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REVENGE SOURCES 

 
By Rabbi Dr. Nachum Amsel 

 
These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, 

upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The  or the
.” to be published in the futured-Encyclopedia of Jewish Values: Man to G 

 
 פירוש מאירי על אבות ג:ד( 1
 .רים שתוקף יצר הרע מכריח בהעברתםהנטירות והנקימות הם מהדב 
 
 ( ספר החינוך רמא2
ונוהג רוב בני אדם שבעולם הוא שלא יסורו מלחפש אחרי מי שהרע להן עד שיגמלוהו כמעשהו הרע או יכאיבוהו ..

 בם...כמו שהכאי
 

 מסילת ישרים יא( 3
ימלט ממנה לב הותל אשר לבני האדם, כי האדם מרגיש מאד בעלבונותיו הגם השנאה והנקימה קשה מאד ל

כי היא מנוחתו לבדה. על כן לשיהיה בכחו לעזוב מה שטבעו מכריח מתוקה מדבש, ומצטער צער גדול, והנקמה לו 
 :...חזק ואמיץ הוא. והוא קל רק למלאכי השרת ...אותו 

  
 על ויקרא יט:יחפירוש חזקוני ( 4
 ...לפי שהחימה מכבשתך - לא תקם 
 
 ( ספר החינוך, מצוה שלח5

...ואולם לפי הדומה אין במשמע שאם בא ישראל אחד והתחיל והרשיע לצער חבירו בדברים הרעים שלא יענהו 
א תצוה השומע שאי שפשר להיות אדם כאבן שאין לה הופכים ועוד שיהיה בשתיקתו כמודה על החירופין ובאמת ל

התורה להיות האדם כאבן שותק למחרפיו כמו למברכים אבל תצוה אותנו שנתרחק מן המדה הזאת ושלא נתחיל 
 להתקוטט ולחרף בני אדם...

 
 רמב"ן על דברים יא:אופירוש  דברים כח:ט (6

ת ִמְצֹות  ד'ְיִקיְמָך  ר ִנְׁשַבע ָלְך ִכי ִתְׁשֹמר אֶׁ  יָך ְוָהַלְכָת ִבְדָרָכיו:קֶׁ ֱאֹל ד'לֹו ְלַעם ָקדֹוׁש ַכֲאׁשֶׁ
יך ללכת בדרכיו, ואמרו )שבת קלג:( מה הוא חנון ק)מ"א ב ג( לשמור את משמרת ה' אל שנאמר במקום אחר...

 ...חוםורחום אף אתה היה חנון ור
 
 ( תהילים צד:א7
 ל ְנָקמֹות הֹוִפַיע:-א   ד'ְנָקמֹות -ל-א  
 
 ( ישעיהו לה:ד8

י ב -ִאְמרּו ְלִנְמֲהר  ה ֱאֹל-ְזקּו ַאלִח ל  ם ָנָקם ָיבֹוא ְגמּול ֱאֹלק  ִתיָראּו ִהנ  ם:ִק יכֶׁ  ים הּוא ָיבֹוא ְוֹיַׁשֲעכֶׁ
 
 ( ויקרא כו:כה9

אִת  ב  ת ְנַקםְוה  מֶׁ ב ֹנקֶׁ רֶׁ ם חֶׁ יכֶׁ ל-י ֲעל  ם אֶׁ ֱאַסְפתֶׁ ם ְבַיד-ְבִרית ְונֶׁ ם ְוִנַתתֶׁ ר ְבתֹוֲככֶׁ בֶׁ ם ְוִׁשַלְחִתי דֶׁ יכֶׁ  אֹוי ב:-ָער 
 

 יט-עיהו נט:יזש( י10
ת י ָנָקם ִתְלֹבׁשֶׁ ָמה  ַוַיַעט ַכְמִעיל ִקְנָאה: ַוִיְלַבׁש ְצָדָקה ַכִשְרָין ְוכֹוַבע ְיׁשּוָעה ְברֹאׁשֹו ַוִיְלַבׁש ִבְגד  ם ח  ְכַעל ְגֻמלֹות ְכַעל ְיַׁשל 

ם: ְלָצָריו ְגמּול ְלֹאְיָביו לָ  תְוִייְראּו ִמ ִאִיים ְגמּול ְיַׁשל  ם -ַמֲעָרב אֶׁ ת-ּוִמִמְזַרח ד'ׁש  ׁש אֶׁ מֶׁ  ד'ָיבֹוא ַכָנָהר ָצר רּוַח -ְכבֹודֹו ִכי-ׁשֶׁ
 ֹנְסָסה בֹו:

 
 ג-נחום א:ב( 11
ם ַקנֹוא ל-א   ם ד' ְוֹנק  ָמה ּוַבַעל ד' ֹנק  ם ח  ר ְלָצָריו ד' ֹנק  ְך ַאַפִים ּוְגָדול ]ּוְגָדל[  ד'א ְלֹאְיָביו: הּו ְונֹוט  רֶׁ ה  ֹכחַ -אֶׁ ה לֹא ְיַנקֶׁ ְוַנק 
ָעָרה ַדְרכֹו ְוָעָנן ֲאַבק ַרְגָליו: ד'  ְבסּוָפה ּוִבֹשְ
 

 יחזקאל כה:יז, ( ירמיהו מו:י'12
ַבח ַלאדֹ  ד'ָני -ְוַהיֹום ַההּוא ַלאדֹ  ב ְוָשְבָעה ְוָרְוָתה ִמָדָמם ִכי זֶׁ רֶׁ ם ִמָצָריו ְוָאְכָלה חֶׁ ֹות -ְצָבא 'דָני -ְצָבאֹות יֹום ְנָקָמה ְלִהָנק 

ל ְנַהר ְפָרת: ץ ָצפֹון אֶׁ רֶׁ  ְבאֶׁ
ָמה ְוָיְדעּו ִכי ֲאִני  ת ִנְקָמִתי ָבם ד'ְוָעִשיִתי ָבם ְנָקמֹות ְגֹדלֹות ְבתֹוְכחֹות ח   :ְבִתִתי אֶׁ
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 פירוש חזקוני על ויקרא יט:יח( 13
 .אבל הקב"ה שהוא כובש את החימה כתיב נוקם ה' ובעל חימה... - לא תקם 
 

 ב-במדבר לא:א( 14
ר  ל ד'ַוְיַדב  אֹמר:-אֶׁ ה ל  ל ֹמׁשֶׁ ף אֶׁ ָאס  ת ַהִמְדָיִנים ַאַחר ת  א  ל מ  ָרא  י ִיֹשְ יָך:-ְנֹקם ִנְקַמת ְבנ   ַעמֶׁ

 
 יב-במדבר כה:ז( 15

ן ן-ַוַיְרא ִפיְנָחס בֶׁ ְלָעָזר בֶׁ דָ -אֶׁ ן ַוָיָקם ִמתֹוְך ָהע  ל-ַוָיבֹא ַאַחר ִאיׁש ָידֹו:ה ַוִיַקח ֹרַמח בְ ַאֲהֹרן ַהֹכה  ל אֶׁ ָרא  ַהֻקָבה ַוִיְדֹקר -ִיֹשְ
ת ת-אֶׁ ל ְואֶׁ ָרא  ת ִאיׁש ִיֹשְ ם א  יהֶׁ ל-ְׁשנ  פָ -ָהִאָשה אֶׁ ָעַצר ַהַמג  ל: ֳקָבָתּה ַות  ָרא  י ִיֹשְ ַעל ְבנ  ָפה ה מ  ִתים ַבַמג  ַאְרָבָעה ַוִיְהיּו ַהמ 

ף:  ִרים ָאלֶׁ ֹשְ ר ְועֶׁ אֹמר: -לאֶׁ  ד'ַוְיַדב  ה ל  ןֹמׁשֶׁ ן-ִפיְנָחס בֶׁ ְלָעָזר בֶׁ ת-אֶׁ ִׁשיב אֶׁ ן ה  י-ַאֲהֹרן ַהֹכה  ַעל ְבנ  ל ְבַקְנאֹו -ֲחָמִתי מ  ָרא  ִיֹשְ
ת ת-ִקְנָאִתי ְבתֹוָכם ְולֹא-אֶׁ ל ְבִקְנָאִתי:-יְבנ  -ִכִליִתי אֶׁ ָרא  ת ִיֹשְ ן לֹו אֶׁ ן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנת   ְבִריִתי ָׁשלֹום:-ָלכ 
 

 למוד ירושלמי סנהדרין מח:ת( 16
אמרה והיתה לו ולזרעו ו הקודש רוח עליו שקפצה אילולי לנדותו ביקשו פזי בר יודה א״ר חכמים ברצון שלא ופינחס

 אחריו ברית כהונת עולם וגומר.
  

 בראשית לד( 17
א   א צ  ָאה-ַבת ִדיָנה ַות  ר ל  ם ֹאָתּה ַוַיְרא   ב: ץָהָארֶׁ  ִבְבנֹות ִלְראֹות ְלַיֲעֹקב ָיְלָדה ֲאׁשֶׁ ן ְׁשכֶׁ יא ַהִחִּוי ֲחמֹור-בֶׁ ץ ְנֹשִ  ַוִיַקח ָהָארֶׁ

הָ  ֹאָתּה ַוִיְׁשַכב ֹאָתּה תַויֱֶׁאהַ  ַיֲעֹקב-ַבת ְבִדיָנה ַנְפׁשֹו ַוִתְדַבק   ג: ַוְיַענֶׁ ר ַעל-ב אֶׁ ל-ַהַנֲעָר ַוְיַדב  ם אֶׁ ר ְׁשכֶׁ ב ַהַנֲעָר: ד   ַויֹאמֶׁ -ל 
אֹמר ַקחֲחמֹור ָאבִ  ת-יו ל  ת-ִלי אֶׁ א אֶׁ ת-ַהַיְלָדה ַהזֹאת ְלִאָשה: ה   ְוַיֲעֹקב ָׁשַמע ִכי ִטמ  ה -ִדיָנה ִבתֹו ּוָבָניו ָהיּו אֶׁ הּו ַבָשדֶׁ ִמְקנ 

ֱחִרׁש ַיֲעֹקב ַעד א ֲחמֹור ֲאִבי-ְוהֶׁ ל-ֹבָאם: ו   ַוי צ  ם אֶׁ י ַיֲעקֹ -ְׁשכֶׁ ר ִאתֹו: ז   ּוְבנ  ה ְכָׁשְמָעם ַוִיְתַעְצבּו -ב ָבאּו ִמןַיֲעֹקב ְלַדב  ַהָשדֶׁ
ת ל ִלְׁשַכב אֶׁ ָרא  ה ְבִיֹשְ ם ְמֹאד ִכי ְנָבָלה ָעֹשָ ם -ַבת-ָהֲאָנִׁשים ַוִיַחר ָלהֶׁ אֹמר ְׁשכֶׁ ר ֲחמֹור ִאָתם ל  ה: ח   ַוְיַדב  ָעֹשֶׁ ן לֹא י  ַיֲעֹקב ְוכ 

ם ְתנּו ָנא  ם ִתְתנּוְבִני ָחְׁשָקה ַנְפׁשֹו ְבִבְתכֶׁ יכֶׁ ת-ֹאָתּה לֹו ְלִאָשה: ט   ְוִהְתַחְתנּו ֹאָתנּו ְבֹנת  ם: י   -ָלנּו ְואֶׁ ינּו ִתְקחּו ָלכֶׁ ְבֹנת 
ל ם אֶׁ ר ְׁשכֶׁ ָאֲחזּו ָבּה: יא   ַויֹאמֶׁ ם ְׁשבּו ּוְסָחרּוָה ְוה  יכֶׁ ץ ִתְהיֶׁה ִלְפנ  בּו ְוָהָארֶׁ ׁש  ל-ְוִאָתנּו ת  ְמ -ָאִביָה ְואֶׁ יָה אֶׁ ן -ָצאַאחֶׁ ח 

ָלי ּו ר תֹאְמרּו א  ְתָנה ַכֲאׁשֶׁ ן: יב   ַהְרבּו ָעַלי ְמֹאד ֹמַהר ּוַמָתן ְואֶׁ ת  ַלי אֶׁ ר תֹאְמרּו א  ם ַוֲאׁשֶׁ יכֶׁ ינ  ת-ְתנּוְבע  ַהַנֲעָר ְלִאָשה: -ִלי אֶׁ
י ת-יג   ַוַיֲענּו ְבנ  ת-ַיֲעֹקב אֶׁ ם ְואֶׁ רּו אֲ -ְׁשכֶׁ ם לֹא ֲחמֹור ָאִביו ְבִמְרָמה ַוְיַדב  יהֶׁ ת ִדיָנה ֲאֹחָתם: יד   ַויֹאְמרּו ֲאל  א א  ר ִטמ  ׁשֶׁ

ת ת אֶׁ ה ָלת  ר-נּוַכל ַלֲעשֹֹות ַהָדָבר ַהזֶׁ נּו ְלִאיׁש ֲאׁשֶׁ ְרָפה ִהוא ָלנּו: טו   ַאְך-לֹו ָעְרָלה ִכי-ֲאֹחת  ם ִאם ִתְהיּו -חֶׁ ְבזֹאת נ אֹות ָלכֶׁ
ם ָכל תָזָכר: טז   ְונָ -ָכֹמנּו ְלִהֹמל ָלכֶׁ ת-ַתנּו אֶׁ ם ְואֶׁ ינּו ָלכֶׁ ם ִנַקח-ְבֹנת  יכֶׁ ָחד:-ְבֹנת  ם ְוָהִיינּו ְלַעם אֶׁ -ְוִאם   יז ָלנּו ְוָיַׁשְבנּו ִאְתכֶׁ

ינּו ִתְׁשְמעּו לֹא ל  ת ְוָלַקְחנּו ְלִהמֹול א  ם בֶׁ ִבת  -אֶׁ י ְׁשכֶׁ ינ  י ֲחמֹור ּוְבע  ינ  ם ְבע  יהֶׁ -ֲחמֹור: יט   ְולֹא-ןנּו ְוָהָלְכנּו: יח   ַוִייְטבּו ִדְבר 
ץ ְבַבת ַחר ַהַנַער ַלֲעשֹֹות ַהָדָבר ִכי ָחפ  ל-א  ם ְבנֹו אֶׁ ית ָאִביו: כ   ַוָיבֹא ֲחמֹור ּוְׁשכֶׁ ַׁשַער ִעיָרם ַוְיַדְברּו -ַיֲעֹקב ְוהּוא ִנְכָבד ִמֹכל ב 

ל ם ִא -אֶׁ ִמים ה  ה ְׁשל  לֶׁ אֹמר: כא   ָהֲאָנִׁשים ָהא  י ִעיָרם ל  ה ַרֲחַבתַאְנׁש  ץ ִהנ  ץ ְוִיְסֲחרּו ֹאָתּה ְוָהָארֶׁ ָיַדִים -ָתנּו ְוי ְׁשבּו ָבָארֶׁ
ת ם אֶׁ יהֶׁ ת-ְבֹנָתם ִנַקח-ִלְפנ  ם: כב   ַאְך-ָלנּו ְלָנִׁשים ְואֶׁ ן ָלהֶׁ ינּו ִנת  ת ִאָתנּו ִלְהיֹות ְלַעם -ְבֹנת  בֶׁ ְבזֹאת י ֹאתּו ָלנּו ָהֲאָנִׁשים ָלׁשֶׁ

ָחד ְבִהמֹול ָלנּו ם ְוִקְנָיָנם ְוָכל- ָכלאֶׁ הֶׁ ם ִנֹמִלים: כג   ִמְקנ  ר ה  ם ְוי ְׁשבּו -ָזָכר ַכֲאׁשֶׁ ם ַאְך נ אֹוָתה ָלהֶׁ ְמָתם ֲהלֹוא ָלנּו ה  ְבהֶׁ
ל ל-ִאָתנּו: כד   ַוִיְׁשְמעּו אֶׁ ם ְבנֹו ָכל-ֲחמֹור ְואֶׁ י ַׁשַער ִעירֹו ַוִיֹמלּו ָכל-ְׁשכֶׁ י ׁשַ -ָזָכר ָכל-ֹיְצא  ַער ִעירֹו: כה   ַוְיִהי ַביֹום ֹיְצא 

י י-ַהְשִליִׁשי ִבְהיֹוָתם ֹכֲאִבים ַוִיְקחּו ְׁשנ  י ִדיָנה ִאיׁש ַחְרבֹו ַוָיֹבאּו ַעל-ְבנ  ִוי ֲאח  ַטח ַוַיַהְרגּו ָכל-ַיֲעֹקב ִׁשְמעֹון ְול  ָזָכר: כו   -ָהִעיר בֶׁ
ת ת-ְואֶׁ ם ְבנֹו ָהְרגּו ְלִפי-ֲחמֹור ְואֶׁ תחָ -ְׁשכֶׁ ב ַוִיְקחּו אֶׁ י ַיֲעֹקב ָבאּו ַעל-רֶׁ אּו: כז   ְבנ  ם ַוי צ  ית ְׁשכֶׁ ַהֲחָלִלים ַוָיֹבזּו ָהִעיר -ִדיָנה ִמב 

ת ר ִטְמאּו ֲאחֹוָתם: כח   אֶׁ ת-ֲאׁשֶׁ ת-צֹאָנם ְואֶׁ ר-ְבָקָרם ְואֶׁ ת ֲאׁשֶׁ ם ְוא  יהֶׁ ת-ֲחֹמר  ת-ָבִעיר ְואֶׁ ה ָלָקחּו: כט   ְואֶׁ ר ַבָשדֶׁ -לכָ -ֲאׁשֶׁ
ת יָלם ְואֶׁ ת-ָכל-ח  ת ָכל-ַטָפם ְואֶׁ ם ָׁשבּו ַוָיֹבזּו ְוא  יהֶׁ ל-ְנׁש  ר ַיֲעֹקב אֶׁ ר ַבָבִית: ל   ַויֹאמֶׁ ל-ֲאׁשֶׁ ם ֹאִתי -ִׁשְמעֹון ְואֶׁ ִוי ֲעַכְרתֶׁ ל 

ְספּו ָעלַ  אֶׁ י ִמְסָפר ְונֶׁ ץ ַבְכַנֲעִני ּוַבְפִרִזי ַוֲאִני ְמת  ב ָהָארֶׁ ִני ְביׁש  יִתי:ְלַהְבִאיׁש   ַהְכזֹוָנה ַויֹאְמרּו   לא י ְוִהכּוִני ְוִנְׁשַמְדִתי ֲאִני ּוב 
ה ת ַיֲעֹשֶׁ נּו-אֶׁ      :ֲאחֹות 

 
 ז-( בראשית מט:ה18

ִוי ִׁשְמעֹון י ַאִחים ְול  ם ָחָמס ְכל  יהֶׁ ֹרת  ַחד ְכֹבִדי ִכי ְבַאָפם ָהְרג-ָתבֹא ַנְפִׁשי ִבְקָהָלם ַאל-ם ַאלְבֹסדָ : ְמכ  ּוִבְרֹצָנם  ּו ִאיׁשת 
ל: ׁשֹור:-ִעְקרּו ָרא  ם ְבִיֹשְ ם ְבַיֲעֹקב ַוֲאִפיצ  ְבָרָתם ִכי ָקָׁשָתה ֲאַחְלק   ָארּור ַאָפם ִכי ָעז ְועֶׁ

  
 פירוש רמב"ן על בראשית לד:יג, מט:ה( 19
 וזהו. לבדו שכם שיהרגו להם והראוי, לו חטאו לא אשר העיר אנשי שהרגו על אפם שארר ליעקב הכעס שהיה ויתכן... 
 הצדיקים יעקב בני עשו ואיך, ישאלו ורבים... במרמה אביו חמור ואת שכם את יעקב בני ויענו הכתוב שאמר מה

כים פי״ד ה״ט( ואמר שבני נח מצווים על מל הלכות רמב״ם) שופטים בספר השיב והרב. נקי דם לשפוך הזה המעשה
לך לדון בשש מצות שלהן, ובן נח שעבר על אחת מהן הוא נהרג בסייף, ראה הדינים, והוא להושיב דיינין בכל פלך ופ

אחד שעבר על אחת מהן ולא דנוהו להרגו הרי זה הרואה יהרג בסייף. ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה שהרי 
ב להיות קודם וזוכה שכם גזל, והם ראו וידעו ולא דנוהו: ואין דברים הללו נכונים בעיני, שאם כן היה יעקב אבינו חיי

במיתתם, ואם פחד מהם למה כעס על בניו וארר אפם אחר כמה זמנים, וענש אותם וחלקם והפיצם, והלא הם זכו 
ם וכל שבעה עממין לא עובדי עבודה שכ אנשי וכי, חיוב הרב בהן יבקש ומה... ועשו מצוה ובטחו באלהים והצילם:

 ...עריות ועושים כל תועבות השם היו זרה ומגלה
חטאו להם  וכבר פירשתי )לעיל לד יג( כי יעקב קצף על שמעון ולוי בהרגם אנשי העיר בעבור שעשו חמס, כי הם לא...

 ...כלל ובאו בברית ונמולו
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 רמב"ם, הלכות מלכים ט:יד( 20
יר את העם ובן מצות אלו ולהזה  וכיצד מצווין הן על הדינין חייבין להושיב דיינין ושופטים בכל פלך ופלך לדון בשש

נח שעבר על אחת משבע מצות אלו יהרג בסייף ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה שהרי שכם גזל והם ראו וידעו 
 ... ולא דנוהו

 
 פירוש גור אריה על בראשית לד:יג( 21
צווים על אך קשה אם שכם חטא כל העיר מה חטאו להרוג, ותירץ הרמב"ם )הלכות מלכים פ"ט הי"ד( דבני נח מ ...

נהרג על ידו, וכאן ראו המעשה הרע הזה ולא דנוהו, לכך היו חייבין מיתה שלא היו דנין  -הדינין, ועבירה אחת שעובר 
אותם. ובאמת דבר תימה הם אלו הדברים, כי איך אפשר להם לדון את בן נשיא הארץ )פסוק ב(, כי היו יראים מהם, 

כלו לדון, אבל אונס רחמנא פטריה )ב"ק כח ע"ב(, ואיך אפשר להם לדון היינו כשיו -ואף על גב שנצטוו על הדינין 
ונראה דלא קשיא מידי, משום דלא דמי שני אומות, כגון בני ישראל וכנעניים, שהם שני אומות, כדכתיב  אותם:

ם על ומתחלה לא נחשבו לעם אחד, ולפיכך הותר להם ללחום כדין אומה שבא ללחו -)פסוק טז( "והיינו לעם אחד" 
אומה אחרת, שהתירה התורה. ואף על גב דאמרה התורה )דברים כ, י( "כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה 
לשלום", היינו היכי דלא עשו לישראל דבר, אבל היכי דעשו לישראל דבר, כגון זה שפרצו בהם לעשות להם נבלה, אף 

מותרים ליקח נקמתם מהם. והכי נמי  -שפרצו להם תחלה  כיון דמכלל העם הוא, כיון -על גב דלא עשה רק אחד מהם 
אין זה  -כל המלחמות שהם נמצאים כגון "צרור את המדיינים וגו'" )במדבר כה, יז(, אף על גב דהיו הרבה שלא עשו 

 מותרין לבא עליהם למלחמה, וכן הם כל המלחמות: -חילוק, כיון שהיו באותה אומה שעשה רע להם 
 

    ויקרא יט:יח( 22
ֲעָך ָכמֹוָך ֲאִני  ָך ְוָאַהְבָת ְלר  י ַעמֶׁ ת ְבנ   :ד'לֹא ִתֹקם ְולֹא ִתֹטר אֶׁ

 
     שערי תשובה, ג:ריט( 23
ה ַאל  ר ָעֹשָ ה  -תֹאַמר ַכֲאׁשֶׁ ֱעֹשֶׁ ן אֶׁ ר ָעשָֹ  -ִלי כ  ְטֲאָך, לֹא ִתקֹום ְולֹא ִתטֹור ַלֲעשֹֹות לֹו ַכֲאׁשֶׁ  ה ָלְך.לֹו, ִכי ִאם ִגָלה ַעל חֶׁ

   
 פירוש חזקוני על ויקרא יט:יח( 24

 בממון דבר הכתוב, אבל בשל גוף, אינו זקוק למחול לו עד שיפיסנו. - ולא תטר
  במעשה. - לא תקם

 
    ויקרא יט:יחפירוש רשב"ם על ( 25

 לגמול לו רעה תחת רעה: - לא תקום
  

    ויקרא יט:יחפירוש מלבי"ם על ( 26
הנקמה הוא בפועל. שנוקם מחברו על אשר הרע לו. ויהי' או במעשה כשעשה לו רע במעשה, או  - לא תקום ולא תטור

 במניעת הטובה אם מנע טוב מאתו. והנטירה היא בלב. 
 

    ויקרא יט:יח( פירוש העמק דבר על 27
תחת טובה  אם אפילו חטא ודאי נגדך מכ"מ נקמה אינה מדת הקדושה בישראל )וכתיב משיב רעה - לא תקום וגו'

לא תמוש רעה מביתו. ופירשו חז"ל בב"ר ס"פ נח לא רק משיב רעה תחת טובה אלא אפי' משיב רעה תחת רעה. 
 והיינו משום שדייקו חז"ל לשון משיב. דלא שייך לשון השבה אלא מה שחייב והאיך שייך לשון השבת רעה על טובה.

 
 ורש"י שם יומא כג.( 28

: הוא לו אמר למחר. לאו: לו אמר,  מגלך השאילני: לו אמר, נקימה? נטירה היא ואיזו נקימה היא איזו: דתניא
 ה...כדרך שלא השאלתני  זו היא נקימהשאילני קרדומִך  אמר לו: איני משאילך, 

  
 רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה שד( 29

ד שיגמלהו כמעשהו שהזהירנו שלא לנקום קצתנו מקצתנו והוא שעשה לו מעשה אחד ולא יסור מלחפש אחריו ע
הרע או יכאיבהו כמו שהכאיבו הזהיר האל מזה ואמר לא תקם ובספרא עד היכן כחה של נקימה אמר לו השאילני 
מגלך ולא השאילו למחר אמר לו השאילני קרדומך אמר לו אינו משאילך כשם שלא השאלתני מגלך לכך נאמר לא 

 תקם ועל זה הדמיון היקש בכל הענינים:
 

 הלכות דעות ז:זרמב"ם, ( 30
 לו ראוי אלא, מאד עד היא רעה דעה עליו לוקה שאינו ואע״פ, תקום לא שנאמר תעשה בלא עובר מחבירו הנוקם
, עליהם לנקום כדי ואינן והבאי הבל דברי המבינים אצל שהכל העולם דברי כל על מדותיו על מעביר להיות לאדם
השאילני קרדומך אמר לו איני משאילך, למחר צריך לשאול ממנו אמר לו חבירו  חבירו לו אמר הנקימה היא כיצד

השאילני קרדומך אמר לו איני משאילך כדרך שלא השאלתני כששאלתי ממך הרי זה נוקם, אלא כשיבוא לו לשאול 
שולמי רע יתן בלב שלם ולא יגמול לו כאשר גמלו וכן כל כיוצא באלו, וכן אמר דוד בדעותיו הטובות אם גמלתי 

 ואחלצה וגו׳.
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 סמ"ג לא תעשה פ( 31
מצות לא תעשה שלא לנקום מחבירו. שנאמר )ויקרא יט, יח(: "לא תקום". נקימה היא, שהוא גומל למריע לו . פ 

כמעשהו, כגון שאמר לחבירו: השאילני קרדומך ולא השאיל לו, למחר צריך לחבירו לשאול ממנו, ואמר לו: אין אני 
לא השאלתני כשרציתי לשאול ממך, הרי זה נקימה, שנוקם ממנו וגומל לו כמעשהו הרע. ונוהג משאילך, כדרך ש

 בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ובנקבות:
 

 חסידים תרנז( ספר 32
כל המבקש נקמה מאותם שעשו לו רעה, ונענשו על ידו, כשיעשה דבר כיוצא בו או הוא או זרעו, יענשו, אע"פ שלא 

עבור זה אם לא היה מבקש נקמה, אחר שביקש נקמה יענשוהו מדה כנגד מדה. אל ידור אדם היו מענישים אותו 
 במקום שאנשים או נשים מקללים ומענישים, ויתפלל על זה להרחיקו מהם ומעונשן:

 
 ( ספר החינוך, מצוה שלח33

עים שלא יענהו ...ואולם לפי הדומה אין במשמע שאם בא ישראל אחד והתחיל והרשיע לצער חבירו בדברים הר
השומע שאי שפשר להיות אדם כאבן שאין לה הופכים ועוד שיהיה בשתיקתו כמודה על החירופין ובאמת לא תצוה 
התורה להיות האדם כאבן שותק למחרפיו כמו למברכים אבל תצוה אותנו שנתרחק מן המדה הזאת ושלא נתחיל 

 להתקוטט ולחרף בני אדם...
 

 ספר החינוך רמא( 34
 ...עליה וקבע בלבו לשנוא חבירו על שהרע לו עד שיגמלהו כרעתו עבר על לאו זה ועובר...
 

 ( ספר החינוך, רלח35
. ולשון ספרא, לא אמרתי אלא שנאה שהיא בלב. וכמו כן "לא תשנא את אחיך בלבבך"שנאמר ]ויקרא י"ט, י"ז[ ...

ע שהוא שונאו אינו עובר על זה הלאו, בערכין ]ט"ז ע"ב[ בשנאה שבלב הכתוב מדבר. אבל כשיראה לו שנאה וידו
 "...לא תקום ולא תטור"הוא עובר על אמנם 

 
 ט, באר מים חיים-ין חוספר שמירת הלשון, פתיחה, לא( 36

אבל מדברי ספר החינוך במצוה רמ"א משמע דמה"ת נאמרו הלאוין דלא תקום ולא תטור אפילו אם ציערו צער 
שנמנענו לקחת נקמה מישראל הענין הוא כגון ישראל שהרע או ציער  הגוף דז"ל במצוה הנ"ל שלא לנקום כלומר

לחבירו בא' מכל הדברים ונוהג רוב בני העולם הוא שלא יסורו מלחפש אחר מי שהרע להם עד שיגמלוהו כמעשהו 
. הרע או יכאיבוהו כמו שהכאיבם ומזה הענין ימנענו הש"י באומרו לא תקום, ולשון ספרא עד היכן כוחה של נקימה

א"ל השאילני מגלך וכו'. משרשי המצוה שידע האדם ויתן אל לבו כי כל אשר יקרהו מטוב ועד רע הוא סיבה שתבוא 
אליו מאת הש"י, ומיד האדם מיד איש אחיו לא יהיה דבר בלתי רצונו ב"ה, על כן כשיצערהו או יכאיבהו אדם ידע 

חשבותיו לנקום ממנו כי הוא אינו סיבת רעתו כי העון הוא בנפשו כי עונותיו גרמו לו והש"י גזר עליו בכך ולא ישית מ
 ... המסבב וכמו שאמר דוד ע"ה הניחו לו ויקלל כי אמר לו ה', תלה הענין בחטאו ולא בשמעי בן גרא וכו' עכ"ל.

היוצא מדברינו אם ציערו צערא דגופא מחלוקת בין הראשונים אם מותר מן התורה לנקום ממנו וספיקא דאוריתא 
 א. אבל אם העולה שיש לו עליו הוא עבור עניני ממון לכולי עלמא אסור לנקום ממנו בכל גוונא כמ"ש בפנים:לחומר

 
 פירוש חזקוני על ויקרא יט:יח( 37

  במעשה. - לא תקם
 במחשבה. - ולא תטר

  
    ויקרא יט:יחפירוש מלבי"ם על ( 38

ר הרע לו. ויהי' או במעשה כשעשה לו רע במעשה, או הנקמה הוא בפועל. שנוקם מחברו על אש - לא תקום ולא תטור
 במניעת הטובה אם מנע טוב מאתו. והנטירה היא בלב. 

 
    ויקרא יט:יחפירוש רשב"ם על ( 39

 לגמול לו רעה תחת רעה: - לא תקום
 .אפי' בלבבך אלא עבור על מדתך - ולא תטר

 
 ( יומא כג.40

א נטירה אמר לו השאילני קרדומך אמר ליה לא למחר אמר לו השאילני ואיזו הי...איזו היא נקימה ואיזו היא נטירה
  .חלוקך אמר לו הילך איני כמותך שלא השאלתני זו היא נטירה

 
 רמב"ם, הלכות דעות ז:ח( 41

וכן כל הנוטר לאחד מישראל עובר בלא תעשה שנאמר ולא תטור את בני עמיך, כיצד היא הנטירה, ראובן שאמר 
ית זה או השאילני שור זה ולא רצה שמעון, לימים בא שמעון לראובן לשאול ממנו או לשכור לשמעון השכיר לי ב

ממנו ואמר לו ראובן הא לך הריני משאילך ואיני כמותך לא אשלם לך כמעשיך, העושה כזה עובר בלא תטור, אלא 
כך הקפידה תורה על ימחה הדבר מלבו ולא יטרנו, שכל זמן שהוא נוטר את הדבר וזוכרו שמא יבא לנקום, לפי
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הנטירה עד שימחה העון מלבו ולא יזכרנו כלל, וזו היא הדעה הנכונה שאפשר שיתקיים בה יישוב הארץ ומשאם 
 ומתנם של בני אדם זה עם זה.

 
 סמ"ג לא תעשה פא( 42
טר . מצות לא תעשה שלא לנטור שנאה בלב על חבירו. שנאמר )ויקרא יט, יח(: "ולא תטור". נטירה היא, שנופא

השנאה בלבו, כגון שיאמר לו: הריני משאילך, ואין אני משלם לך כפעלך שלא השאלתני, זוהי נטירה, שנוטר השנאה 
בלב. אלא צריך להשאיל לו בלב שלם, ולא יהא לו שום שנאה בלב, אלא ימחה הדבר מלבו, ולא יטרנו ולא יזכרנו 

הבל והבאי, ואינן כדאי לנקום ולנטור עליהן. ונוהג  כלל. ושתי מדות הללו המה רעות למאד, שכל דברי העולם הזה
 בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ובנקבות:

 
 אורחות צדיקים, שער שמיני "אכזריות"( 43

ועוד המידה הזאת בנפשו של אדם להשיג נקמה באויביו, כדכתיב )משלי ו לד(: "ולא יחמול ביום נקם", פירוש, 
והכתוב אומר )ויקרא יט יח(: "לא תקום ולא תטור", אפילו ליטור בלב אין חמלה אלא אכזריות,  -כשיש נקמה 

 הוזהרנו, כל שכן שלא לעשות מעשה בידים להכות את חבירו.
   

 ספר החינוך רמא( 44
 שלא לנקום:

ומיד האדם מיד איש אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא, על כן כשיצערהו או יכאיבהו ...משרשי המצוה,
בנפשו כי עוונותיו גרמו והשם יתברך גזר עליו בכך, ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו כי הוא אינו סיבת  אדם ידע

 ...רעתו, כי העוון הוא המסבב
 

 ( משנה אבות ד:א45
 בור. הכובש את יצרו.ג איזהו

  
 ( מסילת ישרים יא46

דם מרגיש מאד בעלבונותיו ממנה לב הותל אשר לבני האדם, כי הא להימלטגם השנאה והנקימה קשה מאד 
ומצטער צער גדול, והנקמה לו מתוקה מדבש, כי היא מנוחתו לבדה. על כן לשיהיה בכחו לעזוב מה שטבעו מכריח 

 :...חזק ואמיץ הוא. והוא קל רק למלאכי השרת ...אותו 
 

 יב סמ"ג לא תעשה( 47
נקום מחבירו ]מ"מ[ מדת חסידות היא ושאר כל אדם שמתקוטטים עם חביריהם אף על פי שאין לאו בזה אם י...

כדאמרי' )שם ביומא( כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, וכן דוד היה משתבח  להעביר על מדותיו
במדותיו הטובות ואמר )תהלים ז, ה( אם גמלתי שולמי רע וגומ', וההוא חסידא )מגילה כח, א( דכל אימת דסליק 

 ל מאן דמצערן לי:לפוריא הוה אמר שרי ומחיל כ

 
 ראש השנה יז.( 48
 ".פשע על ועבר עון נשא" שנאמר, פשעיו כל על לו מעבירין מדותיו על המעביר כל

 
 קיצור שולחן ערוך ל:ח( 49

ם יָלא ִתָנק  ה ִממ  י ְיָׁשִרים, ּוָבזֶׁ ְך ְבַדְרכ  ל  יָך, תֹוִסיף ַמֲעלֹות טֹובֹות ְות  אֹוְיבֶׁ ם מ  ה ְלִהָנק  ר  ִאם ִתְרצֶׁ יָך, ִכי הּוא ִיְצַטע  ִמֹּשֹֹוְנאֶׁ
ַמח שֹֹוַנֲאָך  ים ְמֹכָעִרים, ָאז ִיֹשְ ה ַמֲעֹשִ ל, ְבָׁשְמעֹו ִׁשְמָך ַהטֹוב. ֲאָבל ִאם ַתֲעֹשֶׁ יָך ְוִיְתַאב  ה ַעל ִמדֹותֶׁ ְרָפְתָך, ְוִהנ  ַעל ְקלֹוְנָך ְוחֶׁ

ם ָבְך:  הּוא ִמְתַנק 
 

 דברים טז:כ( 50
ק ִת   דֶׁ ק צֶׁ דֶׁ תצֶׁ ר-ְרֹדף ְלַמַען ִתְחיֶׁה ְוָיַרְׁשָת אֶׁ ץ ֲאׁשֶׁ ן ָלְך:קֶׁ ֱאֹל ד'-ָהָארֶׁ  יָך ֹנת 
 

 ( תלמוד ירושלמי, נדרים ל.51
 כתיב לא תקום ולא תטור את בני עמך. היך עבידא הוה מקטע קופד ומחת סכינא לידוי תחזור ותמחי לידיה. 

  
    ויקרא יט:יח( 52

ת  ֲעָך ָכמֹוָך ֲאִני לֹא ִתֹקם ְולֹא ִתֹטר אֶׁ ָך ְוָאַהְבָת ְלר  י ַעמֶׁ  :ד'ְבנ 
 

 יומא כב: ( 53
ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: כל תלמיד  ... מחל על כבודוש מפני  שאול נענש מה מפני: רב אמר
 .חכם תלמיד אינו  כנחש ונוטר נוקם שאינו חכם
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 ( רמב"ם, הלכות תלמוד תורה ז:יג54
 למחול לו אסור בפרהסיא אדם חרפו או שבזהו חכם תלמיד אבל בסתר חרפהו או כשבזהו אמורים דברים במה ...
 .לו ויסלח מחילה ממנו שיבקש עד כנחש הדבר ונוטר נוקם אלא תורה בזיון שזה נענש מחל ואם כבודו על

  
 ה-רמב"ם, הלכות איסורי ביאה יב:ד( 55

זנות אם בעלה בפרהסיא והוא שיבעול לעיני עשרה מישראל או יתר אם  כל הבועל כותית בין דרך חתנות בין דרך
 פגעו בו קנאין והרגוהו הרי אלו משובחין וזריזין, ודבר זה הל״מ הוא ראיה לדבר זה מעשה פנחס בזמרי. 

ואין הקנאי רשאי לפגוע בהן אלא בשעת מעשה כזמרי שנאמר ואת האשה אל קבתה אבל אם פירש אין הורגין אותו, 
אם הרגו נהרג עליו, ואם בא הקנאי ליטול רשות מב״ד להרגו אין מורין לו ואע״פ שהוא בשעת מעשה, ולא עוד אלא ו

אם בא הקנאי להרוג את הבועל ונשמט הבועל והרג הקנאי כדי להציל עצמו מידו אין הבועל נהרג עליו, והבא על בת 
  גר תושב אין הקנאין פוגעים בו אבל מכין אותו מכת מרדות.

 
 רמב"ם, הלכות רוצח א:ה( 56

 ל״ה במדבר שנ׳,  למיתה וידינוהו דין לבית שיבא עד אותו הרואים ולא העדים אותו ממיתין אין בזדון שהרג רוצח 
 ממיתין שאין ועשו שעברו דין בית מיתת מחוייבי לכל הדין והוא, למשפט העדה לפני עמדו עד הרוצח ימות ולא י״ב

 .דין יתבב דינם שיגמר עד אותן
 

 ( דברים יז:ז 57
ָך: ִדים ִתְהיֶׁה בֹו ָבִראֹׁשָנה ַלֲהִמיתֹו ְוַיד ָכל ָהָעם ָבַאֲחֹרָנה ּוִבַעְרָת ָהָרע ִמִקְרבֶׁ  ַיד ָהע 

 
 ( רמב"ם, הלכות רציחה טו:א58

מת בה יצא  ואחד מן העדים דוחפו על מתניו מאחוריו והוא נהפך ונופל על לבו לארץ, אם ...הנסלקין מצות כיצד
שהרי נאמר סקול יסקל או ירה יירה הנה השוה הנסקל שנפל את האבן עליו עם הנדחף שנפל הוא בעצמו על הארץ, 
ואם לא מת מדחיפה זו מגביהין העדים אבן שהיתה מונחת שם משא שני בני אדם והעד השני מרפה את ידו ומשליך 

ל שנאמר יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם האבן על לבו, אם מת בו יצא ואם לאו רגימתו בכל ישרא
 באחרונה.

 
 ( במדבר לה:יט59

ת ל ַהָדם הּוא ָיִמית אֶׁ ַח ְבִפְגעֹו-ֹגא  נּו:-ָהֹרצ   בֹו הּוא ְיִמתֶׁ
 

 ( רמב"ם, הלכות רוצח, א:ב60
שה הוא גואל הדם לא מצוה ביד גואל הדם שנ' )במדבר ל"ה י"ט( גואל הדם הוא ימית את הרוצח וכל הראוי לירו

 רצה גואל הדם או שלא היה יכול להמיתו או שאין לו גואל דם בית דין ממיתין את הרוצח בסייף:

 
 דברים יט:ו( 61
ן ַח ִכי י ַחם ְלָבבֹו ְוִהִשיגֹו ִכי-פֶׁ י ָהֹרצ  ל ַהָדם ַאֲחר  ין ִמְׁש -ִיְרֹדף ֹגא  ׁש ְולֹו א  ְך ְוִהָכהּו ָנפֶׁ רֶׁ ה ַהדֶׁ ת ִכי לֹא-ַפטִיְרבֶׁ ֹשנ א הּוא לֹו -ָמוֶׁ

 ִמְתמֹול ִׁשְלׁשֹום:
 

 מכות י':( 62
 ...אליֹו וידברו בדרך יהרגנו שמא, ת״ח שני לו מוסרין: תנן. מדבר הכתוב הדם בגואל

 
 יא-ה:ז ( רמב"ם, הלכות רוצח63

ולחין ומביאין אותן משם בתחילה אחד שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלט ובית דין של אותה העיר שהרג בה ש
ודנין אותן שנ' ושלחו זקני עירו ולקחו אותו משם מי שנתחייב מיתה ממיתין אותו שנ' ונתנו אותו ביד גואל הדם מי 
שנפטר פוטרים אותו שנ' והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם מי שנתחייב גלות מחזירין אותו למקומו שנ' 

שמשיבין אותו מוסרין לו שני תלמידי חכמים שמא יהרגנו גואל הדם בדרך והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו: כ
ואומרין להם אל תנהגו בו מנהג שופכי דמים בשוגג בא מעשה לידו: רוצח בשגגה שהרגו גואל הדם חוץ לתחום עיר 

רגו מקלטו פטור שנ' )דברים י"ט ו'( ולו אין משפט מות: אחד ההורגו בדרך קודם שיכנס לעיר מקלטו או שה
בחזירתו עם השנים ששומרין אותו נכנס לעיר מקלטו ויצא חוץ לתחומה בזדון הרי זה התיר עצמו למיתה ורשות 
לגואל הדם להרגו ואם הרגו כל אדם אין חייבין עליו שנ' )במדבר ל"ה כ"ז( אין לו דם: יצא חוץ לתחום עיר מקלטו 

הרגו בתוך תחום עיר מקלטו אפילו גואל הדם הרי זה  בשגגה כל ההורגו בין גואל הדם בין שאר אדם גולה על ידו
 נהרג עליו: 
 

 קובץ הערות לרב אלחנן ואסרמן, יבמות סימן ע( 64
דלא ה שלא לצורך וכמו בלאו תאיסורין אלא דרך קילקול והשחנראה דכל האיסורין שבין אדם לחבירו אינן  ...
מותר ה בו דבר ערוה אבל אם ראה עליו דבר ערוה שנא אח אחיך דאין האיסור אלא בשנאת חנם היינו שלא ראת

ע"ב ז"ה ו ואין לומר דשם הטעם משום דאינו בכלל אחיך הא ליתא דמבואר בתוס' פ' ערבי פסחים קי"ג תלשנאו
אה דאם ישנאהו בשביל טעם אחר עובר עליו בלאו ולא הותר אלא לשנאתו בשביל דבר ערוה שראה בו וכן בלאו נש
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להכות תלמידו ר לרב תבל דרך נציון והיינו מדחזינן דמוה ה"א דהאיסור הוא דוקא אם חופ" םדחובל כתב הרמב"
בלאו דאלמנה וכן  .לאו על כרחך צ"ל דאינו אלא חומרא מדרבנן תשגגא בסוגיא דפ' הנחנקין הנ"ל אחר תוהא דאי

יכא איסורא וכן בלאו ום לא תענון כתב הרמב"ם בהל' דעות פ"ו ה דאם עינה אותן ללמדן תורה או אומנות לתוי
להקניטו דלא תלך רכיל מותר לספר לה"ר על בעלי מחלוקת כדי להשקיט המריבה וכן בלאו דאונאת דברים מותר 

ר גם לקללו תבסחר ומווכחה אם לא חזר בו אחרי שהוכיחו תלהלבין פנים דרך ר תבדברים דרך תוכחה וכן מו
האיסורין האלו  פ"ו ומוכח מכ"ז דכל ת"ם בהל' דעוהרמבבשביל זה כמו שעשו כל הנביאים בישראל והוא לשון 

 .תהותרו לצורך תועל
 

 שו"ת לב אברהם קכח )ביאור דעת חינוך(( 65
שעיקר לאו דלא תקום ולא תטור אינו עובר אלא אם אדם נקיט השנאה בלבו, וע"ז בלבד עובר על לא תטור, ואם 

שה מעשה נקמה בלא כל הרגש של שנאה שבלב, אלא מחמת הרגש זה נוקם נקמתו עובר על לא תקום. אבל העו
בדרך חינוך ללמדו דעת ולהראות לו איך מרגישים אנשים הצריכים לשאול טובה מאחר והאחר מסרב, ואז כאשר 
כוונתו לטובה אין כאן לאו דלא תקום ולאו דלא תטור כלל, וזהו דין באמת לכל אדם כמו אהב המכה את בנו ורב 

עובר על לאו דלא יוסף להכותו, כן משום חינוך בלא הרגשת נקמה אין עוברין בלאווין אלו.  המכה את תלמידו אינו
אלא שזהו אחת מהעבודות הקשות שבמקדש שידע אינש בנפשי' שרק טובת חבירו והדרכתו מניעתו לעשות מעשה 

 נקמה.

 
 פירוש רש"י על סנהדרין פד:( 66

 . לרפואה פטורדהיינו אביו  - אף מכה אדםן התשלומין, שהרי לא הזיקה. כגון מקיז דם פטור מ  - מה מכה בהמה לרפואה

לא הוזהרו ישראל מלעשות לחבריהם אלא דבר שאינו חפץ   - .  ואהבת לרעך כמוךממיתה, ואף על גב דחבורה היא -

 לעשות לעצמו.
 
 
 


