ANTISEMITISM SOURCES
By Rabbi Dr. Nachum Amsel
These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, or the
upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The Encyclopedia of Jewish
Values: Man to G-d” to be published in the future.

 )1מדרש ,בראשית רבה לח:יג
וימת הרן על פני תרח אביו רבי חייא בר בריה דרב אדא דיפו תרח עובד צלמים היה חד זמן
נפיק לאתר הושיב לאברהם מוכר תחתיו הוה אתי בר אינש בעי דיזבן והוה א"ל בר כמה שנין
את והוה א"ל בר חמשין או שיתין והוה א"ל ווי ליה לההוא גברא דהוה בר שיתין ובעי למסגד
לבר יומי והוה מתבייש והולך לו חד זמן אתא חד איתתא טעינה בידה חדא פינך דסולת אמרה
ליה הא לך קרב קודמיהון קם נסיב בוקלסא בידיה ותבריהון לכולהון פסיליא ויהב בוקלסא
בידא דרבה דהוה ביניהון כיון דאתא אבוה א"ל מאן עביד להון כדין א"ל מה נכפר מינך אתת
חדא איתתא טעינה לה חדא פינך דסולת ואמרת לי הא לך קריב קודמיהון קריבת לקדמיהון
הוה דין אמר אנא איכול קדמאי ודין אמר אנא איכול קדמאי קם הדין רבה דהוה ביניהון נסב
בוקלסא ותברינון א"ל מה אתה מפלה בי וידעין אנון א"ל ולא ישמעו אזניך מה שפיך אומר
נסביה ומסריה לנמרוד א"ל נסגוד לנורא א"ל אברהם ונסגוד למיא דמטפין נורא א"ל נמרוד
נסגוד למיא א"ל אם כן נסגוד לעננא דטעין מיא א"ל נסגוד לעננא א"ל אם כן נסגוד לרוחא
דמבדר עננא א"ל נסגוד לרוחא א"ל ונסגוד לבר אינשא דסביל רוחא א"ל מילין את משתעי אני
איני משתחוה אלא לאור הרי אני משליכך בתוכו ויבא אלוה שאתה משתחוה לו ויצילך הימנו
הוה תמן הרן קאים פלוג אמר מה נפשך אם נצח אברהם אנא אמר מן דאברהם אנא ואם נצח
נמרוד אנא אמר דנמרוד אנא כיון שירד אברהם לכבשן האש וניצול אמרין ליה דמאן את אמר
להון מן אברהם אנא נטלוהו והשליכוהו לאור ונחמרו בני מעיו ויצא ומת על פני תרח אביו
הה"ד (שם יב) וימת הרן על פני תרח וגו':
 )2הגדה של פסח" ,והיא שעמדה"
לֹותנּו...
עֹומ ִּדים עָ לֵ ינּו ְל ַכ ֵ
לֹותנּוֶׁ ,אלָא שֶׁ בְ ָכל ּדֹור ָודֹור ְ
 ...שֶׁ ל ֹּא ֶׁאחָ ד בִּ לְבַ ד עָ מַ ד עָ לֵ ינּו ְל ַכ ֵ
 )3מדרש ,בראשית רבה מב:ח
ויגד לאברם העברי רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן רבי יהודה אומר כל העולם כולו מעבר אחד
והוא מעבר אחד.
 )4אסתר ג:ח
לְכּותָך
ֶׁ
ּומפ ָֹּרד בֵ ין ָהעַ ִּמים ְבכֹּל ְמ ִּדינֹות ַמ
וַי ֹּאמֶׁ ר ָהמָ ן ַל ֶׁמלְֶׁך אֲ חַ ְש ֵורֹוש י ְֶׁשנֹו עַ םֶׁ -אחָ ד ְמ ֻפזָר ְ
יחם:
וְ דָ ֵתיהֶׁ ם שֹּנֹות ִּמכָ ל-עָ ם וְ ֶׁאתּ-דָ ֵתי הַ מֶׁ ֶׁלְך ֵאינָם ֹּע ִֹּּשים וְ ל ֶַׁמלֶׁ ְך ֵאין-שֹוֶׁה לְ ַהנִּ ָ
 )5ויקרא יח:ג
כְ מַ ֲע ֵֹּשה ֶׁא ֶׁרץִּ -מצְ ַריִּם אֲ שֶׁ ר יְ שַ בְ ֶׁתם-בָ ּה ל ֹּא ַת ֲעשֹּּו ּוכְ ַמ ֲע ֵֹּשה ֶׁא ֶׁרץ-כְ נַעַ ן אֲ ֶׁשר אֲ נִּי ֵמ ִּביא ֶׁא ְתכֶׁ ם ָש ָמה
ל ֹּא ַת ֲעשֹּּו ּובְ חֻ ק ֵֹּתיהֶׁ ם ל ֹּא ֵתלֵ כּו:
 )6פירוש רש"י על בראשית כז:לה-לו

הכי קרא שמו  -לשון תימה הוא כמו (לקמן כט) הכי אחי אתה שמא לכך נקרא שמו יעקב ע"ש סופו
שהוא עתיד לעקבני.

 )7בראשית מז:ד
ֹּאמרּו ֶׁאל-פ ְַרעֹּה לָגּור בָ ָא ֶׁרץ בָ אנּו כִּ יֵ -אין ִּמ ְרעֶׁ ה ַלצ ֹּאן אֲ ֶׁשר ַלעֲבָ ֶׁדיָך כִּ י-כָבֵ ד ָה ָרעָ ב ְב ֶׁא ֶׁרץ כְ נָעַ ן
וַי ְ
וְ עַ ָתה י ְֵשבּו-נָא עֲבָ ֶׁדיָך בְ ֶׁא ֶׁרץ ּגשֶׁ ן:
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 )8בראשית מו:לא-לד
ידה ְלפַ ְרעֹּה וְ א ְֹּמ ָרה ֵאלָ יו ַא ַחי ּובֵ יתָ -א ִּבי אֲ ֶׁשר
וַי ֹּאמֶׁ ר יֹוסֵ ף ֶׁאלֶׁ -א ָחיו וְ ֶׁאל-בֵ ית ָא ִּביו ֶׁאעֱלֶׁ ה וְ ַאּגִּ ָ
לָהם
ּוב ָק ָרם וְ כָל-אֲ ֶׁשר ֶׁ
בְ ֶׁא ֶׁרץ-כְ נַעַ ן בָ אּו ֵאלָי :וְ הָ אֲ נ ִָּשים רֹּעֵ י צ ֹּאן כִּ יַ -אנְשֵ י ִּמ ְקנֶׁה ָהיּו וְ צ ֹּאנָם ְ
עּורינּו
ְשי ִּמ ְקנֶׁה ָהיּו עֲבָ ֶׁדיָך ִּמנְ ֵ
הֵ בִּ יאּו :וְ הָ יָה כִּ י-י ְִּק ָרא ָלכֶׁם פ ְַרעֹּה וְ ָאמַ ר ַמה-מַ ֲע ֵֹּשי ֶׁכם :וַ אֲ ַמ ְר ֶׁתם ַאנ ֵ
ּגשן כִּ י-תֹועֲבַ ת ִּמ ְצ ַריִּם כָ ל-רֹּעֵ ה צ ֹּאן:
וְ עַ ד-עַ ָתה ּגַם-אֲ נ ְַחנּו ּגַם-אֲ ב ֵֹּתינּו בַ עֲבּור ֵת ְשבּו ְב ֶׁא ֶׁרץ ֶׁ
 )9שמות א:ט-י'
וַי ֹּאמֶׁ ר ֶׁאל-עַ מֹו ִּהנֵה עַ ם בְ נֵי יִּ ְֹּש ָר ֵאל ַרב וְ עָ צּום ִּמ ֶׁמנּו :הָ בָ ה נ ְִּת ַחכְ ָמה לֹו ֶׁפן-י ְִּרבֶׁ ה וְ ָהיָה כִּ יִּ -ת ְק ֶׁראנָה
ִּמלְחָ מָ ה וְ נֹוסַ ף ּגַם-הּוא עַ ל-שֹּנְ ֵאינּו וְ נִּ לְחַ ם-בָ נּו וְ עָ ָלה ִּמןָ -ה ָא ֶׁרץ:
 )10שבת פט.
מאי הר סיני הר שירדה שנאה לעכו"ם עליו.
 )11דברים כה:יח
ֹלהים:
אֲ שֶׁ ר ָק ְרָך בַ ּדֶׁ ֶׁרְך ַו ְיזַ נֵב בְ ָך כָ ל-הַ נֶׁחֱ שָ לִּ ים ַאחֲ ֶׁריָך וְ ַא ָתה עָ יֵף וְ ָיגֵעַ וְ ל ֹּא י ֵָרא אֱ ִּ
 )12מדרש ,ספרי בהעלותך יא
ר' שמעון בן יוחאי אומר הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב.
 )13מדרש ,תנחומא (וורשא) חולדות ה
גדולה הכבשה העומדת בין שבעים זאבים.
 )14פסחים מב.
 ...לקיים מה שנאמר אמלאה החרבה אם מלאה זו חרבה זו ואם מלאה זו חרבה זו.
 )15מגילה יד.
ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו ויאמר אל עבדיו עברו לפני ורוח תשימו בין עדר ובין עדר:
 )16שמות יד:י'
יהם ַויִּ ְיראּו ְמאֹּד וַיִּ ְצעֲקּו
ּופ ְַרעֹּה ִּה ְק ִּריב וַ ִּי ְֹּשאּו ְבנֵיִּ -י ְֹּש ָר ֵאל ֶׁאת-עֵ ינֵיהֶׁ ם וְ ִּהנֵה ִּמ ְצ ַריִּ ם | נ ֵֹּסעַ ַאחֲ ֵר ֶׁ
בְ נֵיִּ -י ְֹּש ָר ֵאל ֶׁאל-ד':
 )17בראשית לב:יב
הַ צִּ י ֵלנִּ י נָא ִּמיַד ָא ִּחי ִּמיַד עֵ ָֹּשו כִּ י-י ֵָרא ָאנֹּכִּ י אֹּתֹו פֶׁ ן-יָבֹוא וְ ִּה ַכנִּי ֵאם עַ ל-בָ נִּ ים:
 )18פירוש רש"י על בראשית לב:יב

מיד אחי מיד עשו  -מיד אחי ,שאין נוהג עמי כאח ס אלא כעשו הרשע:

 )19שמות כא:כד-כה
בּורה ַת ַחת
עַ יִּן ַת ַחת עַ יִּ ן שֵ ן ַתחַ ת ֵשן יָד ַתחַ ת יָד ֶׁרגֶׁל ַתחַ ת ָרגֶׁל :כְ וִּ יָה ַת ַחת כְ וִּ יָה ֶׁפצַ ע ַת ַחת ָפצַ ע ַח ָ
בּורה:
חַ ָ
 )20בבא קמא פד.
דתנא דבי חזקיה עין תחת עין נפש תחת נפש ולא נפש ועין תחת עין ואי סלקא דעתך ממש
זימנין דמשכחת לה עין ונפש תחת עין דבהדי דעויר ליה נפקא ליה נשמתיה ומאי קושיא דלמא
מימד אמדינן ליה אי מצי מקבל עבדינן ואי לא מצי מקבל לא עבדינן ואי אמדינן דמצי מקבל
ועבדינן ביה ונפק רוחיה אי מיית לימות מי לא תנן גבי מלקות אמדוהו ומת תחת ידו פטור רב
זביד משמיה דרבה אמר אמר קרא פצע תחת פצע ליתן צער במקום נזק.
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 )21בראשית לד:א-לא
ו ֵַתצֵ א ִּדינָה בַ ת-ל ֵָאה אֲ שֶׁ ר ָילְדָ ה לְ ַי ֲעקֹּב ִּל ְראֹות בִּ ְבנֹות ָה ָא ֶׁרץַ :וי ְַרא א ָֹּתּה ְשכֶׁם בֶׁ ן-חֲ מֹור ַה ִּחּוִּ י
יְדבֵ ר
ְנ ִֹּּשיא הָ ָא ֶׁרץ וַ י ִַּקח א ָֹּתּה ַו ִּי ְשכַ ב א ָֹּתּה ַו ְיעַ נֶׁהָ  :ו ִַּת ְדבַ ק נַפְ שֹו ְב ִּדינָה בַ תַ -י ֲעקֹּב וַ יֶׁאֱ ַהב ֶׁאתַ -ה ַנע ֲָר וַ ַ
יֹותם כֹּאֲ בִּ ים וַיִּ ְקחּו ְשנֵיְ -בנֵיַ -י ֲעקֹּב ִּש ְמעֹון וְ ֵלוִּ י אֲ ֵחי ִּדינָה
לִּישי ִּב ְה ָ
עַ ל-לֵב הַ ַנע ֲָרַ ... :ויְ ִּהי בַ יֹום הַ ְש ִּ
ִּאיש חַ ְרבֹו ַו ָיבֹּאּו עַ לָ -העִּ יר בֶׁ טַ ח ַויַהַ ְרגּו כָלָ -ז ָכר :וְ ֶׁאת-חֲ מֹור וְ ֶׁאתְ -שכֶׁם ְבנֹו ָה ְרגּו ְלפִּ יָ -ח ֶׁרב וַ יִּ ְקחּו
ישב ָה ָא ֶׁרץ
ישנִּי ְב ֵ
ֶׁאתִּּ -דינָה ִּמבֵ ית ְשכֶׁם ַויֵצֵ אּו :וַי ֹּאמֶׁ ר ַי ֲעקֹּב ֶׁאלִּ -ש ְמעֹון וְ ֶׁאל-לֵוִּ י ֲעכ ְַר ֶׁתם א ִֹּּתי לְ ַה ְב ִּא ֵ
ֹּאמרּו ַהכְ זֹונָה ַי ֲע ֶֹּׁשה
יתי :וַ י ְ
בַ כְ ַנעֲנִּ י ּובַ פְ ִּרזִּ י ַואֲ נִּי ְמ ֵתי ִּמ ְספָר וְ נ ֶֶׁׁא ְספּו עָ לַ י וְ ִּהכּו ִּני וְ נ ְִּש ַמ ְד ִּתי אֲ נִּ י ּובֵ ִּ
חֹותנּו:
ֶׁאת-אֲ ֵ
 )22בראשית מט:ז
ש ָר ֵאל:
ָארּור ַאפָם כִּ י עָ ז וְ עֶׁ בְ ָר ָתם כִּ י ָקשָ ָתה אֲ חַ ל ְֵקם ְב ַי ֲעקֹּב וַאֲ פִּ יצֵ ם ְב ִּי ְ ֹּ
 )23שמות ב:יא-יב
ֹלתם ַוי ְַרא ִּאיש ִּמ ְצ ִּרי ַמ ֶׁכה ִּאיש-עִּ ְב ִּרי
ַו ְי ִּהי בַ י ִָּמים הָ ֵהם וַ יִּגְ ַּדל מ ֶֹּׁשה וַ יֵצֵ א ֶׁאלֶׁ -א ָחיו וַ י ְַרא בְ ִּס ְב ָ
מֵ ֶׁאחָ יוַ :ו ִּיפֶׁ ן כֹּה ָוכֹּה ַוי ְַרא כִּ י ֵאין ִּאיש ַויְַך ֶׁאת-הַ ִּמצְ ִּרי וַ ִּי ְט ְמנֵהּו בַ חֹול:
 )24במדבר כה:ו-ט
ש ָר ֵאל
וְ ִּהנֵה ִּאיש ִּמבְ נֵי ִּי ְֹּש ָר ֵאל בָ א ַוי ְַק ֵרב ֶׁאלֶׁ -א ָחיו ֶׁאת-הַ ִּמ ְד ָינִּית לְעֵ ינֵי מ ֶֹּׁשה ּו ְלעֵ ינֵי ָכל-ע ֲַדת ְבנֵי-יִּ ְ ֹּ
וַיִּקח ֹּר ַמח
וְ הֵ מָ ה בֹּכִּ ים ֶׁפ ַתח אֹּהֶׁ ל מֹועֵ דַ :וי ְַרא פִּ ינְ חָ ס בֶׁ ןֶׁ -אלְעָ זָר בֶׁ ןַ -אהֲ רֹּן ַהכ ֵֹּהן ַוי ָָקם ִּמתֹוְך ָהעֵ ָדה ַ
ש ָר ֵאל וְ ֶׁאתָ -ה ִּא ָשה ֶׁאל-
ֵיהם ֵאת ִּאיש ִּי ְ ֹּ
בְ יָדֹו :וַ יָב ֹּא ַאחַ ר ִּאישִּ -י ְֹּש ָר ֵאל ֶׁאלַ -ה ֻקבָ ה וַיִּ ְדקֹּר ֶׁאתְ -שנ ֶׁ
ֳקבָ ָתּה ַו ֵתעָ צַ ר הַ מַ ּגֵפָ ה מֵ עַ ל בְ נֵי ִּי ְֹּש ָר ֵאלַ :ו ִּי ְהיּו ַהמֵ ִּתים בַ ַמּגֵפָ ה ַא ְרבָ עָ ה וְ עֶׁ ְֹּש ִּרים ָאלֶׁ ף:
 )25במדבר כה:י'-יג
ש ָר ֵאל
ַויְדַ בֵ ר ד' ֶׁאל-מֹּשֶׁ ה לֵאמֹּר :פִּ י ְנ ָחס בֶׁ ןֶׁ -אלְעָ זָר בֶׁ ןַ -אהֲ רֹּן ַהכ ֵֹּהן ֵה ִּשיב ֶׁאת-חֲ ָמ ִּתי ֵמעַ ל ְבנֵי-יִּ ְ ֹּ
יתי
ִּיתי ֶׁאתְ -ב ֵניִּ -י ְֹּש ָר ֵאל ְב ִּקנְ ָא ִּתיָ :לכֵן אֱ מֹּר ִּה ְנ ִּני נ ֵֹּתן לֹו ֶׁאתְ -ב ִּר ִּ
בְ ַקנְאֹו ֶׁאתִּ -קנ ְָא ִּתי בְ תֹוכָם וְ ל ֹּא-כִּ ל ִּ
ש ָר ֵאל:
שָ לֹום :וְ ָהי ְָתה לֹו ּו ְלז ְַרעֹו ַאחֲ ָריו בְ ִּרית כְ הֻ נַת עֹולָם ַתחַ ת אֲ ֶׁשר ִּקנֵא ֵלאֹל ָקיו וַ ְי ַכפֵר עַ לְ -בנֵי יִּ ְ ֹּ
 )26תלמוד ירושלמי ,סנהדרין מח:
פינחס שלא ברצון חכמים א"ר יודה בר פזי ביקשו לנדותו אילולי שקפצה עליו רוח הקודש
ואמרה והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם וגומר.
 )27רמב"ם ,הלכות איסורי ביאה יב:ד-ה
כל הבועל כותית בין דרך חתנות בין דרך זנות אם בעלה בפרהסיא והוא שיבעול לעיני עשרה
מישראל או יתר אם פגעו בו קנאין והרגוהו הרי אלו משובחין וזריזין ודבר זה הל"מ הוא ראיה
לדבר זה מעשה פנחס בזמרי .ואין הקנאי רשאי לפגוע בהן אלא בשעת מעשה כזמרי שנאמר
ואת האשה אל קבתה אבל אם פירש אין הורגין אותו ואם הרגו נהרג עליו ואם בא הקנאי
ליטול רשות מב"ד להרגו אין מורין לו ואע"פ שהוא בשעת מעשה ולא עוד אלא אם בא הקנאי
להרוג את הבועל ונשמט הבועל והרג הקנאי כדי להציל עצמו מידו אין הבועל נהרג עליו...

