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ה " )לו,ז(. הֹום ַרבָּ ֶטָך תְּ פָּ ׁלָךְ הוא היה אומר את הפסוק מתהילים: " ִמְשׁ בגמרא מסופר על ר' יוחנן שכאשר היה רואה ָשּ

כלומר שהקב"ה עושה משפט אפילו עם הדגים שבמים מי יחיה ומי ימות. 

השלך מסמל את ההשגחה הפרטית המופלאה בעולם, אפילו מתחת לפני המים.

הבעל שם טוב לימד את תלמידיו שכל הדברים שקורים בעולם – בדומם, בצומח, בחי ואיתנו כמובן,

נמצא בהשגחה פרטית של הקב"ה. אפילו עלה קטן שנפל נקבע היכן ייפול ולאן יעוף.

לעיתים ניתן להרגיש שאף אחד לא רואה אותי. אפשר להסתתר, להיעלם.

האמת היא אחרת, הקב"ה משגיח על הכל, נמצא בכל מקום ורואה את כל מעשינו.

עניין זה צריך לעורר אותנו להתבונן במעשינו ולהכניס בנו יראה ואמונה.

כאשר אנחנו נמצאים לבד צריך לזכור שה' רואה אותנו ומצפה שנתנהג בצורה טובה וישרה.

המילה 'עולם' היא מלשון 'העלם'. כלומר העולם מסתיר ומעלים על הקב"ה שבורא את העולם בכל רגע.

יש אנשים שמתארים תופעות מסוימות בלי להזכיר את בורא העולם ואומרים שזה 'הטבע'...

אך בגימטריה המילה 'הטבע' = 'אלוקים'. גם מה שנראה לנו לעיתים כ'טבע' הוא בעצם אלוקים שמשגיח

ונמצא בכל הפרטים בעולם המופלא שמסביבנו.

לָך עלינו ללמוד את עקרון ההשגחה הפרטית. מתופעת ַהּשָׁ

בכל דבר שאנחנו עושים הקב"ה נמצא איתנו, רואה ומשגיח.

כדי להרגיש זאת ולגלות את הנוכחות של הקב"ה בכל פרטי הבריאה יש כמה דרכים:

1. התבוננות – להסתכל על נפלאות הבריאה ולחשוב על כך שהקב"ה בורא ומחיה את הכל.

כשקמים בבוקר, במהלך הליכה יומית, או טיול בטבע.

2. תפילה – מילות התפילה עוזרות לנו להודות, להתבונן ולהרגיש את ההשגחה של הקב"ה עלינו.

3. מצוות - מחברות בין החומריות לרוחניות.
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בפרשת השבוע מוסבר כיצד נזהה את בעלי החיים הטהורים והטמאים.

בנוגע לעופות התורה מזכירה כמה סוגי עופות שהם טמאים ואסור לנו לאכול אותם.

וֹלֶה דגים מן הים. לָךְ: פירשו רבותינו זה ַהּשׁ ׁ לָךְ . רש"י מפרש מי הוא ַהָשּ ׁ אחד מהם הוא ַהָשּ

זהו עוף שמצליח להבחין מה קורה מתחת לפני מים. הוא עף במהירות לתוך המים ותופס דגים כדי לאכול אותם.

השיעור מבוסס על ליקוטי שיחות חלק ז, שמיני, שיחה א'.

השיעור לרפואת יצחק שיח' בן עזיזה  |   דוד שיח' בן עזיזה.
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