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הארפרשת   

 תאמינו בסגולות

 

אלון מאסק, היזם המפורסם שמסעיר את העולם בפרויקטים חדשניים וגרנדיוזיים, שגם עומד 

מאחורי המכונית החשמלית 'טסלה', הגה רעיון מהפכני לרכבות. לפי התכנית, קפסולה שמכילה 

 עשרים ושמונה נוסעים תנוע בתוך צינור שבו נשמר לחץ אוויר נמוך. 

 

 ויר מחלקו הקדמי של הרכב, וישחרר אותו בצורה דחוסה דרך חלקו התחתון. זה המנוע ישאב או

 ק"מ בשעה, בלי בזבוז של אנרגיה. 1200מייל לשעה,  970יאפשר נסיעה במהירות של 

 

ס אנג׳לס ק״מ בין לו 570מיילס או  350על פי התכנית, 'הייפרלופ' יאפשר לעבור מרחק נסיעה של 

 לת לת״א בחצי שעה, ומבאר שבע לת״א בשש דקות.מאי דקות 35-לסן פרנסיסקו ב

 

מסמכים למעשה, הטכנולוגיה כבר קיימת במשלוח זה יהיה כלי תחבורה שינוע במהירות הקול. 

ליישם זאת ברכבות, תוך הוא ששואב לתוכו את הקפסולה. הרעיון  רך צינורד ,בתוך קפסולות

 יה נסיעה נוחה מאוד.זו תה –הבטחה שהנוסע לא יחוש במהירות הנסיעה, ואדרבה 

 

עלולות  הן בין השאר. עצומות ת אנשים וסחורות במהירות הקול, הןההשלכות של מערכת הסע

בעולם. הסיבה שמחיר הנדל״ן מסביב למרכזי העסקים הגדולים בעולם  לשנות את שוק הנדל״ן

 ,הזה בזכות כלי הרכבחייב לגור באותו אזור.  לעבוד שםמרקיע שחקים הוא בגלל שמי שרוצה 

 אדם יוכל לגור באמצע פנסילבניה ולעבוד במנהטן.

 

כדי לבדוק אם יהיה אפשרי  ,אחת החברות שמנסה לייצר את הרכבת הזאת הגיעה גם לישראל

 לבנות קו רכבת כזה מאילת לת״א.

 

מעונין שיבדוק את הנושא הזה אני לא בדיוק המומחה להסביר לכם איך זה עובד, ולכן מי ש

שתוך חמש עד עשר שנים, יהיה אפשר לייצר את הרכבת הזאת. גם אם  וח,טאבל מה שבבעצמו. 

 דבר זה תלוי במבחן התוצאה. הרי בסופו של, לא מבינים בדיוק איך זה יעבוד

 'סגולה'

 

הקב״ה אומר למשה: ״כה תאמר לבית יעקב... אתם  תן תורהבחומש שמות פרשת יתרו, לפני מ

ריתי והייתם לי ע תשמעו בקולי ושמרתם את בועתה אם שמו ראיתם אשר עשיתי למצרים...

דהיינו  –חביב" )יתרו יט, ה, רש״י(  "אוצרמה הפירוש סגולה , מסביר רש״יסגולה מכל העמים״. 

 שעם ישראל יהיה ״סגולה״ לקב״ה.

 

לעם ישראל, והוא בחומש דברים אנו פוגשים לראשונה את צירוף המילים ״עם סגולה״ כביטוי 

 דברים. ומשפעמים בח מופיע שלוש
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הפעם הראשונה שאנו מוצאים את הביטוי ״עם סגולה״ היא בסוף פרשת ואתחנן, מיד אחרי 

בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך כי יסיר את בנך  שהתורה מזהירה ״ולא תתחתן

בנה״. התורה ממשיכה: ״כי  ״בן בנך הבא מן הכותית אינו קרוי בנך אלא :מאחרי״. מפרש רש"י

 מכל העמים״ )ואתחנן ז, ו(. לעם סגולהתה לה׳ אלוקיך בך בחר ה׳ אלוקיך להיות לו עם קדוש א

ראה. כהקדמה לציוויי  ,הפעם השנייה שהתורה משתמשת בביטוי ״עם סגולה״ היא בפרשתנו

ת כשרים ואיזה מהם אסורים באכילה ואיזה לא, איזה עופו התורה איזה בהמות מותרות

כי עם קדוש אתה לה׳ " :התורה אומרתים הטהורים וכו׳; דגמה הם הסימנים של ה באכילה;

"לא  ומיד ממשיכה: ",מכל העמים אשר על פני האדמה לעם סגולהאלקיך ובך בחר ה׳ להיות לו 

 )ראה תחילת פרק יד(. '".זאת הבהמה אשר תאכלו וגותאכל כל תועבה", "

 

ה את העם ובפרשת כי תבוא. לפני שמשה מצו היאהפעם השלישית שהתורה מזכירה את הביטוי 

עליהם לזכור לקיים את כל  ,ומבשר להם שכשהם יעברו את הירדן ויכנסו לארץ שה׳ נותן להם

 סגולה לעם״את ה׳ האמרת היום... וה׳ האמירך היום להיות לו  :דברי התורה. הפסוק אומר

 כאשר דבר לך״ )תבוא כו, יח(.

 

״עם סגולה״? דווקא כשאנחנו נזהרים ומתייחדים באותם  מתי התורה נותנת לנו את התואר

אנחנו ״עם סגולה״.  ,דברים. כשאנחנו לא מתבוללים, ולא נישאים בנישואי תערובת שלושה

 הקב״ה ידי-לנקראים עוכשאנו שומרים על דיני כשרות האכילה אנו שוב מתבדלים משאר העולם, 

הירדן והכניסה לארץ זבת נו על חציית כשהתורה מבשרת ל היא פעם השלישית״עם סגולה״. ה

 אז אנחנו נקראים ״עם סגולה״. חלב ודבש,

 

 -תורת ישראל, והכניסה לארץ  -עם ישראל, אכילת כשרות  -הרי לנו שהימנעות מנישואי תערובת 

 ארץ ישראל הם הדברים שמאפיינים אותנו כעם סגולה.

 

 לפירושבנוסף  ,למילה 'סגולה' ,ריתהרבי לוקח את הנושא של עם סגולה לרמה אחרת לגמרי. בעב

יהיה מישהו  ,מתקשה בפרנסה , כשאדםמכירים. לפעמיםשרבים אוצר, יש עוד פירוש שהיא 

 שיציע לו 'סגולה' לפרנסה, שאם הוא יעשה אותה יהיה לו יותר מזל בעסקים...

 :אסגולה אחת היא להתייחס יפה לאשתו, כמו שאמר האמורא רבא שחי בבבל לבני עירו מחוז

מה הקשר בין  ,שאדם יכול לטעוןף על פי ״כבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו״ )ב״מ נט, א(. א

שהקשר באמת לא מובן, אבל  ,התשובה היא ישה בבית לפרנסה שהוא עושה במשרד?כיבוד הא

 עובד.פשוט התוצאה מוכיחה שזה 

 

וחז״ל מוסיפים:  ,״עשר תעשר״ )ראה יד, כב( :בפרשתנו נאמר סגולה אחרת היא מפרשת השבוע:

אדם יכול לטעון,  ,מתעשר. לכאורה – ״עשר בשביל שתתעשר״ )תענית ח, ב(. מי שנותן מעשר

ל יתכן שעי יך זה אמור לעשות אותו עשיר יותר?א ם כן,שכשהוא נותן צדקה יש לו פחות כסף, וא

הם שכל הוא צודק, אבל החוש מעיד שזה עובד. אנשים עשירים מעידים על עצמם שככל ש פי

 הם מרוויחים יותר כסף. ,נותנים יותר
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מובאת בספרים הקדושים, לקיים את סעודת 'מלוה מלכה'. זוהי סעודה  עוד סגולה לפרנסה

זוהי סגולה  ל כך,שעושים בכל מוצאי שבת שבה מלוים את ה'מלכה', את השבת. ומי שמקפיד ע

 לפרנסה.

 

כיחה שזה עובד. הרי לנו ש״סגולה אבל המציאות מו לכאורה מה הקשר? אין לזה הסבר הגיוני,

 הוא דבר שלמעלה מהשגת השכל״.

 

על ענין של סגולה, זה נקראים עם סגולה, כי זה שעם ישראל קיים י ישראל שבנ ,מסביר הרבי

, למרות כל ל זאת, ובכה לא תהיה, כי לפי כל התחזיות עם ישראל היה כבר אמור להיעלם הישכלי

 היהודי מתקיים בדרך סגולה באופן שלמעלה מן השכל.הנבואות השחורות אנחנו קיימים. 

 

מוזכר הביטוי ״עם סגולה״  ןהפעמים שעליה שלוש –ישראל, תורת ישראל, וארץ ישראל  זה שעם

אין לזה הסבר הגיוני, וזהו למעלה מטעם ודעת. אבל בסופו  , זהו בדרך 'סגולה'.קיימים ועומדים

)ראה שיחת י״ג תמוז תשי״ב  לא הם משגשגיםק שהם קיימים אלא ר ,במבחן התוצאה ,של דבר

 .ואילך( 60תו״מ ח״ו ע׳ 

 

 


