
שקורה  קטן  דבר  כל  על  היא  העליונה  ההשגחה  האם 
והחשובים?  הכלליים  הדברים  על  רק  או  בעולם, 
מהו  נבוכים,  המורה  בספרו  הרמב״ם  דעת  מהי 
החסידות,  תורת  מייסד  טוב  שם  הבעל  של  החידוש 
מהגמרא?  הזקן  האדמו״ר  לכך  מצא  ראיה   ואיזו 

וכרגיל, איך כל זה רלוונטי לחיי היום יום שלנו?

השגחה פרטית - האם היא ממש 
על כל דבר קטן?

ב"ה

>>

חיי שרה

שיחה.................................2
תוכן העניינים:

מקורות.........................5



3 23

"מה' יָצָא הַדָּבָר"
)בראשית כ"ד, נ'(

השגחה פרטית על דג בים? דעת הרמב"ם
נוגע רק המקום שממנו הלך  דובר לעיל אודות ענין ההליכה, שאף על פי שלכאורה 
ְלָעְברוֹ, הרי  והמקום שאליו בא, ואילו בנוגע לשטח שבינתיים אין ברירה ומוכרחים 
בפני  לו תכלית  יש  דתורה( שגם השטח שבינתיים  )בנגלה  ז"ל  רבותינו  מדברי  מובן 
עצמו, דכיון שזוהי הליכה לשם מצוה, יש לו שכר פסיעות, ועד שעל ידי כל פסיעה 
נברא מלאך כו' - הרי זה קשור עם שיטת הבעל שם-טוב בענין השגחה פרטית, בניגוד 

לדעת הרמב"ם במורה נבוכים.

הרי  החזקה",  "יד  כמו  הרמב"ם  ידי  על  נכתב  נבוכים"  שה"מורה  שאף   - ובהקדים 
ה"יד החזקה" נתקבל לפסק הלכה, מה שאין כן "המורה נבוכים", שכמה ענינים שבו 
אינם כפשוטם1, וגם הענינים שהובאו אליהם מקורות מפנימיות התורה, הרי זה כפי 

שהענינים הם בעולם נעלה יותר כו'.

…ובנוגע לעניננו: בנוגע לענין הבריאה, שכל דבר נברא בשביל תכלית מסויימת - כותב 
הרמב"ם במורה נבוכים2 שיש דברים בעולם שהם רק מצד ההכרח, ואין להם תכלית 
בפני עצמו, ולדוגמא: תולעים ורמשים שמתהווים מרקבון הפירות )ועל דרך זה בנוגע 
לשאר התולעים שהתהוותם אינה על ידי פריה ורביה( - הרי זה ענין שלא בכוונה, שבא 
בין שני מצבי הפירות שהם בכוונה: כפי שהם בתחילת בריאתם, וכפי שהם במצב של 

רקבון.

ענינים  על  רק  היא  שההשגחה  מלמעלה3 -  ההשגחה  לענין  בנוגע  שיטתו  באה  ומזה 
כלליים, אבל בנוגע למאורעות שבפרטי הענינים, ולדוגמא: בנוגע לדג שבים, אם יבלע 
או לא - על זה אין השגחה פרטית. והא בהא תליא - דכיון שלא כל דבר הוא בכוונה, 

הרי מובן, שלא על כל דבר יש השגחה פרטית.

1(  ראה גם תו"מ חמ"ח ע' 192 הערה 82. 
וש"נ. 

2(  ח"א פע"ב.
3( ח"ג פי"ז-ח.

השגחה פרטית - האם היא ממש על 
כל פרט קטן?
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השגחה פרטית על תולעים? דעת הבעל-שם-טוב
גם  כולל  ופרט4,  כל פרט  על  יש השגחה פרטית  פי תורת הבעל שם-טוב  על  אמנם, 
זה  הפירות, שאין  התולעים שמתהווים מרקבון  כמו  אחר,  מענין  כתוצאה  פרט שבא 
באופן שכיון שיש כוונה ברקבון הפירות, ויש כוונה בטבע שהטביע הקב"ה שמפירות 
הנרקבים מתהווים תולעים, הנה בדרך ממילא ישנה התהוות התולעים, אלא גם התהוות 

התולעים הפרטיים היא בכוונה ובהשגחה.

ואין זה חידוש חס ושלום של הבעל שם-טוב, אלא כן הוא מקדמת דנא5, ועד שיש לזה 
יסוד בדברי הגמרא - כמדובר בהתוועדות שלפני זה6 אודות הראיה שהביא רבינו הזקן 
לשיטת הבעל שם-טוב בענין השגחה פרטית )במענה לשאלה מהו מקור הדברים, שהרי 
אי אפשר לפסוק על יסוד המבואר בקבלה(, מדברי הגמרא7 "ר' יוחנן כי הוה ָחֵזי ָשָלְך 
)השולה דגים מן הים(, אמר משפטיך8 )אף ב(תהום רבה" )ֶשִזַמְנתָּ ָשָלְך לשפוט ולעשות 
"מקרה"  שהרי  במקרה,  זה  שאין  כך,  להמית(,  המזומנים  להמית  הים  ְדַגת  בִּ נקמתך 

ו"משפט" הם בסתירה זה לזה.

…ומשיטת הבעל שם-טוב בנוגע להשגחה פרטית - שאינה משנה את החי, הצומח או 
הדומם, אלא רק משגיחה עליו )אם העוף או הדג יהיה ניצוד או לא( - מובנת גם שיטתו 
בנוגע לכוונת הבריאה: כיון שיש השגחה על כל דבר שבעולם, הרי מובן שיש כוונה 

ותכלית בבריאתו.

ולכן, ענין זה - אם יש נברא בעולם ללא כוונה – הוא מהמקומות היחידים שבהם נחלק 
ידי  על  תולעים שנתהוו שלא  ליה שגם  וסבירא  הרמב"ם,  דברי  על  הרגצ'ובי9  הגאון 
פריה ורביה, שאין בהריגתם איסור מלאכת שבת, אין זו הוכחה שבריאתם שלא בכוונה, 

כפי שמביא ראיות מִנְגֶלה שגם הם נבראו בכוונה.

השגחה פרטית על האדם ועל ה"דברים הקטנים" בחייו
…ומזה יש ללמוד הוראה בעבודת כל אחד ואחת: יכולים לחשוב שרק התפלה והתורה 
שבהתחלת היום, וכן נתינת הצדקה בסוף היום, הרי הם בהשגחה פרטית ויש בהם כוונה 
ותכלית בפני עצמה, ורק על זה יקבל שכר במילואו ]ובפרט כאשר נתינת הצדקה היא 
משאו  כמו  שבינתיים,  הענינים  ואילו  ברכות10[,  עשרה  באחת  מתברך  שאז  בשמחה, 
ומתנו כו', הרי זה לכאורה רק בהכרח, והיינו, שעל פי דרך הטבע בהכרח לעסוק במשא 

4(  ראה כתר שם טוב בהוספות סקע"ט ואילך. וש"נ.
5( ראה גם אג"ק ח"א ע' קסט ואילך.וש"נ.

6(  ש"פ שמיני מבה"ח אייר סט"ו )לעיל ע' 346(.
7(  חולין סג, א )ובפרש"י(.

8(  תהלים לו, ז.
9( ראה צפע"נ למו"נ שם, ובהנסמן שם.

10( ב"ב ט, ב.
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ומתן כדי שיוכל ליתן צדקה, כך, שזהו רק הכשר מצוה ומכשירי מצוה בלבד.

אך על זה מגלה תורת הבעל שם-טוב, שיש השגחה פרטית על כל פרט ופרט, ועל אחת כמה 
והתורה  התפלה  וכן  הצדקה,  נתינת  היא  שהכוונה  אמת  הן  ולכן,  האדם,  למין  בנוגע  וכמה 
שבהתחלת היום, אבל גם כל שאר הענינים שבינתיים הם בשביל כוונה מיוחדת, שהרי יש 
השגחה פרטית על כל צעד ושעל, ובמשך כל היום כולו, בכל רגע ורגע, "הנה ה' נצב עליו ובוחן 
כליות ולב אם עובדו )ולא רק "עובדו" סתם, אלא "עובדו"( כראוי" )כמו שכתוב בתניא11(, כך, 
שאפילו בשעה שעושה ענין שהוא רק הקדמה רחוקה והכשר מצוה, יש על זה השגחה פרטית.

 משיחת יום ב' דחג השבועות, רשימת השומעים בלתי מוגה. 
)תורת מנחם ה'תשכ"ח חוברת ג' ע' 23(

11( רפמ"א.
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מקורות:

מקור 1
מורה נבוכים חלק ג׳ פרק י״ז

וזה  והוא שאני אאמין שההשגחה האלוקית אמנם היא … באישי מין האדם לבד, 
המין לבדו הוא אשר כל עניני אישיו, ומה שישיגם מטוב או רע, נמשך אחר הדין, 
כמו שאמר "כי כל דרכיו משפט"; אבל שאר בעלי החיים, וכל שכן הצמחים וזולתם, 
שזה  ולא  בו,  בהשגחה  נפל  העלה  שזה  כלל  אאמין  לא  אריסטו.  דעת  בהם  דעתי 
העכביש טרף זה הזבוב בגזרה מאת האלוה ורצונו האישי עתה, ולא שהרוק אשר 
רקק אותו ראובן התנועע עד שנפל על זה היתוש במקום מיוחד והרגו בגזרת האלוה, 
ולא שזה הדג חטף ובלע זאת התולעת מעל פני המים ברצון אלוקי אישי, אבל אלה 

כולם אצלי במקרה גמור כמו שחושב אריסטו.

מקור 2
כתר שם טוב הוספות סימן קע״ט

וכידוע בענין השגחה פרטית שמבאר מורנו הבעל שם-טוב נ"ע, דלא זו לבד דכל 
פרטי תנועות הנבראים למיניהם היא בהשגחה פרטית מהבורא ית', והשגחה פרטית 
הלזו היא חיות הנברא וקיומו, אלא דעוד זאת, דתנועה פרטית דנברא פרטי הרי יש 

לו יחס כללי לכללות כונת הבריאה.

יער, או באחד ההרים  ועל דרך דוגמא הנה תנועת אחד הדשאים הצומח בעמקי 
בלבד  זו  לא  הנה  איש,  שם  עבר  לא  אשר  עמוקים,  היותר  בעמקים  או  הגבוהים, 
דתנועת הדשא ההוא לימינו ולשמאלו לפנים ולאחור בכל משך ימי חייו הוא עפ"י 
השגחה פרטית, אשר הוא ית' גזר אומר, אשר דשא פרטי זה חי' יחי' חדשים ימים 
ושעות קצובות, ובמשך זה יסוב ויכוף לימינו ושמאלו לפניו ולאחוריו במספר כזה 
כונת  יחס כללי לכללות  לו  יש  זאת דתנועת הדשא הפרטי הלזה  עוד  וכזה, אלא 

הבריאה…

מקור 3
מסכת חולין, דף ס״ג עמוד א׳

ר' יוחנן כי הוה חזי שלך )עוף "השולה דגים מן הים"( אמר משפטיך תהום רבה.

 פירוש רש״י:

 שזמנתה שלך לשפוט ולעשות נקמתך בדגת הים להמית המזומנים למות.
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הצמח צדק יהל אור על תהלים עמ' קלב

ומכאן הביא סבי )אדמו״ר הזקן( נ"ע, תשובה לדברי האומרים שהשגחה פרטית 
אינו רק במין האדם, שהרי אף הדגים מושגחים.

מקור 4
הרבי מליובאוויטש - לקוטי שיחות חלק ל׳ עמוד 150

וכמדובר כמה פעמים דוגמא פשוטה לזה בחיי האדם: דרכה של אשת חיל, 
ע קרת  בית מוצלחת היא, שנוסף על ש היא מפקחת היטב על כל פרטי הדברים 
הנמצאים בביתה, שכל דבר נמצא במקו מו הראוי לו והכל מתנהג בסדר מדויק 
הנה עוד זאת, שכל פרטי חפצי ביתה יש להם חלק במטרה הכללית של הנ הגת 
הבית, עד שהכל הוא בחשבון ו בדיוק באופן דלא חסר ולא יתר לא חסר משהו 

להנהגת הבית ואין דבר מיותר )שאינו משמש למטרה זו(.

ואם כן הדבר בחיי עקרת  בית פשו טה על אחת כמה-וכמה להבדיל הבדלות 
עד אין קץ אצל בורא העולם ומנהיגו, שנוסף שכל פרטי המאורעות של כל 
הנבראים שבעולמו של הקב"ה הם על-פי השגחתו ית', הנה כל אחד מהם נוגע 

להשלמת הכוונה העליונה בענין הבריאה

מקור 5
הרבי מליובאוויטש - שיחת ט״ו בשבט תשל״ב

פעם הלך כ"ק מו"ח אדמו"ר לטייל עם אביו, הרבי הרש"ב, ובעת הטיול דיבר 
אביו אודות השגחה פרטית. תוך כדי ההליכה, בהיותו שקוע בדברי אביו, קטף 

עלה מן העץ, מולל אותו באצבעותיו ופיזרו לרוח.

פנה אליו אביו ואמר:

כיצד יכולים להיות שוה-נפש כל-כך לבריאתו של הקב"ה? את העלה ברא 
הקב"ה לשם כוונה מסויימת; יש בו גוף וחיות אלקית. במה ה"אני" שלו קטן 

יותר מה"אני" שלך?...

67

ות
קור
מ

חה
שי



7

מקור 6
מסיפורי הרב חס״ד הלברשטאם

בחנויות שבהן  קניותיה  ע"ה הקפידה לבצע את  חיה מושקא שניאורסון  הרבנית 
איש לא הכירּה, כדי שלא ינהגו בה גינוני כבוד. כאשר אירע וזהותה נחשפה בחנות 
כלשהי היא לא שבה אליה עוד. מי שהסיע אותה לכל אותם מקומות היה ר’ חס"ד 

הלברשטאם. הנה אפיזודה מרגשת שאירעה באחת מאותן נסיעות:

"פעם אחת, בשובנו מנסיעה כלשהי ביקשתי לעבור דרך רחוב מסויים אלא שזה 
התגלה כחסום ועל כן נאלצתי לפנות לרחוב עוקף. ליד אחד הבתים ברחוב העוקף 
ניידת משטרה. לא-הרחק ממנה חנתה משאית-הובלות ורהיטים בצידה.  נראתה 

לא היה במחזה כל דבר חריג ואני המשכתי בנסיעתי.

כעבור כמה עשרות מטרים פנתה אליי הרבנית ושאלה בעדינות אם אוכל לחזור 
אל הרחוב עם המשאית והניידת המשטרתית. שאלתיה לפשר בקשתה והיא ענתה: 
’אבי )האדמו"ר הריי"צ( חינך אותי שכל דבר שקורה בעולם הוא ב’השגחה פרטית’. 
ובכן, הרחוב שדרכו רצינו לנסוע היה חסום ומשום כך נאלצנו לנסוע דרך רחוב אחר 
שבו ראינו מה שראינו. ברור אפוא שזה לא היה במקרה אלא ב’השגחה פרטית’. 

הבה נחזור לראות מה בדיוק אירע שם ואז אולי גם נדע מה עלינו לעשות’.

מספר  שחודשים  יהודית  במשפחה  מדובר  כי  לנו  התברר  רחוב  לאותו  כשחזרנו 
ולא  עבודה  במציאת  התקשה  המשפחה  אב  מרוסיה.  לארה"ב  היגרה  לכן  קודם 
הצליח לפרוע בזמן את חובו למשכיר הדירה שבה הם התגוררו. כעת הגיע בעל 

הבית עם צו מבית-משפט והוא מפנה את המשפחה מהדירה.

כועס,  בית  בעל  בה  שמעורבים  מורכבת  בסיטואציה  מדובר  כי  שהתברר  לאחר 
בנסיעה.  להמשיך  הנחתי שהרבנית תבקש  כסף,  ולא-מעט  בית-משפט, משטרה 
תחת זאת היא ביקשה ממני לגשת לבעל הדירה ולברר בכמה כסף מדובר. עשיתי 

כמצוותה והתברר שמדובר בסכום של כמה אלפי דולרים.

חזרתי למכונית ומסרתי לה את הפרטים. בלי לחשוב פעמיים היא פתחה את תיקה, 
הוציאה פנקס המחאות ורשמה המחאה על הסכום המלא שבו נקב בעל הבית. ’אנא 
בטובך’, אמרה לי, ’שלם לו את החוב, אך עשה זאת בלי ששכנים או בני המשפחה 

יבחינו בכך. חשוב לי מאוד שלא יתביישו’.

לעבר  מבט  העיף  הוא  המום.  נראה  הוא  הבית  לבעל  ההמחאה  את  כשהושטתי 
המכונית והבחין באישה המבוגרת שישבה בה. לאחר מכן הנהן בראשו כאילו הבין, 
והכניס את ההמחאה לכיסו. כעבור רגע קרא לסבלים ולחש להם דבר-מה. אלה 
החלו להוריד את החפצים מהמשאית ולהעלותם בחזרה אל הדירה. ובעוד המשפחה 
המפונה מנסה להבין את שהתרחש ומה מסתתר מאחורי התפנית המפתיעה, הורתה 

לי הרבנית להמשיך בנסיעה".
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מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 9

מקור 7
שיר של יום טוב ערליך. תרגום לעברית הרב מנדי קפלן

עומד לו עץ בצידי דרכים מושיט לצד ענפים 
 רכים

ולפתע עלה קטן נתלש על הארץ הוא גלש 

 צדיק עובר שם ומתפלא ושואל הוא את העלה
אמור נא מדוע ועל מה הושלכת לאדמה 

 והעלה לצדיק עונה לא אני כאן הממונה
הענף לפתע פתאום נרעד ואותי השליך להר

 ענף הממונה אולי תתן לי מענה
מדוע לפתע אתה נרעד ומשליך העלה להר

 והענף לצדיק עונה לא אני כאן הממונה
הרוח לפתע פתאום נשבה והעלה היא סחבה

 רוח הממונה אולי מענה תתני לי נא
מדוע לפתע פתאום נשבת ואת העלה סחבת 

 והרוח לצדיק עונה לא אני כאן הממונה
המלאך שלי עלי ציווה ופתחתי בנשיבה

 מלאך הממונה אולי תתן לי מענה
על הרוח מדוע תצווה לנשוב על העלה

 והמלאך לצדיק עונה לא אני כאן הממונה
בורא עולם הגדול והנורא לעשות זאת לי הורה

בורא העולם שליט עליון אולי תסביר לי 
 בהגיון

עלה קטן זה מפני מה הושלך לאדמה

 הבורא הוא בכבודו מסביר לצדיק ברוב חסדו
הרם משם את העלה ומה שתחתיו גלה

תולעת שוכבת שם קטנטנה בודדה היא 
 ומסכנה

על העץ ישבה לה במקומה ובקושי רב נשמה

 להירדם לא עלה בידה כי השמש בעוז יקדה
וקראה אלי בורא הצל תן לי נא קצת צל

 מיד הוראתי למלאך ואת הרוח הוא שלח
והיא על הענף נשבה ואת העלה היא סחבה

 עם התולעת לאדמה והוא הסתיר לה את החמה
והתולעת הקטנה שקעה לה בשינה
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