בס"ד
The Roots of Anti-Semitism
)1תלמוד בבלי מסכת שבת דף פט עמוד א דרב חסדא ורבה בריה דרב הונא
דאמרי תרווייהו :מאי הר סיני  -הר שירדה שנאה לאמות העולם עליו.
הֹושַׁ֙עְ ִת ַׁ֙י וְ ִה ְש ַ֔ ַמעְ ִתי וְ ֵ ֵ֥אין בָ ֶ֖כם זָ ָ֑ר וְ ַא ֵ֥תם עֵ ַדַ֛י
) )2ישעיהו פרק מג פסוק יב ָאנ ִ֞ ִֹכי ִהגַ ְַּ֤ד ִתי וְ ַ
ִי־אל:
נְאֻ ם־יְֹקֹוָ ֶֹ֖ק וַ ַֽאֲ נ ֵ ַֽ
)3ילקוט שמעוני ישעיהו רמז תנה דבר אחר כשאתם עדי אני אל וכשאין אתם עדי
כביכול איני אל,
)4ילקוט שמעוני תהלים רמז תתלב אמרו לכו ונכחידם מגוי ,כל זמן שישראל ֹקיימים
הוא נֹקרא אלהי ישראל ,ואם נעֹקר ישראל אלהי מי נֹקרא הוי כי נועצו לב יחדו עליך
ברית יכרותו ,כל מה שהם מתרגשים עלינו בשבילך ,שנאמר למה רגשו גוים וכתיב על
ה' ועל משיחו
 )5מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור סד אילו הן יכולין לעשות כלום להקב"ה
היו עושין ,וכן בני ֹקרח אמרו שלחו באש מֹקדשך (תהלים עד ז) ,ואילו היו יכולין לעלות
לחתור ברֹקיע היו חותרין ,שנאמר בכשיל וכילפות יהלומון (שם שם /תהלים ע"ד /ו),
ובשביל שאינן יכולין לעלות למעלה ,היו עושין למטה,

ם־יּוכַ֣ל ִִ֗איש
ַ
)6בראשית פרק יג (טז) וְ שַ ְמ ִ ֵ֥תי ַֽאת־ז ְַרעֲךֶ֖ ַכע ֲַפַ֣ר הָ ָ ָ֑ארץ אֲ ַ֣שר׀ ִא
ל ְִמנֹו ַׁ֙ת את־ע ֲַפַ֣ר הָ ַ֔ ָארץ גַ ַֽם־ז ְַרעֲךֶ֖ יִמָ נַֽה:
)7בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מא גו' ושמתי את זרעך כעפר
הארץ .ומה עפר מבלה את כלי מתכות והוא ֹקיים לעולם כך ישראל כל עובדי
כוכבים בטלים והם ֹקיימים ,ומה עפר עשויה דייש ,אף בניך עשויין דייש
לעובדי כוכבים ,הדא הוא דכתיב (ישעיה נא) ושמתיה ביד מוגיך וגו'
)8בראשית פרק כב (יז) ִ ַֽכי־בָ ֵרְַ֣ך אֲ בָ רכְ ִ֗ך וְ הַ ְר ָּ֨ ָבה ַא ְרבה ַֽאת־ז ְַר ֲע ַׁ֙ך כְ כֹוכְ ֵבַ֣י
אי ָ ְַֽביו:
ל־ש ַפַ֣ת הַ יָ ָ֑ם וְ י ִַרַ֣ש ז ְַרע ֲַ֔ך ֵ ֶ֖את ַ ֵ֥שעַ ר ֹ
הַ שָ ַ֔ ַמיִם וְ כ ַ֕חֹול אֲ ֶ֖שר עַ ְ
יראּו ְנאֻ ם־יְֹק ָֹוִֹ֗ק ִאם ִמ ָפ ַנ ַׁ֙י ַ֣ל ֹא ָת ִַ֔חילּו אֲ שר־
ֹא־ת ָ ָ֜
אֹותי ל ִ
 )9ירמיהו פרק ה (כב) הַ ִָּ֨
ֹק־עֹולם וְ ַ֣ל ֹא יַעַ בְ ָ֑רנְהּו ו ִ ַַֽי ְת ָגעֲש ַּׁ֙ו וְ ַ֣ל ֹא יּו ַָ֔כלּו וְ הָ ֵ֥מּו ג ָ ֶַ֖ליו וְ ֵ֥ל ֹא
ָ ֶ֖
ַש ְמ ִתי חֹולַׁ֙ גְ ַ֣בּול ַל ַ֔ ָים חָ
סֹורַ֣ר ּומֹורָ֑ה ָ ֶ֖סרּו ַוי ֵ ֵַֽלכּו:
יַעַ בְ ֻ ַֽרנְהּו( :כג) וְ ל ָָעם הַ ז ַׁ֙ה הָ ַ֔ ָיה ֵ ֶ֖לב ֵ
עֹולֵ֥ם ו ַָֽעד( :ו) ְֶ֭תהֹום
ל־ת ִ֗מֹוט ָ
ל־מכֹונָ֑יהָ בַ ִִּ֝
ד־ארץ עַ ְ
 )10תהלים פרק קד (ה) יָ ַֽסַ ֶ֭
ן־ֹקֹול ִּ֝ ַ ַֽרעַ ְמ ִ֗ך
ְנּוסּון ִמ ֵ֥
דּו־מיִם( :ז) ִמן־ ַגע ֲָר ְַ֣תךַ֣ י ָ֑
ל־הָ ִ ִ֗רים יַ ַֽעַ ְמ ָ ַֽ
יתֹו עַ ִּ֝
ַכל ְַ֣בּוש כִ ִס ָ֑
בּול־שַ ְמ ָת
ֶ֭
ל־מ ִֹ֗קֹום זה׀ י ַ֬ ַָס ְד ָת ל ַָֽהם(:ט) ְ ַֽג
יֵחָ פֵזַֽ ּון( :ח) ַיעֲלַ֣ ּו ֶ֭הָ ִרים י ְֵר ַ֣דּו בְ ָֹקעָ֑ ֹות א ְִּ֝
שּובּון ְלכ ֵַ֥סֹות הָ ָ ַֽארץ:
בַ ל־יַ ַֽ ֲעב ָֹ֑רּון בַ ל־ ְִּ֝י ִ֗

ם אל־מָ ַֹ֣קֹום
ֹלהים י ִָקוָּ֨ ּו הַ ָ֜ ַמיִם ִמ ַתחַ ת הַ שָ ַ ַׁ֙מ ִי ַׁ֙
)11בראשית פרק א (ט) ו ַַ֣י ֹאמר אֱ ִִ֗
ֹלהים׀ ַליַבָ שָ ַׁ֙ה ַ֔ארץ ּול ְִמ ְֹקוֵ ֵ֥ה הַ ַ ֶ֖מיִם
י־כן(:י) ַוי ְִֹק ָ ָּ֨רא אֱ ִ
א ַ֔ ָחד וְ ֵת ָר ֶ֖אה הַ יַבָ ָ ָ֑שה וַ ַֽ ַּ֤י ְִה ֵ ַֽ
י־טֹוב:
ֹלהים כִ ַֽ
ָֹק ָרַ֣א י ִ ַָ֑מים וַיַ ֵ֥ ְַּ֤רא אֱ ִ ֶ֖
)12שמות פרק טו (יד) ָ ַֽש ְמעֵ֥ ּו עַ ִ ֶ֖מים י ְִרגָזָ֑ ּון ִ ַ֣חיל ָא ַ֔ ַחז י ְֹש ֵ ֶ֖בי פְ ָ ַֽלשת:
)13פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת בשלח פרק טויד) שמעו עמים
ירגזון .אמרו אם למצריים נעשו בהם כל אלו הנֹקמות הם מה תהא עליהם:
ד"א שמעו עמים ירגזון .כיון ששמעו שהֹקב"ה הגביה ֹקרן של ישראל
ומכניסן לארץ ,התחילו מתרגזין ,אמר להם [הֹקדוש ברוך הוא] שוטים כמה
מלכים מלכו מכם ,כמה שלטונים שלטו מכם ,והם לא חששו ,ואתם עתה מה
לכם:
ֹקּום־א ָ ֵ֥תְך
ִ
יּוצר עָ ַָּ֨ל ִי ְַׁ֙ך ַ֣ל ֹא יִצְ ַָ֔לח וְ כָל־ל ַָ֛שֹון ָת
)14ישעיהו פרק נד (יז) כָל־כְ ִִ֞לי ַ
ל ִַמ ְש ָ ֶ֖פט ַת ְר ִ ָ֑שיעִ י ֹ֡ז ֹאת נַחֲ לַת֩ עַ בְ ָּ֨ ֵדי יְֹקֹוָ ָֹ֧ק וְ צִ ְד ָֹק ָ ַ֛תם מֵ ִא ִ ֶ֖תי נְאֻ ם־יְֹקֹוָ ַֹֽק :ס
 )15אגרת תימן להרמב"ם אבל הנוע השני הם המחודדים משאר המלכויות,
והחכמים  10הלשונות ,כמו האדומים והפרסיים והיוונים ,שאלו כמו כן שמו
כוונתם לסתור 7מיתר דתנו ולהפר תורתנו בטענות שטוענים אליה ובֹקֹושיות
שמחברים .ומגמתם בכל זה להפר התורה ולמחות לא זה יצלח ולא זה,
הֹקֹדוש ב"ה בישר אותנו על ידי ישעיהוֹ ,עֹקֹבותיה בחיבוריהם ,אנס או
ש ֹ
נצחן שיתכוון לסתור תורתנו ולבטל דתנו בכלי …שכל זיין ,ישבור הבורא
כלי מלחמתו ולא יצליחו .וזה על דרך משל ,כלומר שעצתו לא תשלם לעולם.
כמו כן כל טוען שיתכוון לבטל מה שבידינו ,יצא מחויב מן הדין בטענתו,
תֹקֹיים .כמו שנאמר ישעיהו נ"ד י"ז "כל כלי יוצר עליך
ויבטל אותה ולא ת ֹ
לא יצלח ,וכל לשון תֹקֹום אתך למשפט תרשיעי ,זאת נחלת עבדי ה' וצ ֹדֹקֹתם
מאתי נאם ה'".
)16שמות פרק א (ט) ו ֶַ֖י ֹאמר אל־עַ ָ֑מֹו ִה ִ֗ ֵנה ַ֚עַ ם בְ נֵ ַ֣י י ְִש ָר ַ֔ ֵאל ַרֵ֥ב וְ עָ ֶ֖צּום ִמ ַֽמנּו( :י)
שנ ַ֔ ְֵאינּו
נֹוסף גַם־הּו ַׁ֙א עַ ל־ ַ֣ ֹ
י־ת ְֹקראנָה ִמלְחָ מָ ַׁ֙ה וְ ַ
ָ ֵ֥הבָ ה נִ ְַֽתחַ כְ ָ ֶ֖מה לָ֑ ֹו פן־ ִי ְר ִ֗בה וְ הָ ִ֞ ָיה ִ ַֽכ ִ
ם־בנּו וְ עָ ָלֵ֥ה ִמן־הָ ָ ַֽארץ:
וְ ִנלְחַ ָ ֶ֖
)17שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה טו ועוד הביא עליהם מכת ערוב ,לפי
שהיו מעורבבין
)18בראשית פרק טו (יג) וַי ַֹ֣אמר ל ְַאבְ ָ ִ֗רם ָי ָּ֨ ֹדעַ ֵת ָ֜ ַדע כִ י־גֵ ַ֣ר׀ י ְִהיַ֣ה ז ְַרע ֲִ֗ך בְ אַׁ֙ר ַׁ֙ץ ַ֣ל ֹא
ל ַָ֔הם ַועֲבָ ֶ֖דּום וְ עִ נַ֣ ּו א ָ ָֹ֑תם ַא ְר ַבֵ֥ע מֵ ֶ֖אֹות שָ נָ ַֽה:

