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 ז'התשעחשון                                         בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

    דת גזענית? -היהדות 
 ויראפרשת ל

 
  דברים כ"ו י"ח: .1
 ולתתך עליון על כל הגוים""
 :בראשית י"ח .2

יו ַוַיְרא  לָּׂ ים עָּׂ בִּ צָּׂ ים נִּ שִּ ה ֲאנָּׂ ֵנה ְשֹלשָּׂ יו ַוַיְרא ְוהִּ א ֵעינָּׂ שָּׂ ַויִּ
ה ְרצָּׂ ְשַתחּו אָּׂ ל ַויִּ ֹאהֶּ ַתח הָּׂ פֶּ ם מִּ אתָּׂ ְקרָּׂ ץ לִּ רָּׂ י  ַויֹאַמר .ַויָּׂ ֲאֹדנָּׂ

ָך  א ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבדֶּ יָך ַאל נָּׂ י ֵחן ְבֵעינֶּ אתִּ צָּׂ א מָּׂ ם נָּׂ א אִּ יַֻקח נָּׂ
ם ה ַפת  ְמַעט ַמיִּ ְקחָּׂ ֵעץ ְואֶּ ֲענּו ַתַחת הָּׂ שָּׂ ם ְוהִּ ְוַרֲחצּו ַרְגֵליכֶּ

ם  ם ַעל ַעְבְדכֶּ י ַעל ֵכן ֲעַבְרתֶּ ם ַאַחר ַתֲעֹברּו כִּ ְבכֶּ ם ְוַסֲעדּו לִּ חֶּ לֶּ
ַבְרתָּׂ ַויֹאְמרּו כֵ  ר דִּ ה ַכֲאשֶּ ל  .ן ַתֲעשֶּ ה אֶּ ֹאֱהלָּׂ ם הָּׂ הָּׂ ַוְיַמֵהר ַאְברָּׂ

י  י ַוֲעשִּ ת לּושִּ ַמח ֹסלֶּ ים קֶּ י ְשֹלש ְסאִּ ר ַמֲהרִּ ה ַויֹאמֶּ רָּׂ שָּׂ
ל  ֵתן אֶּ טֹוב ַויִּ ר ַרְך וָּׂ קָּׂ ן בָּׂ ַקח בֶּ ם ַויִּ הָּׂ ץ ַאְברָּׂ ר רָּׂ קָּׂ ל ַהבָּׂ ֻעגֹות. ְואֶּ

ר  .ַהַנַער ַוְיַמֵהר ַלֲעשֹות ֹאתֹו קָּׂ ן ַהבָּׂ ב ּובֶּ לָּׂ ה ְוחָּׂ ְמאָּׂ ַקח חֶּ ַויִּ
ֵעץ  ם ַתַחת הָּׂ ם ְוהּוא ֹעֵמד ֲעֵליהֶּ ְפֵניהֶּ ֵתן לִּ ה ַויִּ שָּׂ ר עָּׂ ֲאשֶּ

 ַויֹאֵכלּו
 המשנה באבות פרק א משנה יב: .3

הלל אומר, הוי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף 
 .שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה

 :"הגזענות"בספרו  אלבר ממי .4
"הגזענות היא ייחוס ערך, כללי או מסוים, להבדלים 
ממשיים או מדומים לטובתו של המפליל ומתוך פגיעה 
בקורבן, וייחוס הערך נועד להצדיק תוקפנות או זכויות 

  ."יתרות
 בעל הסולם ב"מבוא לספר הזוהר": .5

"...למשל, בעל המוסר האידיאלי, דהיינו שאינו איש 
מעלת האמת, כשהיא בצורתה דתי, מרוב עסקו ב

המופשטת מהחומר, הנה אפילו בעת שיציל איזה אנשים 
ממיתה, על ידי השקר שיאמר להם, יוכל להחליט בעצמו 
שאפילו כל העולם ילך לאבדון הוא לא יפליט דבר שקר 
בכוונה מפיו. ואין זה דעת תורה, שהרי, אין לך דבר 

רות שעומד בפני פקוח נפש. אכן אם היה משכיל הצו
אמת ושקר כבעת שהן מתלבשות בחומר, אז היה מובנם 
רק בערך מועיל או מזיק להחומר. כלומר, כי אחר נסיונות 
מרובים שהעולם נתנסה בהם, וראו רוב החורבנות 
והנזקים שאנשי שקר גרמו בדברי שקרם, ואת רוב 

התועלתיות שאנשי אמת הביאו בשמירתם את עצמם 
הסכמה אשר אין מעלה  לומר רק דברי אמת, באו לידי

יותר חשובה ממדת האמת, ואין גנות כמדת השקר. ואם 
האידיאליסט היה מבין את זה, אז היה ודאי מסכים 
לדעת תורה והיה מוצא שדבר השקר להציל אפילו אדם 
אחד ממיתה הוא לאין ערך יותר חשוב מכל גדלה ושבחה 

 של מדת האמת המופשטת".
 :ח"ו, י"כרים בד .6

 "ולתתך עליון על כל הגוים"
 י':-ט' דברים כ"ו .7

ו לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמור את "יקימך ה' ל
להיך והלכת בדרכיו: וראו כל עמי הארץ כי -מצות ה' א

 "שם ה' נקרא עליך ויראו ממך
 יט:דברים כ"ו  .8

"ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהילה ולשם 
  להיך כאשר דבר"-ולתפארת ולהיותך עם קדוש לה' א

 : י"ג-כ"ח, י"בדברים  .9
יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר "

ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים 
ואתה לא תלוה: ונתנך ה' לראש ולא לזנב והיית רק 

להיך -למעלה ולא תהיה למטה כי תשמע אל מצות ה' א
 אשר אנכי מצוך היום לשמור ולעשות"

 י: דברים פסקא שנ"ז,ספרי  .10
בישראל לא קם, אבל  -בישראל כמשה  "לא קם עוד נביא

 באומות העולם קם, ומיהו? בלעם".
 ח':' גסתר א .11

 "דתיהם שונות מכל עם"

 
  


