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ה  ּתֹוַלַעת ְקַטנָּ

 

ַבֶדֶרְך   ָהָיה ֶזה יֹום ַחם ְמאֹוד, ַתְלִמיֵדי ַהַבַעל ֵשם טֹוב ָצֲעדּו ַיַחד ִעם ַרָבם ֶאל ִכּוּון ַהְיִשיָבה ִלְלמֹד תֹוָרה. 
 . ַהַקְרַקעָרָאה ַאַחד ַהַתְלִמיִדים ָעֶלה נֹוֵשר ִמן ָהֵעץ ְונֹוֵחת ַעל 

ִטית ֵמֵאת ַהבֹוֵרא ָפָנה ַהַתְלִמיד ְלַרבֹו ְוָשַאל אֹותֹו ''ַרִבי, ָאַמְרָת ֶשָכל ַמה ֶשקֹוֶרה ָבעֹוָלם ִהּנֹו ְבַהְשָגָחה ְפָר 
 ?''ָרִאיִתי ָעֶלה נֹוֵפל ִמן ָהֵעץ. ֵאיזֹו ַהְשָגָחה ֵיש ְבַמֲעֶשה ֶזה ֶשִּנְרֶאה ִמְקִרי  ִיְתָבֵרְך, ְוִהֵּנה ַעְכָשו 

ָעֶלה, ָלָמה   ָעַצר ַהַבַעל ֵשם טֹוב ְוָהַלְך ְלִכּוּון ָהֵעץ ְכֶשַהַתְלִמיִדים ַאֲחָריו. ִנַגש ֶאל ֶהָעֶלה ְוָשַאל אֹותֹו: ''ָעֶלה 
 ?''ל ַהַקְרַקע ָנַפְלָת ֵמָהֵעץ אֶ 

 ". ָקשּור ֲאִני ְלָעָנף" ָעָנה לֹו ֶהָעֶלה, "ֶהָעָנף ִהְתִחיל ָלנּוַע ְוִהִפיַלִני ַלַקְרַקע ''

' ָעָנה ֶהָעָנף: ָפָנה ַהַבַעל ֵשם טֹוב ֶלָעָנף ְוֶשֵאלֹו: ''ָעָנף ָעָנף, ַמדּוַע ַהְתָחַלת ָלנּוַע ְוִהַפְלָת ֶאת ֶהָעֶלה ַלַקְרַקע?' 
 ". ''רּוַח ֲחָזָקה ָבָאה ְלִכּוּוִני ְוִנֲעָרה אֹוִתי ְוָלֵכן ָנַפל ֶהָעֶלה 

ּוַע ּוְלַהִפיל רּוַח רּוַח," ַהַפַעם ָפָנה ַהַבַעל ֵשם טֹוב ֶאל ָהרּוַח, "ָלָמה ָנַשְבְת ְבָחְזָקה ַעל ָהֵעץ ְוָגַרְמְת ֶלָעָנף ָלנ''
 ?''ֶאת ֶהָעֶלה 

 ָבעֹוָלם," ָעְנָתה לֹו ָהרּוַח, "ֵיש ָעַלי ַמְלָאְך ְמֻמֶּנה ְוהּוא ִצָּוּה ָעַלי ִלְנשֹב ְבָחְזָקה ַעל ֶהָעָנף ְוִלְגרֹם ְכמֹו ָכל ָדָבר  ''
 !". ֶלָעֶלה ִלפֹל. ַאְך ַמדּוַע? זֹאת ֵאיֶנִּני יֹוַדַעת

 . ַעל ֵשם טֹוב ְמַדֵבר ְבַלַחשָעְמדּו ַהַתְלִמיִדים ֵמַהָצד ְוֹלא ָשְמעּו ָדָבר, ַרק ָראּו ֶאת ַהבַ 

ַפל אֹותֹו ְלֶפַתע ָפָנה ֲאֵליֶהם ַרָבם ְוִסֵפר ָלֶהם ַעל ִשיָחתֹו. ''ָשַאְלִתי ֶאת ֶהָעֶלה, ֶאת ֶהָעָנף ְוֶאת ָהרּוַח ַמדּוַע נָ 
 . ָאְך ַהְמֻמֶּנה ָעֶליהָ ָעֶלה ֶאל ַהַקְרַקע ְוֵאין ְבָיָדם ְתשּוָבה. ָהרּוַח ִהְפְנָתה אֹוִתי ֶאל ַהַמלְ 

ּוַע ִצִּויָת ַעל ַהַבַעל ֵשם טֹוב ֵמִרים ֵעיָניו ֶאל ַהָשַמִים ּופֹוֶנה ֶאל ַהַמְלָאְך ַהְמֻמֶּנה ַעל ָהרּוַח: ''ַמְלָאְך ַמְלָאְך, ַמד
 ?''ּנּו ָעֶלה ָהרּוַח ִלְנשֹב ְבָחְזָקה ְוָגַרְמָת ָלּה ְלָהִניַע ֶאת ֶהָעָנף ְוָלֵכן ָנַפל ִממֶ 

 ''. ָהרּוַח ָכְךְכלּום ֹלא ָעִשיִתי ֵמַעְצִמי," ָעָנה לֹו ַהַמְלָאְך, "ַהכֹל ִמְגֵזַרת ַהבֹוֵרא ִיְתָבֵרְך ֶשִצַּוִני ְלַצּוֹות ַעל ''

ִדיק עֹוֶנה:"ָתִרים ֶאת ֶהָעֶלה בֹוֵרא עֹוָלם" ָקָרא ַהַבַעל ֵשם טֹוב. "ַמדּוַע ָכְך ְתַצֶּוה ַעל ֶהָעֶלה?" ְוַהבֹוֵרא ַלצַ "
 !''. ְוִתְמָצא ָשם ֶאת ַהְתשּוָבה

ְוַסְקָרנּוָתם   ְבִיְרָאה  ַהַתְלִמיִדים  ָעָליו  ִהְסַתְכלּו  ַתְלִמיָדיו,  ֶאל  ַבֲחָזָרה  טֹוב  ֵשם  ַהַבַעל  ָפָנה  ָעְלָתה ְלֶפַתע 
 . ִשְבָעַתִים

 . ל קֹורֹוָתיו ָבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ְוִנְגשּו ַיַחד ֻכָלם ֶאל ֶהָעֶלהִסֵפר ָלֶהם ַהַבַעל ֵשם טֹוב ֶאת כָ 

ַעת," ֶשֵאָלּה ֵהִרים ָהַרִבי ֶאת ֶהָעֶלה ְוִהֵּנה ִמַתַחת ֶלָעֶלה ִנְתַגְלָתה ֶאל מּול ֵעיֵניֶהם תֹוַלַעת ְקַטָּנה. ''תֹוַלַעת תֹולַ 
 ?'' פֹה ַתַחת ֶהָעֶלה? ַהִאם יֹוַדַעת ַאְת ָלָמה ָנַפל הּוא ִמן ָהֵעץ ַהַבַעל ֵשם טֹוב. "ַמה ַמֲעֵשְך 

ְזַמן ַרב ִלְמצֹא ָעְנָתה ַהתֹוַלַעת: ''ַרִבי, רֹוֶאה ַאָתה ֶשיֹום ַחם ְמאֹוד ַהיֹום. ְוִהֵּנה ָאנִֹכי ְקַטָּנה ְוִהַלְכִתי ַבֶדֶרְך  
ָמָצאִתי, ִהְתַפַלְלִתי ְלבֹוֵרא עֹוָלם ֶשְיַזֵמן ִלי ְמקֹום ֵצל ְכֵדי ֶשאּוַכל ְלָהִשיב ַנְפִשי   ַמֲחֶסה ִמן ַהֹחם ַהָכֵבד. ִמֶשֹּלא

 ..''ְמַעט ְוָלנּוַח. ָשַמע ה' ִיְתָבֵרְך ֶאת ְתִפָלִתי ְוָגַרם ֶלָעֶלה ִלפֹל ִמן ָהֵעץ ְכֵדי ֶשאּוַכל ָלנּוַח ַתְחָתיו

 יִדים ִמגֶֹדל ַהַהְשָגָחה ַהְפָרִטית ֶשל בֹוֵרא ָהעֹוָלם. ''נֹוַכְחֶתם ִלְראֹות ֶשֵאין ִמְקִריּות ָבעֹוָלם ְכָלל," ִנְרֲעשּו ַהַתְלמִ 
ת ְקַטָּנה ַלעַ ָפָנה ֲאֵליֶהם ַהַבַעל ֵשם טֹוב. "ַהכֹל הּוא ְבַהְשָגַחת ַהבֹוֵרא ִיְתָבֵרְך ְכֵדי ְלֵהיִטיב ִלְברּוָאיו. ּוַמה תֹו
ל ה' ִיְתָבֵרְך, זֹאת ֶשַרק ָנְשָאה ֵעיֶניָה ַלָמרֹום, ָשַמע הּוא ֶאת ְתִפָלָתּה, ַעל ַאַחת ַכָמה ְוַכָמה ַאֶתם ֶשַאֶתם ָבָניו ֶש 

 ". ְבַוַדאי ַכֲאֶשר נֹוְשִאים ַאֶתם ְתִפָלה ֵאָליו שֹוֵמַע הּוא ֶאְתֶכם ּומֹוִשיֲעֶכם 
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 החידוש בהשגחה פרטית
פרטית במובנה הרחב ביותר.  -ידי הבעש"ט הוא האמונה בהשגחה-אחד החידושים של תורת החסידות שנתגלתה על

חול העפים ברוח. כל  -אדם וכלה בגרגרי-פרטית על כל דבר שקיים בעולם, החל מבני-פי הבעש"ט יש השגחה-על
 ו ובהשגחתו הישירה של הקב"ה. תנועה של כל מציאות כלשהי שקיימת בעולם היא ברצונ

זו של השגחה תפיסה  לעכל  היה  יכול  לא  הבעש"ט  מתלמידי  רבו  -מסופר, שאחד  אל  היפנה  פרטית. את שאלותיו 
הבעש"ט וזה, במקום להשיב לו בהסברים ובהוכחות שכליות, פשוט ציווה עליו ללכת ליער, לעמוד ליד עץ כלשהו  

שון שינשור ממנו. עשה כן התלמיד והחל לצעוד אחר העלה. שעה ארוכה  ולהתחיל לעקוב אחר גלגוליו של העלה הרא
 , עד שהוציאה אותו אל מחוץ ליער.מצד לצדשמר התלמיד את עקבותיו של העלה שהרוח העיפה אותו  

פני השדה ולבסוף נתקע בין שתי אבנים. התקרב התלמיד אל העלה וראה כי מבין האבנים  -העלה המשיך להתגלגל על
עת ומתחילה לכרסם בתיאבון את העלה. כששב התלמיד אל רבו הבעש"ט, עוד בטרם פצה את פיו לספר יוצאת תול

על קורותיו, אמר לו הבעש"ט: "הקב"ה, שהוא זן את העולם כולו, גילגל את העלה כך שיגיע אל התולעת המסכנה  
 פרטית".-וישמש לה מזון, וכל גלגוליו של העלה היו בהשגחה

 

 בריאה עכשיו 
עיקרון ההתהוות המתמדת. עיקרון זה    -הפרטית נגזרת מעיקרון נוסף של תורת הבעש"ט  -ה הזאת של ההשגחההתפיס 

המאמרות שבהם  -נסמך על הפסוק בתהילים: "לעולם ה' דברך ניצב בשמים", והבעש"ט מפרש זאת, ש"דברך" אלו עשר
וראים אותה ומחיים אותה ומזינים אותה  ברא הקב"ה את העולם, והם ניצבים ועומדים תמיד בתוך המציאות וכאילו ב

בראשית בלבד, אלא  -ימי-פעמי שהתקיים בששת-בכל רגע ורגע מחדש. הבריאה, לפי תורת החסידות, אינה אקט חד
זהו מצב מתמיד שנמשך כל עוד העולם קיים. אם הקב"ה יפסיק, ולו לרגע קט, 'לברוא' מחדש את העולם, הוא פשוט  

 לאין ואפס ממש. -ההתחלתי  יחדל להתקיים וישוב למצבו

הפרטית הכוללת. שהרי אם כל יצור בעולם זקוק, לצורך עצם קיומו, שהקב"ה יברא  -עיקרון זה מחייב את ההשגחה 
אין יתכן שאפילו התנועה הכי קלה שלו לא תהיה ברצונו הישיר של הקב"ה?! אם    - אותו ויקיים אותו בכל רגע ורגע  

יים את כל המציאות בכל רגע ורגע, פירוש הדבר, שאין שום פרט מקרי, אלא הכול  סופי בורא ומק-הכוח האלוקי האין
 פרטית. -ידי הכוח האלוקי הזה בהשגחה-ממש מכוון על

הים. גם איננו מבינים  -ברוח או על תנועתם האקראית של גלי- אנו איננו יכולים להבין מה שייך להשגיח על עלה נידף
אדם ואיננו אלוקים בורא שמים וארץ. מה  -רטים זעירים כאלה. לכן אנחנו בניפ-איך אפשר בכלל לכוון פרטים ופרטי

 סופי. -אפשרי לגבי הקב"ה האין-אפשרי כלל אינו בלתי-שנראה לנו בלתי

 

 הוראה מכל דבר 
פינה בהשקפה החסידית. היא מחדירה אל האדם את ההכרה,  -הפרטית המוחלטת הינה אבן-התפיסה הזאת של ההשגחה

כמו איחור לאוטובוס או היתקלות באבן או    -ם אינו מקרי. גם הדברים הזעירים והפעוטים ביותר  ששום דבר בעול
הינם חלק מההשגחה הפרטית. יהודי החדור בגישה זו מתייחס לחיים לגמרי אחרת. כשמשהו לא    -פגישה אקראית  

הרי כל מה שעושה הקב"ה זה רק  מסתדר כפי שהוא רוצה, אין הוא נהיה עצוב או מדוכא. הוא יודע שכל זה מהקב"ה, ו
 לטובה.

ה' יש להשקפה זו היבטים חשובים. אומר הבעש"ט: מאחר שכל תכלית בריאתו של היהודי היא כדי לעבוד  -גם בעבודת
המטרה בזה היא לקדמו    - מה  -עליונה, הרי כשיהודי רואה או שומע דבר-את קונו, ומאחר שכל דבר הוא בהשגחה

ה' מכל דבר שהוא רואה או שומע. זהו הבסיס לגישה החסידית  -די ללמוד הוראות בעבודתה'. על כן צריך יהו-בעבודת
הרי זו    -ה' אפילו מגוי או מחפצים דוממים. כי אם הכול הוא בהשגחה פרטית  -הידועה של לימוד הוראות בעבודת
 המטרה האמיתית של הדברים הללו. 

 


