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Confronting Chosenness 

Rabbinic Perspectives – Cosmic vs. Conditional 

I. Cosmic Selection 

1. Mekhilta R. Shimon Bar Yochai 14 
[The Jews] were recalled before the six days of 
creation. 

  יד פרק יוחאי בר שמעון דרבי מכילתא. 1
 בראשית ימי מששת לפני הן מוזכרין כבר

2a.Devarim 7:6 
For you are a people holy to the LORD your God. 
The LORD your God has chosen you out of all the 
peoples on the face of the earth to be his people, his 
treasured possession. 
 
2b. Sifrei 97 
Because you are a holy nation to God, make 
yourselves holy. Because you are holy to God, the 
holiness which is on you causes you to be.  Another 
explanation, it does not give rise to other nations to 
be as holy to you.  "And you have been chosen by 
God" – "because Jacob chose you to be God" 
(Tehillim 135:4). "To be a treasured nation" – "Israel 
for his treasure" (Tehillim 135:4). "And God chose 
you to be his treasured nation from all other nations" 
– this teaches that each individual [Jew] is more 
precious to God than all of the other nations of the 
world.  One may think that this [status] started with 
the forefathers, thus we are taught "from all the 
nations on the face of the earth" meaning, from 
before and after and not just from the times of the 
forefathers. 

 ו: דברים פרק ז .2
קָֹוק ֱאלֹ ָך ָבַחר יְּ י ַעם ָקדֹוׁש ַאָתה ַליקָֹוק ֱאלֶֹהיָך בְּ ֶהיָך כִּ

ֵני הָ  ים ֲאֶׁשר ַעל פְּ כֹל ָהַעםִּ ֺגָלה מִּ ַעם סְּ יֹות לֹו לְּ הְּ  :ֲאָדָמהלִּ
 

 ספרי דברים פיסקא צז
כי עם קדוש . קדש את עצמך, אלהיך' כי עם קדוש אתה לה

דבר  קדושה שהיא עליך היא גרמה לך, אלהיך' אתה לה
ובך בחר . אחר לא תגרום לעם אחר להיות קדוש כיוצא בך

לעם  להיות לו .כי יעקב בחר לו יה+ תהלים קלה ד+', ה
ובך בחר . שראל לסגולתוי/+ 'תהלים קלה ד/שם +, סגולה

שכל  מלמד, העמים אלהיך להיות לו לעם סגולה מכל' ה
אחד ואחד חביב לפני הקדוש ברוך הוא מכל אומות העולם 

העמים אשר  תלמוד לומר מכל יכול אף מאבות הראשונים
על פני האדמה אמור מעתה משלפניו ומשלאחריו ולא 

 מאבות הראשונים

3. Bereishit Rabba 1:4 
In the beginning God created. Six things preceded 
the creation of the world; some of them were actually 
created, while the creation of the others was already 
contemplated.2 The Torah and the Throne of Glory 
were created. The Torah, for it is written, The Lord 
made me as the beginning of His way, prior to His 
works of old (Prov. VIII, 22). The Throne of GIory, 
as it is written, Thy throne is estabished of old, etc. 
(Ps. XCIII, 2). The creation of the Patriarchs was 
contemplated, for it is written, I saw your fathers as 
the first-ripe in the fig-tree at her first season (Hos. 
IX, 10). [The creation of] Israel was contemplated, as 
it is written, Remember Thy congregation, which 
Thou hast gotten aforetime (Ps. LXXIV, 2).  

  א פרשה בראשית פרשת( וילנא) רבה בראשית. 3
 לבריאת קדמו דברים ששה, אלהים ברא בראשית ד

 במחשבה שעלו מהן ויש, שנבראו מהן יש, העולם
 שנאמר מנין תורה, נבראו הכבוד והכסא התורה, להבראות

 דכתיב מנין הכבוד כסא, דרכו ראשית קנני' ה( ח משלי)
 ובית וישראל האבות', וגו מאז כסאך נכון( צג תהלים)

 האבות, להבראות במחשבה עלו משיח של ושמו המקדש
 מנין ישראל', וגו במדבר כענבים( ט הושע) שנאמר, מנין
 קדם קנית עדתך זכור( עד תהלים)' שנא
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II. Conditional Selection 

4. Sifre Devarim Haazinu 312 
"For the portion of the Lord is his people" (Deut. 
32:9): This case is comparable to that of a king who 
had a field, which he leased to tenant farmers.  The 
tenants began to steal from it; so he took it away 
from them and gave it to their sons. They soon 
proved themselves worse than the first. He 
thereupon took it away from their sons and gave it to 
their grandsons, but they showed themselves to be 
even worse.  When, however, a son was born to him, 
he said to the tenants: "Go forth from my (land); you 
cannot remain there. Give me (back) my portion so 
that I may declare it to be mine." Even so when our 
father Abraham came into the world, there issued 
from him the refuse of Ismael and all the sons of 
Keturah; when Isaac came into the world there 
issued from him the refuse of Esau and all the chiefs 
of Edom, and they were even worse than the first.  
When Jacob, however, arrived, no refuse issued from 
him, but all the sons born to him were worthy, as it is 
said, "and Jacob was a perfect (tam) man, dwelling in 
tents. Who is the first to be claimed by the 
Omnipotent as His portion? Jacob, as it is said "For 
the portion of the Lord is His people, Jacob the lot 
of His inheritance," and it is further said "For the 
Lord hath chosen Jacob" (Ps. 135:4).  
 
But the matter still remains ambiguous and we 
cannot tell whether the Holy One, blessed be He, 
chose Jacob or whether Jacob chose the Holy one, 
blessed be He, therefore the Scripture teaches us 
"Israel for His own Treasure" (ibid).  However, the 
matter is still undecided, and we do not know if the 
Holy One, blessed be He, chose Israel for His own 
treasure, or if Israel chose the Holy One, blessed be 
He, therefore Scripture teaches "And the Lord thy 
God hath chosen thee to be His own treasured 
people" (Deut 14:2). And how do we know that 
Jacob also chose the Lord? For it is said "Not like 
these is the portion of Jacob (Jerusalem. 10:16).  

  שיב פיסקא האזינו פרשת דברים ספרי. 4
 ונתנה שדה לו שהיה למלך משל, עמו' ה חלק כי( ט)

 ונתנה מהם נטלה אותה גונבים עריסים התחילו לעריסים
 מבניהם נטלה הראשונים מן רעים להיות התחילו לבניהם

 הראשונים מן יותר רעים להיות חזרו בניהם לבני ונתנה
 שתהיו איפשי אי שלי מתוך צאו להם אמר בן לו נולד

 אבינו אברהם כשבא כך מכירו שאהיה חלקי לי תנו בתוכה
 בא קטורה בני וכל ישמעאל פסולת ממנו יצאת לעולם
 חזרו אדום אלופי וכל עשו פסולת ממנו יצאת לעולם יצחק

 יצאת לא יעקב וכשבא הראשונים מן יותר רעים להיות
 שנאמר כענין כשרים בניו כל נולדו אלא פסולת ממנו

 מהיכן אהלים יושב תם איש ויעקב+ כז כה בראשית+
 עמו' ה חלק כי שנאמר מיעקב חלקו את מכיר המקום

 לו בחר יעקב כי+ ד קלה תהלים+ ואומר נחלתו חבל יעקב
  יה
 

 הקדוש אם יודעים אנו ואין תלי בדלא תלי הדבר ועדין
 הוא ברוך בהקדוש בחר יעקב אם ביעקב בחר הוא ברוך

 לסגולתו ישראל/+ ד קלה תהלים/ שם+ לומר תלמוד
 הקדוש אם יודעים אנו ואין תלי בדלא תלי הדבר ועדין
 בחרו ישראל ואם לסגולתו ישראל לו בחר הוא ברוך

 בחר ובך+ ב יד דברים+ לומר תלמוד הוא ברוך בהקדוש
 בו בחר יעקב שאף ומנין סגולה לעם לו להיות אלהיך' ה

 חבל יעקב. יעקב חלק כאלה לא+ טז י ירמיה+ שנאמר ביה
 חבלים+ ו טז תהלים+ שנאמר גורל אלא חבל אין, נחלתו

 מנשה חבלי ויפלו+ ה יז יהושע+ ואומר בנעימים לי נפלו
 נחלת יהודה בני מחבל+ ט יט/ יהושע/ שם[ +ואומר] עשרה

 יעקב היה כך משולש זה חבל מה אחר דבר שמעון בני
 אומר מהו אברהם כשנולד כולם שכר וקבל לאבות שלישי

 אומר מהו יצחק וכשנולד יולד לצרה ואח+ יז יז משלי+
 מהו יעקב וכשנולד האחד מן השנים טובים+ ט ד קהלת+

 במהרה לא המשולש והחוט+ יב ד/ קהלת/ שם+ אומר
  פיסקא סליק ינתק

5. Sifrei Devarim Re'eh 96:14 
"Children are you to the Lord your God" (Deut. 
14:1) – R. Yehuda says, if you act in the manner of 
children, then you will be my children, and if not you 
are no longer my children.  R. Meir says, in either 
case you are children before God for it says, the 
number of the children of Israel [cannot be counted] 
(Hoshea 2:1) 

  צו פיסקא ראה פרשת דברים ספרי .5
 אם אומר יהודה רבי, אלהיכם' לה אתם בנים( א יד)

 אתם אי לאו ואם בנים אתם הרי בנים מנהג אתם נוהגים
' לה אתם בנים כך ובין כך בין אומר מאיר רבי בנים

 בני מספר והיה+ א ב הושע+ אומר הוא וכן אלהיכם
 . 'וגו ישראל

6. Sifrei Devarim 308 
"Corrupt are they and not his children" (Devarim 

 ספרי דברים פיסקא שח. 6
אף על פי שהם מליאים מומים , שחת לו לא בניו מומם
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32:5) even though they are full of defects [mum], they 
are called "children" – these are the words of R. Meir 
for it says "banav mumam".  R. Yehuda says, they have 
no flaws as it says "lo banav mumam" and it similarly 
says "Ah, sinful nation, a people loaded with guilt, a 
brood of evildoers, children given to corruption" 
(Yeshayahu 1:4). If when they are corrupt they are 
called "children", when they are not corrupt, how 
much more so! 

יהודה  קרויים בנים דברי רבי מאיר שנאמר בניו מומם רבי
שנאמר לא בניו מומם וכן הוא  אומר אין בהם מומים

 אם זרע מרעים בנים משחיתים+ ישעיה א ד+אומר 
כשמשחיתים קרויים בנים אילו לא היו משחיתים על אחת 

 .כמה וכמה

7. B. Chagiga 3a 
He further expounded: Thou hast avouched the Lord 
this day . . . and the Lord has avouched thee 
this day. The Holy One, blessed be He, said to Israel: 
You have made me a unique object of your 
love in the world, and I shall make you a unique 
object of My love in the world.  

  א:ג חגיגה בבלי למודת .7
 האמירך' וה היום האמרת' ה את+ ו"כ דברים: +דרש עוד

 עשיתוני אתם :לישראל הוא ברוך הקדוש להם אמר היום
 אחת חטיבה אתכם אעשה ואני, בעולם אחת חטיבה
 . בעולם

8. Mechilta DR Yishmael Mishpatim 20 
"And you will be holy before me" (Shemot 22:30) – 
R. Yishmael said, "when you are holy, you will be 
mine" 

 משפטים פרשה כמכילתא דרבי ישמעאל . 8
כשאתם , רבי ישמעאל אומר. ואנשי קודש תהיון לי

 .הרי אתם שלי, קדושים

 


