La vengeance, incompatible avec la notion d’unité

ויקרא פרק יט פסוק יח

:מוֹך ֲא ִני ְיקֹוָק
ָ אָה ְב ָתּ ְל ֵר ֲע ָך ָכּ
ַ ְלֹא ִתקֹּם ְולֹא ִתטֹּר ֶאת ְבּנֵי ַע ֶמּ ָך ו

 רשב"ם ויקרא פרק יט פסוק יח

: אלא עבור על מידותיך, אפילו בלבבך- ולא תטור

ה"ד/ תלמוד ירושלמי מסכת נדרים פרק ט דף מא טור ג

 כתיב לא תקום ולא תטור את בני עמך היך עביד' הוה מקטע קופד ומחת סכינא לידוי/ה"ד
תחזור ותמחי לידיה ואהבת לרעך כמוך ר' עקיבה או' זהו כלל גדול בתורה
Lévitique, chapitre 19, verset 18
Ne te venge, ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple et tu aimeras ton prochain
comme toi même



Commentaire du Rachbam
Ni ne garde rancune: même dans ton cœur, seulement travaille ton caractère et
laisse passer.

Talmud de Jérusalem, traité Nédarim, chapitre 9, page 41, loi n°4
Il est marqué «ne te venge ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple ». Cela
ressemble à un homme qui coupe un morceau de viande et son couteau glisse sur
sa main. La main coupée va-t-elle couper à son tour la première main (pour se
venger) ! « Et tu aimeras ton prochain » : Rabbi Akiva enseigne : c’est un grand
principe dans la Torah.

Implications juridiques

רמב"ם הלכות דעות פרק ז הלכה ז

 ואע"פ שאינו לוקה עליו דעה רעה היא,הנוקם מחבירו עובר בלא תעשה שנאמר לא תקום
 אלא ראוי לו לאדם להיות מעביר על מדותיו על כל דברי העולם שהכל אצל,עד מאד
 כיצד היא הנקימה אמר לו חבירו,המבינים דברי הבל והבאי ואינן כדי לנקום עליהם
 למחר צריך לשאול ממנו אמר לו חבירו השאילני,השאילני קרדומך אמר לו איני משאילך
 אלא,קרדומך אמר לו איני משאילך כדרך שלא השאלתני כששאלתי ממך הרי זה נוקם
.כשיבוא לו לשאול יתן בלב שלם ולא יגמול לו כאשר גמלו וכן כל כיוצא באלו
Maïmonide, loi de la connaissance, chapitre 7, loi n°7
Celui qui se venge de son prochain transgresse un commandement négatif comme il est dit
« ne te venge… ». Et bien qu’il ne reçoive pas de coups pour cela, c’est un très mauvais
comportement. L’homme doit au contraire se travailler, pour comprendre que tout ceci n’est
qu’illusion et qu’il n’y a pas lieu de se venger.
Qu’est-ce que la vengeance ? L’un demande à son ami: «Prête moi ta charrue »Il lui répond
« Non ». Le lendemain le second lui demande à son tour une charrue. Il lui répond : « Je ne
te la prêterai pas de la même manière que tu ne me l’a pas prêtée » C’est de la vengeance.
En revanche, ce qu’il doit faire c’est lui prêter avec bon cœur et ne doit pas lui garder
rancœur.

