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זה היא הבנת החיבור בין האמונה לעם ישראל. מהותו של עם ישראל היא האמונה בה' ומהות  נושאמטרת 

האמונה בה' היא ההתחברות לעם ישראל. בניגוד לאמונה בדתות אחרות, בהם היחיד עומד לבדו מול האל, 

 לו עומד מול ה' ומתחבר אליו כיחידה אחת. ביהדות, העם כו

)מומלץ להציג תרשים זה על  ו של עם ישראל ליצירת עמים אחריםכדי להבהיר זאת, נשווה את יצירת

 הלוח(.

 :היווצרות העמים
 קבוצת אנשים המתגוררים יחדיו,

 באופן מקרי.
 
 

 יוצרים שפה משותפת,
מנהגים משותפים, תרבות 

 משותפת.
 
 

 
רות מורשת לאומית, גאווה היווצ

 לאומית וערכים לאומיים.
 

 
 
 

חיבור הכרחי בין דת אין 
הלאומיות קשורה  – לאומיותו

למעגל החברתי של האדם 
 אישי. -והדת לעולמו האמוני

 :היווצרות עם ישראל
 

ת ה אֶׁ ר ְיַצוֶׁ יו, ְלַמַען ֲאשֶׁ י ְיַדְעתִּ ת-כִּ יו ְואֶׁ נָּ -בָּ
ְמרו יו, ְושָּ יתֹו ַאֲחרָּ ְך הבֵּ רֶׁ ה ' דֶׁ קָּ , ַלֲעׂשֹות ְצדָּ

ט ְשפָּ  )בראשית י"ח( ומִּ
 

ְהיו ם תִּ דֹוש -ְוַאתֶׁ ים, ְוגֹוי קָּ ֲהנִּ ת כֹּ כֶׁ י ַמְמלֶׁ לִּ
  ׁ  )שמות י"ט(

 
 

עם שנוצר למען הגשמת אידיאל 
ולא בשל מאורעות היסטוריים 

 מקריים.
 

 
מהות העם היא הגשמת 

הערכים  –האידיאל שלשמו נוצר 
דית של העם, אינם התפתחות צד

 אלא יסוד היווצרותו.
 
 

 חיבור הכרחי בין דת ולאומיות.
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השוואה זו יכולה להבהיר את ההבדל הבולט בין היהדות לדתות אחרות כגון הנצרות והאיסלאם: הדתות 

. לעומת מוסלמי /אפשר להיות אנגלי, צרפתי או ערבי ולהיות נוצרי –הללו לא קשורות ללאום מסויים 

, שכן מהותו של עם ישראל הוא היהודית ללא השתייכות לעם ישראל ניתן להיות חלק מן הדת זאת, לא

 מימוש האמונה היהודית בעולם. 

לרוב, האמונה נתפסת כדבר אישי והדרך אליה היא ע"י חוויותיו ומחשבותיו של האדם הפרטי. הבנת 

האמונה צומחת מתוך החיבור  –ונה עיקרון החיבור בין האמונה לעם ישראל, מובילה לדרך חדשה אל האמ

לעם ישראל. ככל שנחזק את הקשר לעם ישראל, למורשתו ודרכו, נתחבר ממילא אל האמונה, שכן זוהי 

 מהותו של העם. 

דרך זו אל האמונה, ע"י חיבור לעם ישראל, מציג הרב קוק בכמה מקומות )מקורות אלו קשים לתלמיד 

 הממוצע, אך ניתן להסביר את הרעיון בעל פה(:

ָרֵאל ָלדַ  ה ֵבן ִישְּ צֶׁ בֹוָדּה: ֵאיְך לֹא ִירְּ ִקיַדת ַהּתֹוָרה, ַהָבא ֵמַאֲהַבת ָהֻאָמה ּוכְּ ל ׁשְּ ִניִמי ׁשֶׁ ת ָכל עַ ֵיׁש מּוָסר פְּ ת אֶׁ

ְך  רֶׁ דֶׁ ֱאָמָנה. וְּ ַאֲהָבה נֶׁ ָידֹו ַמַגַעת בְּ יָה, ַעד ַכָמה ׁשֶׁ ָרטֶׁ ָכל פְּ דֹוָׁשה, לְּ ַהקְּ ַתח הּוא ַלֲעֹסק ּתֹוַרת ֻאָמתֹו, ַהֲחִביָבה וְּ זֶׁה פֶׁ

ָמּה בְּ  ָגבַבּתֹוָרה ִלׁשְּ  )אורות התורה פרק ו'(. מּוָבָנּה ַהיֹוֵתר ִנשְּ

היא הצדק המוחלט, שבהתגשמותו הוא כולל את כל הטוב המוסרי שבפועל. על  נשמתה של כנסת ישראל

כן כל פגם מוסרי, שהאיש היחידי מישראל עושה, מחליש הוא בזה את קשורו עם נשמת האומה כולה. 

והתשובה הראשונה היסודית היא להתקשר עם האומה בנשמתה, ועמה הכרח הוא לתקן את הדרכים 

 התוכן המהותי שבנשמת האומה.והמעשים כולם לפי אותו 

מצדדים שונים תבא ותתגלה התשובה. אחד מיוחד מצדדיה אלה יהיה הצער על העלבון שנעלב הרוח הגדול 

האצור בכל מה שהנחילונו אבותינו, שאין שעור לעזו וכבודו. והרוח הגדול מקורו מקור חיים, המקור 

 וצאים בו הכל, כל חמדה וכל תפארהו לב הלא מהאלהי העליון, שהולך ונמשך מדור דור, וכשמשימים אלי

  )אורות התשובה פרק ד'(. 

 

 תיאור כללי של המקורות בנושא:

הבסיס לאמונה הוא הקשר המיוחד  –דבריהם סובבים סביב העיקרון שהצגנו  -ריה"ל והרמב"ם   .א

דרך שיצר הקב"ה עם עמ"י ביציאת מצרים ובמעמד הר סיני, קשר שעובר במסורת מדור לדור. ה

 אל האמונה היא ע"י החיבור למסורת של עם ישראל ולא רק ע"י חיפוש אישי של היחיד. 

מדוע ה' בחר ליצור  –מהלך האידיאות: מקור זה עובר לדון בשאלה העמוקה יותר  –הרב קוק  .ב

 קשר ולהתגלות בעולם דרך עם מסוים ולא דרך יחידים העובדים אותו.

סק בהשלכות של כלל הנושא, על ראיית עם ישראל. איגרת תקנ"ה: מקור זה עו –הרב קוק  .ג

ההבנה כי יש חיבור מהותי בין האמונה לעם ישראל, מובילה להסתכלות חדשה על עם ישראל 

 ואף על אלו שלא הולכים בדרך התורה. 
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