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Seeing You is Like Seeing the Face of God: Healing Interpersonal Conflict 

 

יִתי ן ָרִא֣ י ַעל־ֵּכ֞ י ִּכ֣ י ִמּיִָד֑ יK וְָלַקְחָּת֥ ִמנְָחִת֖ אִתי ֵח֙ן ְּבֵעינֶ֔ א ָמָצ֤ ב ַאל־נָ֙א ִאם־נָ֨ ֹ֗ אֶמר יֲַעק ֹ֣ י  וַּי ת ְּפֵנ֥ ֹ֛ יK ִּכְרא ָפנֶ֗
ים וִַּתְרֵצֽנִי׃  ֱא_ִה֖

 But Jacob said, “No, I pray you; if you would do me this favor, accept from me this gift; for 
to see your face is like seeing the face of God, and you have received me favorably. 

 

 .    בוויש אומרים מי שעושה שונא אוה. . .זהו שכובש את יצרו ? איזהו גבור שבגבורים  
 

Who is the greatest of heroes?  One who conquers one's own impulse to evil. . . . And 
some say,  "One who turns an enemy into a friend."  (Avot deRabbi Natan 23:1) 

 
 
Rav Chaim of Volozhin, Sefer Ruach Chayim on 
Avot 1:12 (1749-1821) 
When it says, "seek peace," (Ps 34:15) it means that 
you should want there to be peace between you, even if 
in your opinion the other person sinned against you.  
Nevertheless, you should "pursue it" – you should be 
the rodef shalom (pursuer of peace), rather than waiting 
for the other to reconcile with you (first). 

ספר רוח חיים על , ין'חיים מוולז' ר
 יב :משנה א, אבות

תהלים " (בקש שלום"וזה שנאמר 
היינו שיהיה רצונך שיהיה שלום ) טו:לד

ואף שבדעתך שהוא חטא , ביניכם
הוי  –) שם" (ורדפהו"עם כל זה , נגדך

א להוחיל עד אתה הרודף שלום ול
 .שחבירך יפייסך

 
How are we to treat our enemy?   The case for unilateral outreach 
 

When you encounter your enemy’s ox or donkey 
wandering, you must take it back to him/her. When 
you see your enemy’s donkey sagging under its 
burden and would refrain from raising it, you must 
nevertheless raise it with him/her.  (Exodus 23:4-5) 

  .ה׳-ד׳, שמות כ״ג
כי תפגע שור אויבך או חמורו תועה השב 

 .תשיבנו לו
כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו 

 .וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עמו

 
 
If you see your kinsman’s ox or sheep gone 
astray, do not ignore it; you must take it back to 
your kinsman… If you see your kinsman’s donkey 
or ox fallen on the road, do not ignore it. You must 
help him/her raise it. (Deuteronomy 22:1, 4) 

  .ד׳, א׳, דברים כ״ב
ם לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחי

 . . .והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך 
לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים 

 .בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו
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To which “enemy” does this apply and why? 
 
Answer #1 

Do not hate your kinsman in your heart.  Rebuke your 
neighbor that you may not share in his/her guilt.  Do 
not seek revenge or bear a grudge against one of 
your people, but love your neighbor as yourself.  I am 
Adonai.  (Leviticus 19:17-18) 

  .י״ח-י״ז, ויקרא י״ט
 הֹוֵכַח ּתֹוִכיחַ ; ָאִחיK ִּבְלָבֶבK-ִתְׂשנָא ֶאת-_א
   .ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא-ֲעִמיֶתK וְ_א-ֶאת
וְָאַהְבָּת , ְּבנֵי ַעֶּמK-ִתּטֹר ֶאת-ִתּקֹם וְ_א-_א

 '.ְלֵרֲעך כמוך אני ה

 
Answer #2 

Rabbi Natan said:  What is the implication of the phrase, “your 
enemy”?  It refers to a situation in which someone becomes 
your enemy temporarily, as a result of striking your son or 
picking a quarrel with you.  (Mechilta, cited in Nechama 
Leibowitz, Studies in Shemot, p. 428) 

מה תלמוד לומר : נתן אומר' ר
אלא אם הכה את "?  אויבך"

 -בנך או עשה עמך מריבה 
 )מכילתא. (נעשה אויב לשעה

 
Answer #3 

It seems that “your enemy” here refers to one’s enemy because 
of his deeds, because it is forbidden to hate one’s friend in 
one’s heart.  But if one saw him transgressing, it is permitted to 
hate him . . . In our parasha, before the Golden Calf, when all 
were on the level of “kingdom of priests and holy people,” it was 
permissible to hate someone for his deeds.  But after the Calf, 
when everyone sinned, if one sees another sinning, one must 
first examine one’s own deeds and find one’s own flaws and 
obstacles . . . before hating the other.  Only . . . a complete 
tsaddik may hate a sinner, but it is difficult to find such a person. 
. . . (Meshech Chochmah, cited in Itturei Torah, vol. 3, p. 193) 

ל אמרו "חז, נראה לומר. . .  
שבשונאך כאן ) פסחים קיג(

, בגלל מעשיו המדובר בשונאו
ואף שאסור לשנוא את חבירו 

אולם כשראה בו שעבר , בלבו
, עבירה ולא שב בתשובה

רק מי . . . .מותר לשנאותו
שבעצמו סר מרע וצדיק תמים 

, בדרכיו יכול לשנוא חוטא
 . . . אבל קשה למצוא כמותו 

 

Answer #4 

Rambam Laws of Murder and Preservation of Life 
13:14 
The enemy mentioned in the Torah is a Jew, not from 
the nations of the world. One might ask: How is it 
possible for one Jew to hate another? Is it not written 
[Leviticus 19:17]: "Do not hate your brother in your 
heart"? Our sages (Talmud Bavli, Pesachim 113b) 
explained that this refers to a person who sees another 
violating a transgression and offers rebuke, but the other 
did not repent. In such a case, it is a mitzvah to hate the 
person until he repents and abandons his wickedness. 
Even if he had not yet repented, if one found him in a 
panic because of his burden, it is a mitzvah to unload 

  יד:רוצח ושמירת הנפש יג' ם הל"רמב
, השונא שנאמר בתורה הוא מישראל

והיאך יהיה , לא מאומות העולם
לישראל שונא מישראל והכתוב אומר 

״לא תשנא את אחיך , ז"י, ט"ויקרא י
״ אמרו חכמים כגון שראהו ,בלבבך

והתרה בו ולא חזר לבדו שעבר עבירה 
הרי זה מצוה לשנאו עד שיעשה 

פ שעדיין "ואע, תשובה ויחזור מרשעו
אם מצאו נבהל , לא עשה תשובה

במשאו מצוה לפרוק ולטעון עמו ולא 
יניחנו נוטה למות שמא ישתהה בשביל 

והתורה , ממונו ויבא לידי סכנה
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and reload with him, instead of leaving him at risk of 
death, lest he delay because of financial concern and be 
put in  danger. For the Torah showed concern for the 
lives of the Jewish people, both the wicked and the 
righteous, for they are close to God and believe in the 
essence of [our] faith, as it is said, "Say to them, ‘As I 
live’, says God the Lord, ‘Do I desire the death of a 
wicked person? [I desire] that the wicked return from 
that path and live.’ " (Ezekiel 33:11)  

הקפידה על נפשות ישראל בין רשעים 
' אל הבין צדיקים מאחר שהם נלוים 

״אמור , שנאמר, ומאמינים בעיקר הדת
אלהים אם ' אליהם חי אני נאם ה

אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע 
 )א"י, ג"יחזקאל ל(״ .מדרכו וחיה

 

Why should we help our enemy? 
 
Answer #1 

Rabbi Alexandroni said: Two donkey drivers who hated 
each other were traveling along the same road.  The 
donkey of one of them fell down.  The other saw it but 
passed him by.  After he had passed by he said, “It is 
written in Holy Writ, ‘if you see your enemy’s donkey . . .”  
Forthwith he went back to help him with the load.  The 
other began to think things over and said, “So and so is 
evidently my friend and I didn’t know it!" The two went into 
a roadside inn and had a drink together.  What led them 
to make peace? One of them looked into the Torah. 
(Tanhuma Yashan Mishpatim, cited in Nechama 
Leibowitz, p. 433) 

שני חמרים היו : אלכסנדרי' אמר ר
מהלכים בדרך והיו שונאים זה את 

, רבץ לו חמורו של אחד מהם.  זה
משעבר .  ראה אותו חברו ועבר

כי תראה חמור "כתיב בתורה : אמר
מיד "!   זב עמועזב תע. . . שונאך 

, התחיל לשיח לבו.  חזר וטען עמו
כך היה פלוני אוהבי ולא הייתי "אמר 
נכנסו להם לפונדק ואכלו !"  יודע

?  מי גרם להם שיעשו שלום.  ושתו
 . . . .על ידי שהביט זה בתורה

 
 Answer #2 

You shall blot [any offenses against you] out of your mind 
and not bear a grudge.  For as long as one nurses a 
grievance and keeps it in mind, one may come to take 
vengeance.  The Torah therefore emphatically warns us 
not to bear a grudge, so that the impression of the wrong 
shall be completely obliterated and no longer 
remembered.  This is the right principle.  It alone makes 
civilized life and social interaction possible.  (Rambam, 
Mishneh Torah, Hilchot De’ot 7:12) 

, ימחה הדבר מליבו ולא ייטרנו. . .  
שכל זמן שהוא נוטר את הדבר 

לפיכך .   שמא יבוא לנקום, וזוכרו
עד , הנטירההקפידה תורה על 

; שימחה העוון מליבו כלל ולא יזכרנו
וזו היא הדעה הנכונה שאפשר 

ומשאן , שיתקיים בה יישוב הארץ
 .ומתנן של בני אדם זה עם זה

 
 Answer #3 

You shall surely release it (Ex 23:5):  You shall 
surely let go of the hate in your heart towards 
him.  (Targum Onkelos) 

ארי תחזי חמרא דסנאך רביע תחות טועניה 
ותתמנע מלמשבק לה משבק תשבוק מא 

   .דבלבך עלוהי ותפרק עמה
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The Inner Work of relating to our enemy 
 
Text #1 

If the animal of a friend needs unloading and an enemy’s 
needs loading, you shall first help your enemy – in order to 
discipline your evil inclination.  (Baba Metzia 32b) 

 .ע״ב, בבא מציעא ל״ב 
אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה 

 .בשונא כדי לכוף את יצרו

 
Text #2 

If you see your brother’s ox or sheep gone astray. . . 
(Deuteronomy  22:1ff) Here it says, “your brother’s ox”, and in 
Parashat Mishpatim, it says, “your enemy’s ox,” in order to 
teach you that it is not sufficient to return the lost object but 
one must also put aside the hatred. This mitzvah must become 
the occasion to uproot the hatred from your heart and to 
stimulate the love of a brother and the feelings of brotherhood. 
“You must take it back to your brother.”  When you return the 
lost object to him, he will become like your brother.   (Bahya 
ibn Pekuda, cited in Rabbi Sheldon Lewis, Torah of 
Reconciliation, Jerusalem: Gefen, 298) 

. לא תראה את חמור אחיך  
: בפרשת משפטים הזכיר

כי תראה חמור ) ”ה, שמות כג(
, וכאן חמור אחיך", שונאך

ללמדך שאם היה שונאך 
לענין העזר ”" יךאח”שיחזור 

שתקים עמו ושתשכח השנאה 
רבינו בחיי . (ותזכור האהבה

 דברים פרשת כי תצא פרק כב
  )פסוק ד

 
 

 
 


