go and
study.”
The negative component…..
The Sages have said, “Whatever is
hateful to you, do not do to your
friend.”
In the Sifri, it is stated that Rabbi
Akiva said, “This is a fundamental
principle in the Torah,” meaning
that many commandments are
related to this one, in the respect
that one who loves his fellow will
not steal his belongings, nor be
unfaithful with his wife, nor will he
defraud or insult him, nor trespass
upon his property, nor cause him
damage in any way. Thus, the
fulfillment
of
many
other
commandments is dependent upon
the fulfillment of this one.

]ואמרו זכרונם לברכה [שבת ל"א ע"א
 ואמרו.דעלך סני לחברך לא תעביד
 אמר רבי עקיבא זה כלל גדול,בספרי
 כלומר שהרבה מצוות שבתורה,בתורה
 שהאוהב חבירו כנפשו לא,תלויין בכך
יגנוב ממונו ולא ינאף את אשתו ולא יונהו
בממון ולא בדברים ולא יסיג גבולו ולא
 וכן כמה מצוות אחרות.יזיק לו בשום צד
: ידוע הדבר לכל בן דעת,תלויות בזה

Source 8: Maharsha, Chiddushei Aggadot, Shabbat 31a
“Whatever is hateful to you, etc.”  והיינו דכתיב.'דעלך סני לחברך לא כו
This refers to that which is written בתורה ואהבת לרעך כמוך וגו' ויש לעיין
 אמאי שינה לומר לו בלשון שלילה...בזה
in the Torah, “And you shall love
...'דעלך סני כו
your fellow as you love yourself...”
We can ask why Hillel altered the
mitzvah by phrasing it in the
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negative, i.e. “Whatever is hateful
to you, do not do unto your
friend…”
The answer is that the mitzvah
itself is a type of prohibition just
like the other mitzvot in this verse,
e.g. not taking revenge and not
bearing a grudge. “And you shall
love your fellow as you love
yourself” is not an imperative to
bestow an equal amount of
goodness upon another, which we
know from the legal principle of
“Chayecha kodmin” – “Your life
comes first.”

וי"ל דמשמע ליה דקרא לא איירי אלא בכי
האי גוונא בל"ת דגביה לא תקום ולא
'תטור כתיב ועלה קאי ואהבת לרעך וגו
שלא תעשה לו רעה מכל דסני לך כו' אבל
לגבי לעשות לו טובה לא קאמר ואהבת
לרעך כמוך כדאמרינן חייך קודמין לחיי
:אחיך וכן מוכיחין דברי ת"י ע"ש ודו"ק

Source 9: Sefer Yereim Mitzvah 224
“And you shall love your fellow as
you love yourself”.
The Holy One, blessed is He, said
“Love” means you do not do or say
to someone else something that
you know is hurtful to him. Do not
ask, “How do I know what bothers
him? Am I a prophet?” That is why
the verse includes the word
“yourself,” i.e. learn from yourself,
that which you know in your heart.
This is what Hillel meant when he
said, “Whatever is hateful to you,
do not do unto your friend” – this
is the whole Torah and the rest is
commentary.

' צוה הב"ה בפ.ואהבת לרעך כמוך
קדושים ואהבת לרעך כמוך אני ה' ותניא
ר"ע אומר זה כלל גדול בתורה פי' ואהבת
וכו' שלא לעשות לו ולא לאמר דבר המסור
 וא"ת האיך אדע וכי נביא אני לכך.ללבו
נאמר כמוך פי' ממך תלמוד דבר שאתה
 והיינו דאמרינן בשבת.יודע שמסור ללבך
פ"ב [ל"א א'] דעלך סני לחברך לא תעביד
.'והיינו כל התורה כולה ואידך פי
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Source 10: Talmud Bavli Kiddushin 41a
Rabbi Yehudah said in the name of  אסור לאדם,אמר רב יהודה אמר רב
Rav, “It is forbidden for a man to  שמא יראה,לקדש את האשה עד שיראנה
בה דבר מגונה ותתגנה עליו והתורה אמרה
betroth a woman unless he has
ואהבת לרעך כמוך
seen her.” We are concerned that if
he has not seen her before the
betrothal, he may discover
something displeasing about her
after their marriage, and become
repulsed by her – and the Torah
says, “And you shall love your
fellow as you love yourself.”
Source 11: Sefer Shemot Ch. 23
(ה) כִּ י ִּת ְר ֶאה חֲ מֹור ׂשנַאֲ ָך רֹבֵ ץ ַתחַ ת מַ שָּׂ אֹו
:וְ חָּׂ דַ ל ְָּׂת מֵ ֲעזֹב לֹו עָּׂ זֹב ַת ֲעזֹב עִּ ּמֹו
b) Rashi
 עזיבה זו לשון עזרה … וכן (נחמיה ג) ויעזבו את ירושלים עד החומה- עזב תעזב עמו
.... מלאוה עפר לעזוב ולסייע את חוזק החומה
c) Sefer Nechemia Ch. 3
: וְ עַ ל יָּׂדֹו הֶ חֱ זִּ יק חֲ ַנ ְניָּׂה בֶ ן הָּׂ ַר ָּׂק ִּחים ַויַעַ זְ בּו יְרּושָּׂ ַל ִּם עַ ד הַ חֹומָּׂ ה הָּׂ ְרחָּׂ בָּׂ ה...
d) Rashi
: מלאוה עפר עד החומה הרחבה כדי להחזיקה- ויעזבו את ירושלים
Source 12: Targum Onkelos reads our pasuk differently.
He preserves the plain meaning of the word עזוב, which in Aramaic
is שבוק:
(ה) ארי תחזי חמרא דסנאך רביע תחות טועניה ותתמנע מלמשבק ליה משבק תשבוק
:מה דבלבך עלוהי ותפריק עמיה
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Source 13: The mishna in Ch. 2 of Bava Metziah
, שֶ נֶאֱ מַ ר, פָּׂטּור, ִּאם ְרצֹונְָך לִּפְ רֹוק פְ רֹוק,הֹואיל וְ עָּׂ לֶיָך ִּמצְ וָּׂה
ִּ
הָּׂ לְַך וְ יָּׂשַ ב לֹו וְ ָּׂאמַ ר...
..""עִּ ּמֹו
What word are our sages sensitive to, and how does it limit the
application of the pasuk
Source 14: Talmud Bava Metziah 32b
אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו
Source 15: Talmud Pesachim 113b
 שלשה הקדוש ברוך הוא שונאן המדבר אחד בפה ואחד בלב והיודע עדות בחבירו...
 אמר רבי שמואל בר רב... ואינו מעיד לו והרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד בו יחידי
יצחק אמר רב מותר לשנאתו שנאמר "כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו" מאי
 אלא- " והא תניא "שונא שאמרו שונא ישראל ולא שונא נכרי,שונא? אילימא שונא נכרי
!???" ומי שריא למסניה? והכתיב "לא תשנא את אחיך בלבבך.פשיטא שונא ישראל
? כולי עלמא נמי מיסני סני ליה מאי שנא האי- .אלא דאיכא סהדי דעביד איסורא
.אלא לאו כי האי גוונא דחזיא ביה איהו דבר ערוה
The Holy One, Blessed be He, hates three types of people: A two-faced
person; one who has information with which he could testify on behalf
of another , but does not testify -- and someone who sees another
person acting immorally, and then testifies alone against him . Rebbe
Shmuel says in the name of Rav, [even if you have no permission to
testify in such a case] you may hate him, as it says "when you see the
donkey of someone you hate struggling under his burden". To whom is
the verse referring by the term  ?שונאIf we suggest that it's referring to
a non-Jew whom you hate, this is inconsistent with a source that
identifies the  שונאin the verse as a Jew. But is it permissible to hate a
fellow Jew? Doesn't it say elsewhere in the Torah, "You may not hate
your brother in your heart?" So it must be a case where witnesses saw
this Jewish person committ a transgression. But then he may be hated
by everyone – why is he identified as [exclusively] your  ?שונאSo it must
be a case in which you, on your own, saw him behaving immorally…
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Source 16: Tehillim 139:21
Shall I not hate those who hate
You, God, and shall I not agitate
against those who deny Your
Providence?

קֹוממֶ יָך
ְׁ הֲ לֹוא ְׁמשַ נ ְֶׁאיָך ה' ֶא ְׁשנָא ּובִ ְׁת
:ֶא ְׁתקֹוטָ ט

Source 17: Tosafot – on location, is perplexed:
 ושם) אמרינן אוהב: ואם תאמר דבאלו מציאות (ב"מ דף לב- שראה בו דבר ערוה
לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו והשתא מה כפיית יצר שייך כיון
דמצוה לשנאתו וי"ל כיון שהוא שונאו גם מחבירו שונא אותו דכתיב (משלי כז) כמים
:הפנים לפנים כן לב האדם לאדם ובאין מתוך כך לידי שנאה גמורה ושייך כפיית יצר
Source 18: Rabbi Moshe Cordevero, Tomer Devorah
…describes the problem of  שנאת חינםduring the Second Temple – Bayit Sheni –
period. Despite the fact that the Jews were adherent to mitzvot, they were
antagonistic towards one another " – "לשם שמיםfor the sake of Heaven. The pasuk in
Mishlei (Proverbs) Ch. 8 says ָ" – י ְִׁר ַאת ה' ְׁשנ ֹאת רעthose who fear Hashem hate
evil"…but they erred in that they did not give each other the benefit of the doubt.
Even regarding whom it is permitted or even a mitzvah to hate, there are limits – as
evidenced in the Gemara in Bava Metziah…

