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I. Introduction 

 בחקותי פרק כו  -ויקרא פרשת בהר  (   1

 )לג( ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים ַוֲהִריֹקִתי ַאֲחֵריֶכם ָחֶרב ְוָהְיָתה ַאְרְצֶכם ְשָמָמה ְוָעֵריֶכם ִיְהיּו ָחְרָבה:  

 

 נצבים פרק כט  -דברים פרשת כי תבוא  (   2

 ץ ַהִהוא ְלָהִביא ָעֶליָה ֶאת ָכל ַהְקָלָלה ַהְכתּוָבה ַבֵסֶפר ַהֶזה: )כו( ַוִיַחר ַאף ְיֹקָוק ָבָארֶ 

 )כז( ַוִיְתֵשם ְיֹקָוק ֵמַעל ַאְדָמָתם ְבַאף ּוְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ָּגדֹול ַוַיְשִלֵכם ֶאל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ַכיֹום ַהֶזה: 

 

 ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא סט (   3

אלא נהפכו רחמיו באותה   הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב וישקהו )בראשית לג, ד( נקוד עליו שלא נשקו בכל לבו ר"ש בן יוחי אומר 

 שעה ונשקו בכל לבו. 

 

 דברים פרשת כי תצא פרק כג(   4

 לֹא ְתַתֵעב ֲאֹדִמי ִכי ָאִחיָך הּוא לֹא ְתַתֵעב ִמְצִרי ִכי ֵגר ָהִייָת ְבַאְרצֹו:

 

 סחים פז: פ(   5

  ואמר רבי אלעזר לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים

 

II. Approach 1 

 רש"י )פ' וישלח לג, ד(  (   6

 דרך הירושלמי לומר על כל דבר הלכה ופשוטו הוא כפשוטו, שכך הסכימו בבית המדרש להלכה, וכן  

 

 שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עז (   7

אם יש להשתדל שלא אצל שרי המדינה בענגלאנד גופא אלא לתבוע  ... ת מכתב מע"כ הרמה וראיתי שאיכא בזה נידון גדולהנה מצאתי א

למשפט אשר נמצא במדינה אחרת שגם ענגלאנד שייך להם ולבוא בקובלנא לפני השופטים על השרים של ענגלאנד אשר עושים עוולה  

שודאי יש לחוש להטלת איבה מהממשלה להיהודים שזה אפשר שח"ו יביא  נגד היהודים, ושיכריחו אותם ליתן גם לבתי ספר של יהודים,  

לתוצאות לא טובות בהרבה ענינים ואיכא בזה ענין רדיפה והרבה חששו חכמים לחשש איבה והקלו כמה דברים בשביל זה כמפורש 

ן בטובה, וכבר אמרתי על הלשון  במסכת ע"ז דף ו' ע"ב כי צריך לידע שהשנאה לישראל מכל האומות היא גדולה גם ממלכיות שנוהגי

דמה שייך זה להלכה, דהוא כמו   הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקבעל קרא דוישקהו ארשב"י שהביא רש"י בפי' החומש פ' וישלח 

שלכן ח"ו להתגרות בהם   כך שנאת עשו ליעקב לא משתנית דאף אלו שנוהגות באופן טוב שנאתן גדולה בעצםשהלכה לא משתנית 

איבה וזהו ודאי טעם הרב פאדאווא שאמר שלא יעשו זה אך מאיזה טעם לא רצה לומר טעמו. ואני מרחוק המקום וחסרון ידיעת   ולגרום

ענינים הפאליטיים /הפוליטיים/ איני יכול לומר כלום, ומספק יש להחמיר שלא לתבוע את המדינה לשופטים שבמדינה אחרת אף שנעשה  

 צל השרים במדינת ענגלאנד גופא ודאי צריך להשתדל בכל האפשרי  זה בהסכם ענגלאנד, אבל להשתדל א

 

 פלתי סימן פח(   8

והנה הש"ך )ס"ק ב'( הביא בשם הר"ן פרק גיד הנשה )ל"ב ע"ב דיבור א'( דישראל מותר לאכול עם הנכרי בשולחן אחד והנכרי אוכל  

...ובאמת לא הבנתי מי שם אחוה וריעות בין יהודי  א שריי לחודא שרי והאי לחודהאקו חכמים רק בבשר החלב ד א הרחידל בשר נבלה

לא הלבבות רחוקות, ואין פירוד לבבות כפירוד הדתות, ואפילו שימת חן אסרוהו, וא"כ הוי ליה כאכסניא וכבני אדם שאינם לעכו"ם, ה

 מכירין זה את זה, והיש יותר איבה מבין שני בעלי דתות, נראים כאוהבין בשעת הנאתן וכו'. ולכן דברי הר"ן לא הבנתי 
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 שו"ת ציץ אליעזר יג:יב (   9

עגבים...) ולאחר מיכן עלה בידי לעיין גם בגופן של דברים שבס' כרך של רומי )סי' א'(.   – אם מותר לנגן קטעי תפלה ובקשות בניגוני 

וממש נשתוממתי על המראה ולבי לא האמין למה שעיני קוראות...דן ק"ו בנפשו, אם שירי ישמעאל שרובם עגבים עכ"ז הקולות שלהם  

ובתפלות ובמלות קדושות יען שהענינים הם נאותים או קדושים ולא איכפת לן שמא באותה שעה שמנגן אותו   התירו לנגנם בל' הקודש 

ל  -יזכור הערביות שהם ענינים פחותים ועגבים...כ"ש נגוני בתי כנסיות הנוצרים שהם באמת נגונים מוכנעים ומביאים אהבת הא 

... שמלבד שהם חכמים גדולים וחוקרים תמיד אחר האמת ועל פי עומק  ויחוד..שודאי מלבד שמותרים לנו אלא אדרבא חובה עלינו

חקירתם וחכמתם מצאו שאין עלינו אשם בהיותנו מתחזקים לשמור תורת אלקינו בידינו, עוד זאת שבאמת יודעים ערך תורתנו הקדושה  

על תורתנו ומנהג תפלותינו מצד עצם   וחכמת חכמי התלמוד ואנו והם משולים לשתי נטיעות יונקות מגומא אחת ומעולם לא יתלוצצו

התפלה והעבודה חלילה לחכמים גדולים כחכמי הנוצרים אלא אם יקרה התלוצצות היא על רוע סדר הנהגתנו בכל מעבדינו ובפרט בבתי  

התשובה,  תפלתנו וכדומה לו עכ"ל. שומו שמים למקרא מה יפית כזה לאמונת הנוצרים וחכמיהם מפורש יוצא וללא כל בושה, מפי בעל 

ולגנות לשם כך בצד את רוע סדר הנהגתנו בכל מעבדינו ובפרט בבתי תפלותינו? ושאנחנו האשמים כביכול בזה ועל כן באה עלינו הצרה  

   הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב.האומר:  שקורה שמתלוצצים עלינו? השכח דברי רשב"י מובא ברש"י פ' וישלח 

 

II. Approach 2 

 הרב הענקין (   10

ב', והשנאה עולמית. זה נגד האמת ונגד חז"ל  עוון פלילי מצד אותם המטיפים הפטפטנים שדורשים תמיד 'הלכה הוא שעשו שונא ליעק

וכמו עשו הראשון כן הם ג"כ דורותיו שהכנעה מביאה   ושנאתו פסקה על ידי הנהגה מתאמתוהמקרא, שעשו גופא לא הי' רשע תמיד 

תם ואומרים להם לשלום, וזהו שאמר בן זומא )אבות פ"ד מ"א( 'איזהו מכובד המכבד את הבריות', כונתו גם נגד האומות, כשמכבדים או

 אוהבי אתה הם נעשים לאוהבים על ידי זה ולהפך כשאומרים שונא אתה נעשים לשונא וזהו מעשים בכל יום

 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף לג עמוד ב    (11

רבי יוסי שתק. נענה רבי שמעון בן   פתח רבי יהודה ואמר: כמה נאים מעשיהן של אומה זו: תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. 

ליטול   -לעדן בהן עצמן, גשרים   -להושיב בהן זונות, מרחצאות  -לא תקנו אלא לצורך עצמן, תקנו שווקין  -יוחאי ואמר: כל מה שתקנו 

יפורי, שמעון שגינה  יגלה לצ -יתעלה, יוסי ששתק  -מהן מכס. הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, ונשמעו למלכות. אמרו: יהודה שעילה 

יהרג.  אזל הוא ובריה טשו בי מדרשא. כל יומא הוה מייתי להו דביתהו ריפתא וכוזא דמיא וכרכי. כי תקיף גזירתא, אמר ליה לבריה:   -

 נשים דעתן קלה עליהן, דילמא מצערי לה ומגליא לן. אזלו טשו במערתא. 

 

                                                                                         Rabbi Lord Jonathon Sacks Parshat Balak 5775    )12 

Anti Semitism is not mysterious, unfathomable or inexorable. It is a complex phenomenon that has mutated 

over time, and it has identifiable causes, social, economic, political, cultural and theological. It can be fought; it 

can be defeated. But it will not be fought or defeated if people think that it is Jacob’s fate to be hated by “Esau” 

or to be “the people that dwells alone,” a pariah among peoples, a leper among nations, an outcast in the 

international arena. 

III. Approach 3 

 נצי"ב פר וישלח שם (   13

גם יעקב נתעורר עליו לשעה זו אהבה לעשו. וכן לדורות בשעה שזרע עשו מתעוררים ברוח טהרה להכיר את זרע ישראל ומעלתם, אז גם  

 להכיר את עשו כי אחינו הוא, וכמו שרבי היה אוהב אמתי לאנטונינוס׳ אנחנו מתעוררים
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 שבת פט: (   14

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ראוי היה יעקב אבינו לירד 

למצרים בשלשלאות של ברזל אלא שזכותו גרמה לו דכתיב  

בחבלי אדם אמשכם בעבתות אהבה ואהיה להם כמרימי על על  

 ל: לחיהם ואט אליו אוכי

Rabbi Ḥiyya bar Abba said that Rabbi Yoḥanan said: 

Our father Jacob should have gone down to Egypt in 

iron chains. However, his merit caused him to 

descend without suffering, as it is written: “I drew 

them with cords of man, with bands of love, and I 

was to them as they that take off the yoke on their 

jaws, and I fed them gently” (Hosea 11:4).  

 

 

 עין איה שבת פט:  (   15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


