
 

מה פירוש המושג? מה ההשלכות שלו, והאם  –עם סגולה 

 ? אנחנו כאלה

 

 והשראה : דיון בשאלה1מתודה 

 על המושג "עם סגולה". םמה הם יודעי .ותאת החניכיםנשאל תחילה 

 בהקשר לעם סגולה ושואלים: על המחשב את הציטוט מהתנךנציג לאחר מכן, 

דרכים אפשר לפרש את המושג עם סגולה במקרא? מה המשמעות המוסרית של כל  2באילו 

 ?אחת מהפרשנויות

 ."יש להתייחס למושג "קדוש" במובן של "נבדל :הערות למדריך

 פרשנויות: ייעוד, פוטנציאל מוסרי. והשנייה מורמות מעם, גזענות. 2**

קותד  עם פירוש עם סגולהמצגת   10      

 השראה : 2מתודה 

ניכים( ושולחים להם דף ח 3-4)רצוי שבקבוצה יהיו  ZOOMמחלקים את החניכים לחדרים ב

 של למידה בחברותא על עם סגולה. לאחר מכן מתכנסים כולם ומסכמים. 

 קטעים שכל שניים מהם קשורים לדיון על המשמעות של עם סגולה.  4בדף יש בעצם 

מולדת או צריך להרוויח/לעבוד של העם היהודי   "מניין נובעת "הסגולה  -הדיון הראשון הוא 

 בשבילה? 

 מהי "הסגולה"? -הדיון השני עוסק בשאלה

  :הערות למדריך

לפי הרב קוק הסגולה של עם ישראל היא מולדת ואינה תולדה של התנהגות זו או : 1דיון 

הרטמן סובר שהסגולה היא תוצאה של קיום הברית בין אדם לאלוהיו,  –אחרת, לעומתו 

  אחריות מוסרית כלפי הסביבה והעולם.  –כלומר 

של עם ישראל ב"רוח יציאת מצרים" הכוונה לדאגה לחלש בחברה, בגלל ההיסטוריה  -2דיון 

  .כעם עבדים



המטרה היא שהחניכים יתרגמו  –שלבים של תיקון: עצמי, בית, מדינה.  3**אצל הכוזרי ראינו 

 אישי, שכבה, שבט או אישי, משפחה, קהילה, חברה. –למעגלים בחייהם 

דקות 15      

 

 

 

 שאלה לדיון :3מתודה   

 ?האם אתם חושבים שאנחנו עם סגולה .1
המשמעות של להיות עם סגולה לדעתכם? אילו זכויות מאפשרת הוויית מה  .2

 ? הסגולה? אילו חובות עם
 –למשל ) ?איזה פוטנציאל משחית יכול להיות לתפיסה העצמית במובן של עם עליון .3

הגזע הארי כגזע עליון( כהשראה, אפשר להשתמש במושג "האדם העליון" של ניטשה 
 .סרי לעומת השחתת המושג בידי היטלר)"כה אמר זרטוסטרה"( במובן המו

 האם וכיצד לדעתכם המושג "עם סגולה" מתבטא בצופים?  .4

באופן כללי חשוב להדגיש שרוב ההוגים מסבירים שהמושג של עם סגולה זה : הערות למדריך

לא בהיכרח משהו ש"נגזר" עלינו אלא זה משהו שהעם היהודי צריך לטפח ולשמר אותו. צריך 

 ולעשות את הברים שמצופה מאיתנו כ"עם סגולה" לעשות.לקום 

בהקשר לצופים ובכללי, אפשר דווקא להגיד שלפעמים המושג הזה נותן באמת הרגשת 

עליונות מסויימת שגם אם באמת אנחנו "עומדים" תנאים האלה הם יכולים לגרום למעמדות 

ולפעמים אולי נוצר מצב מסויימים ולריחוק בין אנשים שלא חלק מהעם היהודי/ מהצופים. 

 שהצופים היא מסגרת סגורה שבעיקר פועלת בתוך המסגרת הנוחה שלה.. 

דקות 15       

 

אנחנו עם סגולה?  -מרגיש כל כך נפלא    

תה לה' אלוהיך, בך בחר ה' אלוהיך להיות לו לעם אכי עם קדוש "
  6דברים ז'  ."על פני האדמה סגולה, מכל העמים אשר

 
 

 

  



 לימוד בחברותא -סגולהעם 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתחנו בשאלה על הפרשנויות השונות של המושג "עם סגולה", לאיזו דרך פרשנית מתאים הרב קוק ולאיזו  

 מניין נובעת "הסגולה" של העם היהודי לפי כל הוגה? הרב הרטמן? 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מה המשמעות המעשית של היותנו עם סגולה לפי תמרת ולפי רבי יהודה הלוי? כיצד צריך לנהוג   -

 היהודי אל החלש בחברה?  

 מהם שלושת שלבי התיקון אצל הכוזרי? אילו דברים דורשים תיקון בשלושת המעגלים האלו בחייכם?   -

 

 דוד הרטמן, מתוך "מסיני לציון" 

אינני טוען נגד כוח חיותו של ההומניזם החילוני ואיני 
גורס שמערכת מוסרית חייבת בהכרח להיבנות על יסוד 
סמכותה של התגלות אלוהית . אף אין כוח חיותה של 
היהדות מתבסס מתוך הטלת דופי בגישות אמונה 
אחרות. דיוני ביהדות מכוון לעולם פנימה לחוויה 

עין זו שלפיה היהדות או אין בו שום הנחה מהיהודית. 
עם ישראל הינם יחידי סגולה או נעלים על קהילות 
מאמינים אחרות. לגבי היהדות, טוען אני בתוקף 

ית . בחירת הברולא ליחידות סגולה -לערכו של יחוד 
עם טענה  רוך אותהשל ישראל בסיני ... אין לכ

מטאפיזית בדבר יחידות סגולה אונטולוגית של עם 
ני מחזיק בדעה כאילו מחויבות רצינית ישראל. אין א

לאלוהי ישראל ולתורה מזקיקתנו להאמין, שבעם ישראל 
מופיעה הדרך האותנטית היחידה לעבודת האל. אין בפי 
כל טענה ביחס לכלל הדרכים הלא יהודיות למתן פשר 
 ומשמעות לחיי אנוש. 

דוד הרטמן, מסיני לציון: התחדשותה של ברית, עם עובד, רעננה, 
16 - 15שנ"ג, עמ' ת  

 
 

הרב פרופ' דוד הרטמן - )נולד ב-1931(, רב ופילוסוף, מבכירי 
המודרנית המתונה, מתלמידיו של הרב ההוגים של האורתודוקסיה 

וייסד את מכון שלום  1971יוסף דב סולובייצ'יק. עלה ארצה בשנת 
.1976הרטמן בירושלים בשנת   

 

קוק, "מתוך אורות הקודש" בהר  

:  שבין ישראל לעמים, בשורש נשמתם ההבדל העצמי
, זאת היא הפליאה  סגולה אלוהית של שכל יוצראבל 

, שהיא מבדלת אותו מן העמים  סגולת ישראלשל 
   כולם בעליונות כזאת, שכל הבדל סוגי לא ידמה לו.

אברהם יצחק הכהן קוק, אורות הקודש, הוצאת מוסד הרב קוק, 
 ירושלים תש"י, סעיף מה.

 
 

הרב קוק - הרב אברהם יצחק הכהן קוק )1865 - 1935(,  
הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל, פוסק, מקובל, 
 והוגה דעות. מאבות הציונות הדתית. 

 

 רוח יציאת מצרים

ם ִלי   ִייתֶּ ִריִתי ִוהְׁ ת בְׁ ם, אֶּ תֶּ ַמרְׁ ֹקִלי, ּושְׁ עּו בְׁ מְׁ מֹוַע ִתשְׁ את הפסוק: "ִאם שָׁ

ַעִמים" )שמות י"ט, ה(  ה ִמכָׁל הָׁ ֻגלָׁ  סְׁ

וח יציאת  תמרת מפרש כך: "אם תשמרו את התורה ותבינוה בר 

מצרים, רוח חמלה לנרדפים ושנאה לרודפים, אזי 'והיתם לי סגולה  

(. לכן הוא מסיק ש"נצחון ישראל בעולם צריך  137מכל העמים' " )עמ'  

 לבא לא בחיל ולא בכח כי אם ברוח". 

 אהרון שמואל תמרת 

 

אהון שמואל תמרת, פציפיזם לאור התורה, קובץ מאמרים בעריכת אהוד לוז, 

141ז דינור, עמ' הוצאת מרכ  

 

בספר הכוזרי )מאמר א סי' לה(: בי יהודה הלויר  

 ואילו האדם נתייחד מכל בעלי החיים בענין השכלי "

 , שממנו נתחייבו: תיקון המידות )ביכולתו השכלית(

  , ואחרי זה תיקון ענייני הבית )תכונות ואופי התנהגות(

" ואחריו תיקון ענייני המדינה..., )משפחה(  

רבי יהודה בן שמואל הלוי )ריה"ל; 1075–1141( היה 
מגדולי המשוררים, ההוגים והפילוסופים היהודיים בימי 
 הביניים ורופא.
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