
יש בזה  שאלה: קוראים אנו לעצמנו "עם הנבחר". כלום אין בזה "לאומנות" קיצונית. שמא
יש הרבה  גם ביניהם שאר אומות העולם, אשראנו מ פסולה? והרי במה עדיפיםקיצנית גאוה 

 ?ופושעים אין בינינו קרימינלים כלוםועוד, צדיקים וישרים? שהם אנשים 

 

 ה' ָּבַחר ְּב� ,ֶהי�וֱא� ַלה' ַאָּתה ָקדֹוׁש ַעם ִּכי"בתורה.  הואזה  תשובה: המקור לכינוי שבח
והוזכר שוב  –(דברים ז, ו  "ָהֲאָדָמה ְּפֵני ַעל ֲאֶׁשר ָהַעִּמים ִמֹּכל ְסֻגָּלה ְלַעם לֹו ִלְהיֹות ֱא�ֶהי�

הקב"ה, נותן אנחנו קבענו לעצמנו תואר כבוד זה, אלא הוא מאת  ולכן לא בדברים יד, ב).
" ִלי ִלְהיֹות ָהַעִּמים ִמן ֶאְתֶכם ָוַאְבִּדל ה'. ֲאִני ָקדֹוׁש ִּכי ,ְקדִׁשים ִלי ִוְהִייֶתם"ועוד כתוב  התורה.

(ויקרא כ, כו). כלומר הבדלה זו היא קבועה על ידי רבון כל העולמים, לא אנחנו "תפשנו" 
 מדריגה זאת.

 

נשגבה  מטרה מחמת מעשינו הטובים, אלא מחמתבנו אינה  הייעוד הזה שהקב"ה בחר
דברים לב, סוף  שכתב רמב"ן (על להביא אור לעולם. כמוכדי רוצה להשתמש בנו  שהקב"ה
 להקים מלפניו רצון שיהיה, העולם בבריאת שהיה הרצון מדין ראוי כן ועלזו לשונו: " פסוק כו).

 הם כי ברחמים' ה שיזכור. העמים מכל אותו יםוהיודע אליו הקרובים הם כי, הימים כל לעם לו
 וכענין, והשעבוד הצרות לסבול כעבדים בגלותם לו שעמדו עבדיו הם כי ויזכור, מאז עמו

 ".ישקרו לא בנים המה עמי אך ויאמר) ח סג ישעיה( שנאמר

 

השם" (ישעיה מג, יב;  נאום עדי, שכתוב "ואתם של הקב"ה כמו עדים למציאותוישראל אנו 
ועברו מן  חלפו הקדומות ותמושב שם מד, ח). אמרו לי כמה אנשים, ממעשה לא שכל האו

 עם ורק רומים ועוד; לעומתם אךההמצרים העתיקים, הכנענים, ים, האכדים, ִר מֶ ּוהעולם, הׁש
ה, באמונתו השורשית הקדומאוחז שנה,  אלפים מאז למעלה משלושת ישראל נשאר בעולם

 א.לפלאי הבור עדותזה עצמו 

 

 לים רבים, פנתיאון של אלים. האמונה באלה מזאת. בתקופה העתיקה האמינו באאבל יתיר
ידי  הכללי על לעולםה ועונש שמיימי הגיע האמונה בשכר ישראל. גם רק ע"י לעולם היחיד בא

 ההבא, הגיע עולםמציאות והאמונה ב האמונה בתחיית המתים, הגולה. גם נידודינו בארצות
 ישראל. ע"י לעולם

 

אהבת ה' לישראל היא אהבה בלתי תלויה בדבר [כך כתב מהר"ל]. בין נהיה צדיקים בין נהיה 
רשעים, קבע ה' שהוא אוהב אותנו (מלאכי א, ב). ואמר המקרא "הלא אח עשו ליעקב, ואוַהב 

(רסיס לילה,  וגם ר' צדוק הכהן(אורות, אורות התחיה, כא) את יעקב". פירשו גם הרב קוק 
 , שאפילו אם חלילה מעשינו הם רעים כמו של עשו, הקב"ה אוהב אותנו. )204עמ' 

 

 כדברי המלבי"ם (על שמות יט, ג). אין בזה גאוה, אלא קביעת עובדה שהקב"ה קבע בעולמו.

 


