
הסבירו כל מקור, ובדקו על איזה מין בבריאה מתוארת ההשגחה במקור זה 
(חי/צומח/דומם/אדם/יהודי).

ב"ה

הכול בהשגחה
דף לימוד משותף בספר התניא, בנושא 'השגחה פרטית'
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יוצא לאור ע"י רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק
אגף תכניות לימודים וספרי לימוד
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1

נסחו מסקנה על אודות 'השגחה פרטית' העולה ממקורות אלה. 2

'השגחה פרטית' אינה רק כינוי למאורע בו אנו רואים בגלוי שמאת ה' הייתה זאת. החסידות 

מלמדת אותנו להתבונן ולראות כי כל דבר הוא 'בהשגחה פרטית' – מתוכנן ומדויק על-ידי הקב"ה. 

ב. הנה תנועת אחד הדשאים הצומח בעמקי יער או באחד ההרים 
הגבוהים או בעמקים היותר עמוקים אשר לא עבר שם איש – הנה לא 

זו בלבד דתנועת הדשא ההוא לימינו ולשמאלו, לפנים ולאחור, בכל 
משך ימי חייו הוא על-פי השגחה פרטית; אשר הוא יתברך גזר אשר 
דשא פרטי זה  יחיה חודשים, ימים ושעות קצובות, ובמשך זה יסוב 
ויכוף לימינו ושמאלו, לפניו ולאחוריו, במספר כזה וכזה; אלא עוד 

זאת דתנועת הדשא הפרטי הלזה יש לו יחס כללי לכללות כוונת 
הבריאה, דבצירוף ואיחוד כל הפעולות הפרטים של הריבוי רבבות 

פרטים אין-מספר שישנם בכל האלפים ורבבות מינים שישנם בהד' 
חלוקות – דומם, צומח, חי ומדבר, הנה נשלמה כוונה העליונה בסוד 
הבריאה כולה. ואם כן, הנה לא זו בלבד דתנועה אחת של דשא פרטי 
היא באה בהשגחה פרטית, אלא עוד זאת דגם תנועה אחת של דשא 

פרטי משלים הכוונה העליונה בענין הבריאה. (כתר שם טוב הוספות קעט)

ָלך,  א. רבי יוחנן כי ֲהָוה ָחֵזי שָׁ
     אמר: "משפטך תהום רבה". (גמרא, חולין, סג,א.)

ג. "והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיך לשכן שמו שם" (דברים כו,ב)
    "והלכת אל המקום" – כשיהודי מגיע למקום מסוים;

    "אשר יבחר ה' אלוקיך" – עליו לדעת כי הוא איננו הולך לשם מדעת עצמו,  
    אלא ההשגחה העליונה היא שמוליכה אותו;

    "לשכן שמו שם" – כדי שיפרסם שם אלוקות. (היום יום, עמוד פח)

כיצד משפיעה ההתבוננות בעניין ההשגחה פרטית על אופן קיום התורה והמצוות?

משימת סיכום:

הסבירו כיצד משפיעה ההתבוננות בענין ה'השגחה' פרטית בשלושת התחומים:

בין אדם לעצמו: _____________________________________________________

בין אדם לחברו: _____________________________________________________

בין אדם למקום: ____________________________________________________
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ח. והנה כל אדם מישראל, יהיה מי שיהיה, כשיתבונן בזה שעה גדולה בכל יום 
איך שהקב"ה מלא ממש את העליונים ואת התחתונים ואת השמים ואת 

הארץ ממש – מלוא כל הארץ כבודו ממש, וצופה ומביט ובוחן כליותיו ולבו 
וכל מעשיו ודבוריו וכל צעדיו יספור, אזי תקבע בלבו היראה לכל היום כולו... 

ובכל שעה יהיה סור מרע ועשה טוב במחשבה, דיבור ומעשה, שלא למרות 
חס-ושלום עיני כבודו אשר מלא כל הארץ. (תניא, פרק מב)

החסידות מלמדת אותנו להתבונן בהשגחתו של הקב"ה על כל הבריאה, על עם-ישראל ועל כל אדם 
באופן פרטי.

התבוננות ב'השגחה פרטית' מַשנה את נקודת המבט שלנו על מאורעות שקורים בחיים שלנו, כיון 
שאנו יודעים שהכול מאת ה'. כאשר אנו יודעים שלכל פרט יש חשיבות בעיני הקב"ה, אנו מתחזקים 
בתורה ובמצוות לפרטיהם ומחזקים את יראת השמיים שלנו. הרי הקב"ה בכל רגע "בוחן כליות ולב 

אם עובדו כראוי".

בהצלחה!
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העלו כמה שיותר מקרים בו ראיתם בגלוי את השגחתו של הקב"ה עליכם בפרט ועל 
עם-ישראל בכלל.

1

ֵאילו מחשבות/ רגשות/ מעשים עוררו בכם מקרים אלו? האם התגובות הללו תואמות את 
הנאמר במקור דלעיל?

מה קורה לנו כשאמונתנו ב'השגחה פרטית' מתחזקת?
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ו.  והוא בהקדים מארז"ל "כל הכועס כאילו עובד עכו"ם וכו'". והטעם מובן 
ליודעי בינה, לפי שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה. כי אילו היה מאמין 

שמאת ה' הייתה זאת לו, לא היה בכעס כלל. ואף שבן-אדם שהוא בעל 
בחירה מקללו או מכהו או מזיק ממונו ומתחייב בדיני אדם ובדיני שמים על 

רוע בחירתו, אף-על-פי-כן, על הניזק כבר נגזר מן השמים והרבה שלוחים 
למקום. ולא עוד, אלא אפילו בשעה זו ממש שמכהו או מקללו מתלבש בו 
כוח ה' ורוח פיו יתברך המחיהו ומקיימו, וכמו שכתוב (כאשר שמעי קילל 
את דוד המלך, אומר דוד:) "כי ה' אמר לו ַקלל". והיכן אמר לשמעי? אלא 
שמחשבה זו שנפלה לשמעי בלבו ומוחו ירדה מאת ה', ורוח פיו המחיה כל 

צבאם החיה רוחו של שמעי בשעה שדיבר דברים אלו לדוד... (תניא, אגרת 
הקודש, פרק כה)

ה. אחד הדברים שמפריעים ביותר לאדם לנהל את חייו בצורה רגועה ושֵלוה, הוא 
החשש מפני העתיד וחוסר השליטה מול המאורעות שיעברו עליו. ברגע שהאדם 

יפנים שהכול מנוהל ומושגח בשליטה מוחלטת של הבורא, גם הפרטים הכי 
קטנים שעוברים עליו, הרי גם אם לא תמיד ֵידע לפרש ברגע זה את המשמעות 

לגביו, הרי עצם ידיעה זו תסייע לו למלא את שליחותו בעולם מתוך שמחה וטוב 
לבב. (מתוך שיעור של הרב יצחק ערד)

ז. "מה' מצעדי גבר ואדם מה יבין דרכו" (משלי כ,כד). כל צעד שאדם עושה, 
בכל מקום שהוא, מה' הוא, הנותן כוח ועוז לכל אדם להשלים את הכוונה 
העליונה. "ואדם מה יבין דרכו" – אם יטען הטוען על קשיי הזמן והמקום, 

הנה מה הוא האדם להבין דרכיו של הקב"ה. (אגרות קודש)

אומר הרבי: 

ד. כאשר רואים השגחה פרטית בגלוי, הדבר צריך לעורר להתמסר 
להתעסקות בתורה ובעבודה. זהו שנאמר (מלאכי ג,ו) "אני ה' לא שניתי 

ואתם בני יעקב לא כליתם": כאשר רואים שהקב"ה שומר על בני-ישראל 
מפני שבעים הזאבים, איך ייתכן שבני-ישראל אינם נמשכים אחר התורה 

והמצוות בכלות הנפש?! (ספר המאמרים, קונטרסים)

כולנו יודעים שישנה 'השגחה פרטית', והכול מאת ה' יתברך. 
לעיתים אנו אף זוכים ורואים זאת בגלוי.

לא תמיד אנו זוכים לראות את ההשגחה הפרטית באופן של טוב נראה ונגלה. אך ככל שלומדים על 
כך יותר ומעמיקים את מחשבתנו בכך, אזי גם מרגישים וחשים את ההשגחה הפרטית במוחש בכל 

מקרה או אירוע בחיינו, גם כשחלילה חווים מקרים לא-רצויים.

השלימו לפי מקורות ה,ו את התוצאה של האמונה ב'השגחה פרטית' על חיי האדם.
כשאני יודע/ת שהכול ב'השגחה פרטית', __________________.
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חשבו על מקרה בו ידעתם שהמעשה שלכם חשוב ורצוי בעיני ה' ולכן, על אף קשיים שהיו 
לכם, עשיתם אותו.

לאמונה ב'השגחה פרטית' השפעה גם על המצב הרוחני של האדם.
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א. נסו להיזכר במצב לא רצוי שקרה לכם, איך הרגשתם? מה חשבתם? מה עשיתם?

ב. תארו איך אתם מרגישים כלפי הדבר, לאחר שהתבוננתם על כך שהכל מאת ה'.
4

האמונה ב'השגחה פרטית' מחזקת את האדם גם במקרה של קושי. כיון שכאשר אדם יודע שהמעשה 
שלו חשוב לקב"ה ומשלים את כוונת הבריאה, אזי הוא אוזר כוח להתמודד עם הקשיים שבדרך.
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