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  ד"בס

  אנטישמיות

  נבון. מ' ר

 
   כב פרק במדבר

 הּוא ַרב ִּכי ְמאֹד ָהָעם ִמְּפֵני מֹוָאב ַוָּיָגר) ג: (ָלֱאמִֹרי ִיְׂשָרֵאל ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ִצּפֹור ֶּבן ָּבָלק ַוַּיְרא) ב( 
 ְסִביבֵֹתינּו ָּכל ֶאת ַהָּקָהל ְיַלֲחכּו ַעָּתה ְדָיןִמ ִזְקֵני ֶאל מֹוָאב ַוּיֹאֶמר) ד: (ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִמְּפֵני מֹוָאב ַוָּיָקץ

 ֶּבן ִּבְלָעם ֶאל ַמְלָאִכים ַוִּיְׁשַלח) ה: (ַהִהוא ָּבֵעת ְלמֹוָאב ֶמֶלְך ִצּפֹור ֶּבן ּוָבָלק ַהָּׂשֶדה ֶיֶרק ֵאת ַהּׁשֹור ִּכְלחְֹך
 ֵעין ֶאת ִכָּסה ִהֵּנה ִמִּמְצַרִים ָיָצא ַעם ִהֵּנה ֵלאמֹר לֹו רֹאִלְק ַעּמֹו ְּבֵני ֶאֶרץ ַהָּנָהר ַעל ֲאֶׁשר ְּפתֹוָרה ְּבעֹור

 ַנֶּכה אּוַכל אּוַלי ִמֶּמִּני הּוא ָעצּום ִּכי ַהֶּזה ָהָעם ֶאת ִּלי ָאָרה ָּנא ְלָכה ְוַעָּתה) ו: (ִמֻּמִלי יֵֹׁשב ְוהּוא ָהָאֶרץ
 ְוִזְקֵני מֹוָאב ִזְקֵני ַוֵּיְלכּו) ז( :יּוָאר ָּתאֹר ַוֲאֶׁשר ְמבָֹרְך ְּתָבֵרְך ֶׁשרֲא ֵאת ָיַדְעִּתי ִּכי ָהָאֶרץ ִמן ַוֲאָגְרֶׁשּנּו ּבֹו

 ַהַּלְיָלה פֹה ִלינּו ֲאֵליֶהם ַוּיֹאֶמר) ח( :ָבָלק ִּדְבֵרי ֵאָליו ַוְיַדְּברּו ִּבְלָעם ֶאל ַוָּיבֹאּו ְּבָיָדם ּוְקָסִמים ִמְדָין
 ִּבְלָעם ֶאל ֱאלִֹהים ָּיבֹאַו) ט( :ִּבְלָעם ִעם מֹוָאב ָׂשֵרי ַוֵּיְׁשבּו ֵאָלי ְיקָֹוק ְיַדֵּבר רַּכֲאֶׁש ָּדָבר ֶאְתֶכם ַוֲהִׁשבִֹתי
 :ֵאָלי ָׁשַלח מֹוָאב ֶמֶלְך ִצּפֹר ֶּבן ָּבָלק ָהֱאלִֹהים ֶאל ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר) י( :ִעָּמְך ָהֵאֶּלה ָהֲאָנִׁשים ִמי ַוּיֹאֶמר

 ּבֹו ְלִהָּלֶחם אּוַכל אּוַלי אֹתֹו ִּלי ָקָבה ְלָכה ַעָּתה ָהָאֶרץ ֵעין ֶאת ַוְיַכס ִמִּמְצַרִים אַהּיֵֹצ ָהָעם ִהֵּנה) יא(
 ַוָּיָקם) יג( :הּוא ָברּוְך ִּכי ָהָעם ֶאת ָתאֹר לֹא ִעָּמֶהם ֵתֵלְך לֹא ִּבְלָעם ֶאל ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר) יב( :ְוֵגַרְׁשִּתיו

 ָׂשֵרי ַוָּיקּומּו) יד( :ִעָּמֶכם ַלֲהלְֹך ְלִתִּתי ְיקָֹוק ֵמֵאן ִּכי ַאְרְצֶכם ֶאל ְלכּו ָבָלק ָׂשֵרי לֶא ַוּיֹאֶמר ַּבּבֶֹקר ִּבְלָעם
 ְוִנְכָּבִדים ַרִּבים ָׂשִרים ְׁשלַֹח ָּבָלק עֹוד ַוּיֶֹסף) טו( :ִעָּמנּו ֲהלְֹך ִּבְלָעם ֵמֵאן ַוּיֹאְמרּו ָּבָלק ֶאל ַוָּיבֹאּו מֹוָאב
 ַכֵּבד ִּכי) יז( :ֵאָלי ֵמֲהלְֹך ִתָּמַנע ָנא ַאל ִצּפֹור ֶּבן ָּבָלק ָאַמר ּכֹה לֹו ַוּיֹאְמרּו ִּבְלָעם ֶאל ַוָּיבֹאּו) זט( :ֵמֵאֶּלה
 ֶאל ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ַוַּיַען) יח( :ַהֶּזה ָהָעם ֵאת ִּלי ָקָבה ָּנא ּוְלָכה ֶאֱעֶׂשה ֵאַלי ּתֹאַמר ֲאֶׁשר ְוכֹל ְמאֹד ֲאַכֶּבְדָך

 אֹו ְקַטָּנה ַלֲעׂשֹות ֱאלָֹהי ְיקָֹוק ִּפי ֶאת ַלֲעבֹר אּוַכל לֹא ְוָזָהב ֶּכֶסף ֵביתֹו ְמלֹא ָבָלק ִלי ִיֶּתן ִאם ָבָלק ַעְבֵדי
 ֶאל ִהיםֱאלֹ ַוָּיבֹא) כ( :ִעִּמי ַּדֵּבר ְיקָֹוק ּיֵֹסף ַמה ְוֵאְדָעה ַהָּלְיָלה ַאֶּתם ַּגם ָבֶזה ָנא ְׁשבּו ְוַעָּתה) יט( :ְגדֹוָלה
 ֵאֶליָך ֲאַדֵּבר ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ֶאת ְוַאְך ִאָּתם ֵלְך קּום ָהֲאָנִׁשים ָּבאּו ְלָך ִלְקרֹא ִאם לֹו ַוּיֹאֶמר ַלְיָלה ִּבְלָעם
 ִּכי ֱאלִֹהים ףַא ַוִּיַחר) כב: (מֹוָאב ָׂשֵרי ִעם ַוֵּיֶלְך ֲאתֹנֹו ֶאת ַוַּיֲחבֹׁש ַּבּבֶֹקר ִּבְלָעם ַוָּיָקם) כא: (ַתֲעֶׂשה אֹתֹו
  :ִעּמֹו ְנָעָריו ּוְׁשֵני ֲאתֹנֹו ַעל רֵֹכב ְוהּוא לֹו ְלָׂשָטן ַּבֶּדֶרְך ְיקָֹוק ַמְלַאְך ַוִּיְתַיֵּצב הּוא הֹוֵלְך

  
R. Berel Wein (http://www.jewishhistory.org/the-wilderness-years/ 
Both Balak and Balaam are recurring characters in the Jewish story throughout the ages and 
present in our current world. Balak threatens physical extermination, openly stating his aims 
and threats. Balaam organizes boycotts, and speaks in the name of skewed justice and human 
rights. 
 
Rabbi Raphael Shore, Aish.com 
1. Economic (כלכלה) - We hate Jews because they possess too much wealth and power.  
2. Chosen (נבחר) - We hate Jews because they arrogantly claim they’re the chosen people.  
3. Scapegoat ( זלאשעיר לעז ) - Jews are a convenient group to blame for our troubles.  
4. Deicide (רצח אל) - We hate Jews because they killed Jesus.  
5. Outsiders (זרים) - We hate Jews because they are different than us.  
6. Racial Theory (גזענות) - We hate Jews because they are an inferior race.  
 
Sartre, Anti-Semite and Jew,  (Portrait de l’antisémite, 1945) 
Without respite, from the beginning of our lives to the end, we are responsible for what merit 
we enjoy.  Now the anti-Semite flees responsibility as he flees his own consciousness, and 
choosing for his personality the permanence of rock, he chooses for his morality a scale of 
petrified values (27).  
… anti-Semitism is, in short, fear of the human condition (54).   
If the Jew did not exist, the anti-Semite would invent him. 
 
Theodore Herzl, “The Jewish State”, (1896), pp.75-76, 153-154, 157 
I believe I understand Anti-Semitism, which is really a highly complex movement… I think 
the Jewish question is no more a social question than a religious one, … It is a national 
question…  We are a people, one people. … In countries where we have lived for centuries 
we are still cried down as strangers…  [T]he Jews, once settled in their own State, would 
probably have no more enemies…. I think the Jews will always have sufficient enemies, such 
as every nation. 
The world will be freed by our liberty, enriched by our wealth, magnified by our greatness. 
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Dennis Prager, June 15, 2010, An Open Letter to Israel’s Jews 
The Jewish state is in exactly the same situation as the Jewish individual was in Europe 
before the Holocaust. The individual Jew in Europe was demonized and dehumanized despite 
his enormous contributions to Europe’s culture, science and thought, and despite his moral 
decency. Today the Jewish state is equally demonized and dehumanized despite Israel’s 
essential decency and its utterly disproportionate contributions to mankind’s well-being. 
 
Martin Luther King Jr., Letter to an Anti-Zionist F riend, (Aug. 1967)  
...The times have made it unpopular, in the West, to proclaim openly a hatred of the Jews. 
This being the case, the antisemite must constantly seek new forms and forums for his poison. 
How he must revel in the new masquerade! He does not hate the Jews, he is just 'anti-Zionist'! 
... Let my words echo in the depths of your soul: When people criticize Zionism, they mean 
Jews--make no mistake about it."  
 
The World’s Oldest Sickness By David Solway 
 [W]hatever theory we advance to decrypt what may be largely unfathomable or at least not 
wholly explicable, one thing is certain. Anti-Semitism is here to stay. … This is because anti-
Semitism is unlike other forms of irrational hatred and operates under a different set of laws, 
which appear to be immutable. … 
 
Anne Frank’s Diary 
… Who knows -- it might even be our religion from which the world and all peoples learn 
good, and for that reason and that reason alone do we now suffer.  
 

   א עמוד פט דף שבת מסכת בבלי תלמוד
 שירדה הר - סיני הר מאי: תרווייהו דאמרי הונא דרב בריה ורבה חסדא דרב באגדתא דמעייני

  . עליו העולם לאמות שנאה
 
A. Kaplan, “If You Were God” (Sim. R. Berkowitz, God, Man and History ch.14) 
Problem [הבעיה] – Island with belligerent tribes [שבטית תוקפניים] (war, poverty, prejudice) 
Goal [המטרה] – Create healthy harmonious society [ יתהרמונו חברה תקינה ] 
Resources [המשאבים] – Technology, Surveillance [פיקוח], Natural Phenomena [ ת טבעותופע ] 
Restrictions [האילוצים] – Must remain incognito [אינקוגניטו] 
Solutions [הפתרונות] – chess game maneuvering [תמרון] v. infiltration [הסתוננות] 
 

  :ִטְבָחה ְּכצֹאן ֶנְחַׁשְבנּו] ק" רד–תמיד [ ַהּיֹום ָכל הַֹרְגנּו ָעֶליָך ִּכי) כג ( מד פרק תהלים
   )ד תמימה תורה כלל הגוים בין נכללים אנו שאין (ִיְתַחָּׁשב לֹא ַבּגֹוִיםּו ִיְׁשּכֹן ְלָבָדד ָעם ֶהן כג פרק במדבר

  
Dennis Prager, June 15, 2010, An Open Letter to Israel’s Jews 
Perhaps you should reconsider your secularism. As I said, this is not a call for you to 
become Orthodox. It is a call for you to take the God of Israel, His Torah and His 
values seriously. Without God, it is impossible to understand why the Jewish state, of 
all the countries in the world, is the most hated. And without God, there is no solution.  

 
  ) טו- יד( פא תהלים

  :ָיִדי ָאִׁשיב ָצֵריֶהם ְוַעל ַאְכִניַע אֹוְיֵביֶהם ִּכְמַעט :ְיַהֵּלכּו ִּבְדָרַכי ִיְׂשָרֵאל ִלי ׁשֵֹמַע יַעִּמ לּו
  

  471-470, נפש חיה, ברודיישראל 
ואינו מזכיר את , שבלק נתיירא ממה שעשו ישראל לאמורי, מדוע מציין הכתוב בפתח פרשתנו

 כלל גדול הוא שבכל מקום :ל מסבירים זאת בדרך הבאה"חז? פחדו של בלק מניצחון ישראל בבשן
, מרמז שבאותה שעה בני ישראל היו מלוכדים כאיש אחד, בלשון יחיד" ישראל"שנאמר בתורה 

 מפרשים –) ב:שמות יט( "ויחן שם ישראל נגד ההר" :כמו שכתוב על מצבם שלפני מתן תורה
ויכו אותו ואת בניו " : בעוג מלך הבשןוהנה נאמר במלחמת ישראל". כאיש אחד בלב אחד" :ל"חז

" ישראל ויכהו: "נאמר במלחמת ישראל בסיחון, לעומת זאת. םבלשון רבי) לה:כא( "ואת כל עמו
מלך האמורי נעשתה בכך מדגיש לנו הכתוב שמלחמת ישראל בסחון .  בלשון יחיד) כד:כא(

זו  ... .יותר בלק מלך מואבמגילוי זה של אחדות ישראל חשש ב. באחדות ובליכוד של כל בני העם
 ...מציאות שממנה יראים שונאי ישראל בכל דור ודור


