
שאלה: שאל אותי ידידי, שאינו דתי והוא גם בעל מחשבה ליברלית: כיצד אתה 
מברך בכל יום "שלא עשני גוי"? אינך חושב שזו לאומנות? זה שחץ לחשוב 

 שאנו היהודים עדיפים מכל בני אנוש. העולם כבר התקדם לשוויון!
 

תשובה: הברכה שחז"ל תקנו לנו לברך מבוססת על מקרא שבתורה, שאם 
" (שמות יט, ו). ואם ָקדֹוׁש ְוגֹוי ֹּכֲהִנים ַמְמֶלֶכת ִלי ִּתְהיּו ְוַאֶּתםנשמור את התורה: "

 ְוִלְׁשֹמר ָל� ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ְסֻגָּלה ְלַעם לֹו ִלְהיֹות ַהּיֹום ֶהֱאִמיְר�"וה'  קיים את המצוותנ
 ,ּוְלִתְפָאֶרת ּוְלֵׁשם ִלְתִהָּלה ,ָעָׂשה רֲאׁשֶ  ַהּגֹוִים ָּכל ַעל ֶעְליֹון ּוְלִתְּת� :ִמְצֹוָתיו ָּכל

יט). לכן אין בכך -(דברים כו, יח :ִּדֵּבר ַּכֲאֶׁשר ֶהי�וֱא� ַלה' ׁשוָקד ַעם ְת�ְוִלְהיֹו
 .בדבר ה' לאומיות מופרזת, אלא מַקִוים אנו לקיים את המוטל עלינו

 
הייעוד של עם ישראל, רמתם הנשגבה, אפשר להכיר ממה שאנו האומה 

לשמוע את דבר ה' בקבלת התורה בהר סיני.  ),כל בני האומה!(היחידה שזכתה 
  כנאמר בדברים פרק ד: אין עוד אומה בעולם שתזכה למעמד יחודי כזה.

 יםֱא�והִ  ָּבָרא ֲאֶׁשר ַהּיֹום ִמןלְ  ְלָפֶני� ָהיּו ֲאֶׁשר ִראֹׁשִנים ְלָיִמים ָנא ְׁשַאל ִּכי) לב(
 אֹו ַהֶּזה ַהָּגדֹול ַּכָּדָבר ֲהִנְהָיה ,ַהָּׁשָמִים ְקֵצה ְוַעד ַהָּׁשַמִים ּוְלִמְקֵצה ָהָאֶרץ ַעל ָאָדם

 ?ָּכֹמהּו ֲהִנְׁשַמע
 ?.ַוֶּיִחי ַאָּתה ָׁשַמְעּתָ  ַּכֲאֶׁשר ָהֵאׁש ִמּתֹו� ְמַדֵּבר יםֱא�והִ  קֹול ָעם ֲהָׁשַמע) לג(
 

ועוד יחודיות יש לנו, היהודים. אין עוד ַעם מוסרי בעולם כמונו. לפני כחודש ירו 
טילים משך יומיים. צה"ל עצר את אש התגובה. וגם  400עלינו הערבים שכינינו 

בתים (מבצע "הקש בגג"), הקפיד צה"ל להודיע  לאויבינו מקצתכאשר פצצו 
 מראש לתושבי המבנים ההם כדי שיפנו את המקום ורק ייהרסו להם הבתים

. כלום יש צבא בעולם הנוהג כך? [נכון, שנהג צה"ל בזה שלא ולא ינזקו בנפשם
כתורה, וגם בניגוד להגיון. אבל גם מוסר שהוא מעוות וטפשי, מורה על נטיה 

 .מוסרית בנפש]
 

גם מה שחלק גדול מהישראלים תומך בפשרה טריטוריאלית, לתת חלקי אדמות 
ארצנו לנכרים, דבר שאינו מצוי אצל אף אומה בעולם, נובע מתוך מוסר מעוות. 
כיון שאינם מאמינים בהבטחת תורתנו שה' נתן לנו ארצנו, הם חושבים 

לינו לחוס ולחמול שהערבים הם העשוקים, חושבים שהערבים הם ַהִּמְסֵּכִנים, וע
עליהם ולתת להם מדינה. גם טפשות זו נובעת מתוך שורש מוסרי עמוק 

 שבנפש היהודי. זה מראה על מה ההבדל ביננו לבין שאר אומות העולם.
 

לתת חופשה ביתית פעם בכמה חדשים  תיש עוד מדינה בעולם הנוהגהאם 
יש עוד מדינות לאסירים בבתי הסוהר [פרט לבודדים המסוכנים לציבור]. כמה 

עניים אותם הכנסה ל-ה חודשית להשלמתלאומי נותן קיצבהביטוח הבעולם ש



הסעד תממן אשפוז -כמה מדינות יש בעולם שמשרד שאין להם כלום?
 קשישים בבתי אבות, אלו שאין להם אמצעים כספיים לשלם על כך?ל
 

רי חב. באירופה ובארצות הברית. כמה מקרי רצח! כמה מקרה לםהבט נא בעו
הקרימינלים  מול הקרימינלים אצלנו אלימות פיזית! כמה בריונות! תשוה את

 אצלם.
 

כלומר בכור  ,בכורי ישראל" "בניעלינו  בנו ואמר בודאי שהקב"ה שבחר לכן
נתן בנו נשמות  ללמוד ממנו, ה' צריכים[שאר האומות]  שהאחים הצעירים

ה חופשית בידינו. לא בחירה' נשגב. אמנם השאיר  כשרון בעליאנו מיוחדות, 
לקיים המצוות ויש בידינו לסרב. אבל הבוחן את טיב הנפשות בכח הכריח אותנו 

 .בינינו לבין הגוים ומעיין יפה, יראה את ההבדל
 

  ברוך "אשר בחר בנו מכל עם".


