והייתם לי סגולה
מכלל הן לומדים לאו?

הקב"ה הבטיח את זה לאברהם ,ליצחק וליעקב כבר בברית בין
הבתרים .וגם אם חלילה נהיה במקומות קשים הרי ש -

ביום הראשון בסיון הגיע עם ישראל למדבר סיני וחנה שם מול
ההר ,כפי שאומר רש"י -
ויחן שם ישראל .כאיש אחד בלב אחד...

הקב"ה מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל
עושין תשובה ומחזירן למוטב (סנהדרין צ"ז):

(רש"י ,שמות ,י"ט ,ב')

ובוודאי שכבר העמיד לנו ודי לנו ,וישראל חזרו למוטב .אין
אפשרות להחליף את האומה הזו ,גם אם זה 'הורס' לכמה
פילוסופים ולכמה דתות מטורפות בעולם את התכניות שלהם.
זה הייסוד של אמונתנו .ועדיין צריך להבין  -מה נאמר בפסוק?

למחרת בבוקר ,ביום השני ,היום הנקרא ע"י חז"ל בשם 'יום
המיוחס' ,כי בו אומר הקב"ה למשה ולנו מהו הייחוס שלנו
שעומד להיקבע עם מתן התורה ,עולה משה אל האלוקים
והקב"ה אומר לו -

אוצר חביב

ֲש ֥ר עָ ִּש ִַּ֖יתי ְל ִּמ ְצ ָ ִ֑ריִּ ם ָ ִּֽואֶ ֶָׁ֤שא אֶ ְת ֶכ ֙ם עַ ל ַכנְ ֵ ָּ֣פי
יתם א ֶ
אַ תֶָּ֣ם ְר ִּא ַ֔ ֶ
עו ְבק ַ֔ ִֹּלי
נְ ָש ִּ ַ֔רים ָ ִּֽואָ בִּ ֥א אֶ ְתכֶ ַ֖ם אֵ ָ ִּֽלי .וְ עַ ָָ֗תה ִּאם ָשמֶׁ֤ ֹועַ ִּת ְש ְמ ֙
ֶׁ֨יתם ִּ ֶׁ֤לי ְסג ָֻל ֙ה ִּמ ָכל ָ ָּ֣העַ ִַּ֔מים ִּכי ִּלַ֖י ָכל
ו ְשמַ ְרתֶ ַ֖ם אֶ ת ְב ִּריתִִּ֑י ִּ ִּֽוהְ ִּי ֶ
הָ ָ ִּֽא ֶרץ .וְ אַ תֶֶּ֧ם תִִּּֽהְ יו ִּ ֶ֛לי מַ ְמ ֶ ֥ל ֶכת ִֹּֽכה ֲִּנַ֖ים וְ גָּ֣ ֹוי ָק ִ֑ד ֹוש אֵֵ֚ ֶלה הַ ְדבָ ִּ ַ֔רים
אל( .שמות ,י"ט ,ד'-ו').
ֲש ֥ר ְת ַד ֵב ַ֖ר אֶ ל ְב ֵנ֥י יִּ ְש ָר ֵ ִּֽ
א ֶ

רש"י והרמב"ן מחפשים את מקור המילה 'סגולה' .שניהם
מזכירים במקום את הפסוק מקהלת -
ָכ ַ ֶׁ֤נ ְס ִּתי ִּל ֙י ַגם ֶ ָּ֣כסֶ ף וְ ז ַ֔ ָָהב ו ְסג ַֻל֥ת ְמלָ כִּ ַ֖ים וְ הַ ְמ ִּדינ ִֹ֑ות...

(קהלת ב',

ח')

נדמה כי במשפט שאומר כאן הקב"ה למשה ישנה התניה -
'ועתה ,אם שמוע תשמעו בקולי ...והייתם לי סגולה' .האם
מהמילה 'אם' ניתן לדייק שתתכן גם אפשרות אחרת? אם
חלילה לא נלך במצוותיו ולא נקיים את התורה ולא נשמע בקול
ה'  -האם לא נהיה עם סגולה? האם יחליפו אותנו? אמנם
אפשרות זו אינה מצוינת במפורש ,אבל אנחנו יודעים ש'-מכלל
הן אתה למד לאו' .האם כלל זה תקף גם כאן?

הסגולה הזו היא אותו הכלי היקר ,האבן הטובה שהמלכים
גונזים אותה .אולי זו המרגלית הקבועה בראש הכתר של
המלך ,המקום הקרוב אל המלך והפנימי ביותר .כך אתם תהיו
לי סגולה משאר האומות .הרמב"ן אומר -
שתהיו בידי סגולה כדבר נחמד לא ימסרנו המלך ביד אחר
(רמב"ן ,שם)

טענה קדומה

שמענו? 'לא ימסרנו המלך ביד אחר'  -אותנו ,את העם ,לא את
התורה .נו ,אז מהי ההתניה שמופיע בפסוק?

זו שאלה חריפה ,כי לפעמים גם אנחנו עצמנו קצת מתבלבלים
בה .את התפיסה הזו ,שקיומה המעשי של התורה הוא תנאי
לקיומנו כעם ולניצחיותנו ,גרסו אויבינו המרים ביותר .הנצרות,
שלימים הפכה להיות ערש האנטישמיות בעולם ,טענה ' -אם
הם לא מתנהגים יפה ,הרי שאפשר להחליף אותם בעם אחר'.
אבל היא לא הייתה הראשונה ,קדמו לה 'פילוסופים' אחרים -
עמלק טען טענה זו וניסה לזנב את הנחשלים בעם ,גם בלעם
טען טענה זו ,השית אל המדבר פניו ואמר ' -הנה הם לא עמדו
בתנאי' .הוא מנסה לקלל את עם ישראל וחז"ל מסבירים
שהפניית פניו אל המדבר באה בעצם להזכיר את החטא הנורא
שחטאנו במדבר ,חטא העגל ,ולומר לקב"ה ' -עליך להתנתק
מהם' .אז האם יש חלילה לכאורה במשפט הזה התניה ,צד
שני? ואם לא  -מה כן נאמר פה?

הקב"ה בא ואומר לנו שכרותה בינינו ברית .היא תופיע
בהמשך במתן תורה ,שם משה יזרוק את 'דם הברית' ,יקח את
ספר הברית ואנחנו מצידנו נענה ב'-נעשה ונשמע' -
ֲשר ִּד ֶב ֥ר
אמרַ֔ ו ֶֹ֛כל א ֶ
וַ ִּי ַקח֙ ֵ ָּ֣ספֶ ר הַ ְב ִּ ַ֔רית וַ ִּי ְק ָ ַ֖רא ְבאׇ ְז ֵ ָּ֣ני הָ ָעִ֑ם וַ ָּ֣יֹ ְ
ש ָ ִּֽמע( .שמות ,כ"ד ,ז')
ֲש ֥ה וְ נִּ ְ
ה' ַנע ֶ
מה משמעותה של הברית הזו? של הסגולה הזו?

להאיר את העולם
תפקידה של האבן היקרה הוא להאיר .ממש כמו בתיבת נח -
ֲשָּ֣ה לַ ֵת ָָ֗בה...
ָֹּ֣צהַ ר תִַּֽע ֶ

בתיבה ,שלא היו בה חלונות או פתחים פתוחים ,היתה האבן
הזו צריכה להאיר את כל החשכה ,ואילו כאן' ,הסגולה הזו,
האבן היקרה הזו צריכה להאיר אותי' ,אומר המלך' .כשאתם
תשמעו בקולי אתם תהיו אבן יקרה שמאירה את המלך בעולם,
וכל העולם יראה את המלך באור יקרות .כשאתם חלילה
חלילה לא תשמעו בקולי  -היא לא תאיר עוד ,היא תעמוד כאבן
מלוכלכת ,אבן שאינה מלוטשת .היא נשארת אמנם אבן יקרה,
אבל היא מלאה ואטומה בקליפות שמונעות את האור שלה,

ושאלה נוספת שיש לענות עליה  -מה כוונת ההדגשה בפסוק
'והייתם לי סגולה מכל העמים'? מה הכוונה 'לי'?
רעי ואהובי ,עלינו לזכור תמיד כי המשפט הזה ' -והייתם לי
סגולה'  -הינו מוחלט ואין בו כל התניה -
ָּ֣ ֵ ..נצַ ח יִּ ְש ָר ֵַ֔אל ֹ֥לא יְ ַש ֵ ַ֖קר וְ ָֹּ֣לא יִּ נ ֵָחִ֑ם...
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(בראשית ו',

ט"ז)5

(שמו"א ,ט"ו ,כ"ט)

ועי"ש ברש"י  ...' -וי"א אבן טובה המאירה להם'.
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לכם משהו שרק אתם יכולים לפעול בו ,רק אתם יכולים להיות
הסגולה הזו מכל העמים ולהורות את הדרך בה תוכלו להאיר
בעולם ,לגלות בעולם שאין עוד מלבדו ,ולתת לעולם כולו חשק
וטעם וכוח ואור פנימי  -זה התפקיד שלכם ,זה נמצא רק
אצלכם .עשו עמדי את החסד הזה .היו לי אבן יקרה המאירה
אותי בכל העולם כולו'.

את אורו של המלך' .זה פשר המילה 'לי' בביטוי ' -והייתם לי
סגולה'.

אבן יקרה המאירה מבפנים
וכשאנחנו ח"ו לא שומעים בקולו ,הוא ,המלך ,איננו נראה ,אין
מי שיאיר אותו ,ובמקום זאת נראות כל מיני קליפות,
פרוג'קטורים אחרים ואורות מזוייפים והקב"ה מתחנן אלינו
ואומר ' -שמרו על הברית .לי אין יכולת להתנתק מכם .נתתי
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