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 'עם ישראל'
 

 בסוף הדף.ש 'צעות לדיון ולשיחהמומלץ לעיין ב' שים לב:

 

 :י!עם הנצחהא. 

וכבר הבטיח הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו עליו השלום שאף על פי ' : 'אגרת תימן'הרמב"ם ב . כתב1

כמו  .ויאבדושישתעבדו האומות בזרעו ויענו אותם ויגברו עליהם, הם יישארו ויעמדו, והמשתעבדים בהם יחלפו 

"והיה זרעך כעפר הארץ" כלומר, אף על פי שהם נתונים למרמס ולמרפס כעפר הזה שהכל )בראשית כ"ח י"ד( שנאמר 

דורסים אותו, סוף שיגברו וינצחו. וכן על דרך המשל, כמו שהעפר באחריתו יעלה על הדורסים אותו ויישאר הוא 

 . 'והדורסים אותו לא יעמדו

עליו השלום והודיענו משמו של הקדוש ברוך הוא, שהאומה הזאת כל ימי היותה בגלות, כל מי והנה באר ישעיהו '

וא שיעלה במחשבתו להתגבר עליה ולאנס אותה אפשר לו לעשות ויצליח, אבל באחריתו ישלח הקדוש ברוך ה

מנו כליה ולא נסור ולא יעשה ע ,וכן הבטחנו הבורא על ידי נביאיו שלא נאבד מושיע ויסיר ממנה חוליה וכאבה...

וכמו שאי אפשר שתתבטל מציאותו של הקדוש ב"ה כן אי אפשר שנאבד  .לעולם מלהיות אומה חסידה

  "אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם")מלאכי ג' ו( ונתבטל מן העולם שכן אמר 

ל פי שנכעיסהו ונעבור על ואף ע ,שנמנע אצלו למאוס אותנו בכללנו ,וכמו כן בשרנו והאמיץ אותנו יתברך שמו'

( "ואף גם זאת בהיותם )ויקרא כו מדהבטיחנו בתורה על ידי משה רבנו עליו השלום שכן כתוב וכענין זה  ,מצותיו

 בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם כי אני ה' אלהיהם". 

על אף הגלות כי  (ה-ג )לנכתב בספר דברים מלבד הכתוב לעיל שלא יפר ד' את בריתו עם עמו על אף הגלות . 2

כאמור: 'ְוָשב ד' ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְשבוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוָשב ְוִקֶבְצָך ִמָכל ָהַעִמים ֲאֶשר ֱהִפיְצָך ד'  ,ישוב העם אל ארצועוד הארוכה 

ֶרץ ֲאֶשר יְִהיֶה נִַדֲחָך ִבְקֵצה ַהָשָמיִם ִמָשם יְַקֶבְצָך ד' ֱאֹלֶהיָך וִמָשם יִָקֶחָך: ֶוֱהִביֲאָך ד' ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאִאם  ֱאֹלֶהיָך ָשָמה:

 יְָרשו ֲאבֶֹתיָך ִויִרְשָתה ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְבָך ֵמֲאבֶֹתיָך'.

סטוריה אין יבה' : כך (351 'עמ 'הכוזרי החדש)'ההיתכנות ההיסטורית של עם ישראל תאר הרב יצחק ברויאר -את אי. 3

עליהם גזרה ההיסטוריה דין כליה כבר לפני אלפיים שנה. מנקודת המבט של  ליהודים כיהודים מה לעשות.

יה הוציאה מזמן לפועל בכל האמצעים חוצפה היא שלא להישמע סתם ככה לגזר דין כזה, שההיסטור –ההיסטוריה 

אם אין היהודים בני המטהיסטוריה )היסטוריה  שעמדו לרשותה, ואשר שום עם אחר לא הימרה את פיו מעולם. 

 טבעית(, הרי הם תופעה של חוצפה מתגרה שאין  מלים לתארה'.-על

 בין ישראל לעמים:ב. 

ִחָבה יְֵתָרה  .ִביב ָאָדם ֶשנְִבָרא ְבֶצֶלםהוא ָהיָה אֹוֵמר, חָ ' : מגדירה את מעלת כל אדם( ג' יד') אבותהמשנה במסכת . 1

               . 'ִכי ְבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעָשה ֶאת ָהָאָדם' )בראשית ט(נֹוַדַעת לֹו ֶשנְִבָרא ְבֶצֶלם, ֶשנֱֶאַמר 

ה נֹוַדַעת לֹו.פירש רבינו עובדיה מברטנורה:  ' ה יְֵתרָּ ַרְמַב"ם ֵפֵרש, ִחָבה יְֵתָרה ֶהְרָאה ַהָקדֹוש ָברוְך הוא ָלָאָדם  ִחבָּ

ה ִחָבה יְֵתָרה יֹוֵתר ֶשהֹוִדיעֹו ְוָאַמר לֹו ְרֵאה ֶשְבָראִתיָך ְבֶצֶלם, ֶשַהֵמִטיב ַלֲחֵברֹו ומֹוִדיעֹו ַהּטֹוָבה ֶשָעָשה ִעמֹו, ַמְראֶ 

ה ינֹו ָחשוב ְבֵעינָיו ְלהֹוִדיעֹו ַהּטֹוָבה ֶשָעָשה ִעמֹו. ְויֵש ְלָפֵרש, ִחָבה יְֵתָרה נֹוַדַעת לֹו, ִחָבה ְגלויָ ִמֶשִאּלו ֵהִטיב ִעמֹו ְואֵ 

 וָעה ַלכֹל: ִוידוְמֺפְרֶסֶמת, ֶשֹּלא ִבְלַבד ַאֲהָבה ְמֺסֶתֶרת ָהיָה לֹו ַלָמקֹום ָברוְך הוא ִעם ָהָאָדם ֶאָּלא ַאף ִחָבה גְלויָה 
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ֲחִביִבין יְִשָרֵאל ֶשנְִקְראו ָבנִים ַלָמקֹום. '  :על שאר בני האדם ממשיכה המשנה ומבארת את תוספת מעלתם של ישראל

ֲחִביִבין יְִשָרֵאל ֶשנִַתן ָלֶהם . 'ָבנִים ַאֶתם ַלה' ֱאֹלֵהיֶכם')דברים יד( ִחָבה יְֵתָרה נֹוַדַעת ָלֶהם ֶשנְִקְראו ָבנִים ַלָמקֹום, ֶשנֱֶאַמר 

ִכי ֶלַקח טֹוב נַָתִתי ָלֶכם, '( )משלי דֶשבֹו נְִבָרא ָהעֹוָלם, ֶשנֱֶאַמר  נִַתן ָלֶהם ְכִלי ֶחְמָדהְכִלי ֶחְמָדה. ִחָבה יְֵתָרה נֹוַדַעת ָלֶהם שֶ 

 '.תֹוָרִתי ַאל ַתֲעזֹבו

האלוה שכר טוב על מעשיו  'לדעתנו אין אדם בעולם, בן איזו אמה שיהיה, אשר לא יגמלהו: )מאמר א' קיא'(כוזרי . 2

 . הטובים'

אמנם כן!  כי   לנו מיתר העמים?האם התורה הזאת תבדי' :)אגרת טו'('אגרון צפון' מהרב שמשון רפאל הירש  . 3

נא איך עלינו להילחם על שמירת טהרת היהדות -אלמלא הדבר הזה, חדל ישראל מזמן רב מלהיות ישראל. התבונן

אבל האם נובעת התבדלותנו משנאה? מגאווה? האם אין אנו מאמינים   בתוך עם ישראל, למרות ההתבדלות הזאת. 

בנה מצערת היא זאת!  כי אין ייעודו של ישראל בעולם שד' הוא אלוקי כל בשר, אלוקי כל בני האדם?  אכן אי ה

ל היחיד הוא אלוקיו, הקורא והמחנך את  כ ל  בני האדם לעבודתו, ולפרסם את שמו בעולם על -אהאלא להכיר ש

ידי עצם חייו וגורלו. אם ישראל נקרא "עם סגולה", אין משמעות הדבר שד' איננו אלוקי עם אחר, אלא שאין עוד 

וקים זולתו, שאין עם ישראל מכיר בשום נמצא אחר בעולם כאלוקיו. האם אינו רואה ישראל כמטרתו לעם הזה אל

 זה?את האחווה הכללית של האנושיות?  האם אין אנו מתפללים לכך, כמעט כלל אחת מתפילותינו עד היום ה

ם ממחנה המוות נשלחו אסירים יהודי 3491'בשנת :  מאת הרב אהרון לוי זה לעומת זה"קטע ממאמר " .4

בירקנאו לוורשא כדי לנקות את חורבות הגטו לאחר דיכוי המרד, על קבוצה זו נמנה האדמו"ר מצאנז. עת עמדו על 

הריסות הגטו פנה אחד האסירים אל האדמו"ר ושאלו בכאב: "רבי... האם תמשיך עוד לומר בתפילתך "אתה 

ונה הראויה, אולם מעתה כאשר אגיד אתה בחרתנו, בחרתנו"? השיב לו האדמו"ר: "עד היום לא אמרתי זאת בכו

במילותיו הקצרות סיכם האדמו"ר  אכוון יותר ויותר... מוטב לי להישאר במצבי זה, מאשר להיות כאחד מהם".

מצאנז את תמצית ההבדל בין הגזענות היהודית לזו האחרת, בין החיובית לשלילית, בין זו שהעניקה לעולם את 

זו שתרמה לו את "לא תרצח". מצוות "ונקדשתי בתוך בני ישראל" היא שמגינה על העם אושוויץ וטרבלינקה ל

'תפקיד עם  היהודי מן ההיבטים השליליים של הגזענות ובכך מכוונת את עליונותו הייחודית אל מטרת הבריאה.

דוגמא אלא כ מו שעשו האמפריות והדתות האחרות()כ ישראל הוא לא התנשאות על העמים ככח שולט וכובש

  מרומם ומקודש. חיובית לעם מוסרי,

החיים על פי "אתה בחרתנו" סכנה יש בהם שאפשר ויביאו את האיש הישראלי לידי גסות הרוח שהרי "בנו בחרת '

ואותנו קידשת מכל העמים". וכדברי מהר"ל ז"ל "מפני שישראל הם עזים שבאומות נתן להם התורה שהיא הסדר 

 ,מתוך מעלת בחירתם היא באה לה וע"י התורה אין האדם יוצא מן השווי ומן היושר". עזותם זו של ישראוהשו

וכדי להפוך את ותורה שניתנה להם לא ניתנה אלא כדי לזככם ולשומרם מן היוהרה, לצנן ולהכניע את עזותם 

 .'עליונותם למשפיעה ולא לנוטלת

 

 הצעות לדיון ולשיח: -

 

 השתייך לעם ישראל.  מהי מקור הגאווה?רוב היהודים גאים ל 

   ?מהי הייחודיות של עם ישראל 

 מה אני מרגיש על היותי יהודי? 

 של עם ישראל? -'עם הנצח'  -היסטורי -את טבעו העל כיצד אנו מבינים 

 ?כיצד נפרש את גדולת 'המח היהודי' אשר נוחל הצלחות ללא כל פרופורציות 

  "שבא  היא תמיד חלק מובחר מחברה -ינות כאחד מהדגלים במכנושא שנמצא בדרך כלל  -"מנהיגות

'לתת' לכלל החברה ולהוביל אותה למעלה. מדוע אנחנו מייחסים לנושא של מנהיגות עניין חיובי? האם 

 אין כאן "התנשאות"?

 ?מה בידינו לעשות בכדי לשמר את העם המיוחד הזה 


