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ב"ה

פתח דבר

וישלח הננו מוציאים  והודיה להשי"ת, לקראת שבת פרשת  מתוך שבח 

לאור שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ומלכנו  גו''',  ורננו  ''הקיצור  היעוד  לקיום  ומיד ממש  תיכף  ויה"ר שנזכה 

נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему мы 
рады представить вашему вниманию беседу Любавичского 
Ребе к главе "ВАИШЛАХ" с переводом на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с рус-
ским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное проро-
ком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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פרשת וישלח
ירך הזיכרון

כרך ל'

ע,  ּגַ י לֹא ָיֹכל לֹו, ַוּיִ ְרא, ּכִ ַחר�.  כו ַוּיַ ָ ָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו, ַעד ֲעלֹות ַהּשׁ ֵתר ַיֲעֹקב, ְלַבּדֹו; ַוּיֵ ּוָ ַוּיִ
ף-ֶיֶרְך ַיֲעֹקב... ַקע ּכַ ַכף-ְיֵרכֹו; ַוּתֵ ּבְ

ה:   ֵרְך, ַעד, ַהּיֹום ַהּזֶ ף ַהּיָ ר ַעל-ּכַ ה, ֲאׁשֶ ׁשֶ יד ַהּנָ ָרֵאל ֶאת-ּגִ ן לֹא-ֹיאְכלּו ְבֵני-ִיׂשְ ַעל-ּכֵ
ה. )בראשית, לב, כה-כו, לג( ׁשֶ ִגיד ַהּנָ ַכף-ֶיֶרְך ַיֲעֹקב, ּבְ י ָנַגע ּבְ ּכִ

גיד הנשה כזיכרון

בתורה  נתפרש  הנשה  גיד  באיסור  א. 
לא  כן  "על  האיסור   -  טעם  גם  שבכתב 
יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על 
ירך  בכף  נגע  כי  הזה  היום  עד  הירך  כף 

יעקב בגיד הנשה"  .

האיסור:  אופן  פרטי  קובע  גם  זה  וטעם 
אין האיסור אלא על הגיד שעל כף הירך  ; 
מותר  ;  גידו   - הירך  כף  לו  שאין   - עוף 
יש פלוגתא בין ר' יהודה וחכמים   אם גיד 
הנשה נוהג רק בירך של ימין או גם בירך 
שלדעת  הפלוגתא   -  וטעם  שמאל,  של 
יעקב,  ימין של  בירך  רק  נגע המלאך  ר"י 

 . וראה לקמן בסוף הסעיף.

 . פרשתנו לב, לג.

 . כדעת רבנן )חולין צו, א-ב(. וכ"ה ההלכה - רמב"ם הל' 
מאכלות אסורות פ"ח ה"ב. רמ"א יו"ד ר"ס ק.

 . משנה חולין פט, ב. וראה שם צב, ריש ע"ב ד"אית לי' 
ולא עגיל".

 . משנה חולין שם ושם צ, ב.

 . חולין צא, א. וראה ב"ר פע"ח, ו ובמ"כ )ועוד( שם.

)"הכהו  בתרווייהו"  ד"נשיי'  ס"ל  וחכמים 
ולכן  ועלו"  (  ממקומם  שנשו  עד  בשתיהם 

נאסרו שתיהן.

וצריך ביאור:

בביאור הטעם שבכתוב "על כן לא יאכלו 
שהוא  במפרשים  ,  איתא  גו'"  נגע  כי  גו' 
לו  שעשה  ונס  יעקב  של  גבורתו  "לזכרון 
הקב"ה כו'", כלומר, אין זה רק זכר לנגיעת 
על  אלא  יעקב,  ירך  בכף  עשו  מלאכו של 
כללות המאורע דמלחמת יעקב והצלתו מיד 

המלאך.

דוקא  זו  הצלה  על  זכר  והטעם שעושים 
- אף שמצינו מפורש בתושב"כ כמה נסים 
עצמו,  ביעקב  וגם  באברהם,  הצלה  ועניני 
ומ"מ לא נקבע עליהם זכר לדורות - מובן 

 . רש"י חולין שם ד"ה ורבנן.

 . רשב"ם עה"פ. ועד"ז בכמה מפרשים.

וישלח
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ГЛАВА "ВАИШЛАХ"
Бедро памяти

Ликутей сихот, т. 30

И остался Яаков один. И боролся человек с ним до восхода зари, и увидел, 
что не одолевает его, и коснулся сустава бедра его, и вывихнулся сустав 
бедра Яакова… Поэтому не едят сыны Израиля сухой жилы, которая из 
сустава бедра, до нынешнего дня, потому что коснулся тот сустава бедра 
Яакова в жилу сухую. (Берейшит, 32:25-26, 33)

1. Седалищный нерв 
как память

В письменной Торе приводится не толь-
ко запрет употреблять в пищу седалищ-
ный нерв, но и его объяснение: "Поэтому 
не едят сыны Израиля сухой жилы, кото-
рая из сустава бедра, до нынешнего дня, 
потому что коснулся тот сустава бедра Яа-
кова в жилу сухую" 1.

Смысл этого запрета, данный Торой, 
определяет и все его детали: запрещено 
есть лишь нерв, проходящий через тазо-
бедренный сустав, поэтому нерв птицы, 
не имеющей такого сустава, разрешен в 
пищу 2. 

В Талмуде приводится спор рабби 
Йеѓуды с мудрецами по следующему во-
просу: относится ли запрет седалищного 
нерва лишь к правой ноге или также к 
левой 3? Причиной спора является то, что, 
по мнению рабби Йеѓуды, ангел коснулся 
только правого бедра Яакова, мудрецы же 

1. Берейшит, 32:33.
2. Мишна в трактате Хулин, 89б (в начале седьмой 

главы).
3. Там же, 91а.

считают, что поврежденными оказались 
оба бедра, поэтому и запрещены оба.

Требуется понять вот что:

Смысл запрета, приведенного в Торе: 
"Поэтому не едят… потому что коснул-
ся…", некоторые комментаторы 4 связыва-
ют с "памятью о мужестве Яакова и чуде, 
которое сделал ему Всевышний". Иными 
словами, это не просто память о том, что 
ангел Эйсава повредил бедро Яакова, но 
о событии в целом: войне Яакова и его 
спасении от рук ангела. 

Почему именно это спасение увековече-
но заповедью? Ведь Тора рассказывает и 
о других многочисленных чудесах, когда 
был спасен Авраѓам и сам Яаков, тем не 
менее память о них не была зафиксиро-
вана каким-либо установлением. Ответ со-
держится, в частности, в Сефер га́- Хинух 5 
(и у других комментаторов 6): "Этот запрет 
намекает евреям на то, что хотя в изгна-

4. Рашбам к этому стиху и др..
5. Заповедь 3. Сефер га́- Хинух ("Книга наставле-

ния") – труд, включающий описание и толкование 
всех заповедей Торы (Испания, 13 в.). 

6. Рамбан (к Берейшит, 32:26), Абарбанель и др.

ВАИШЛАХ
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ממ"ש החינוך   )ועוד מפרשים 1 ( ב"שרשי" 
שאע"פ  לישראל  "רמז  שהוא  זו,  מצוה 
שיעברו צרות רבות בגלות מיד העמים ומיד 
אלא  יאבדו  שלא  בטוחים  שיהיו  עשו  בני 
שהצלה  והיינו  כו'".  זרעם  יעמוד  לעולם 
עם  בחיי  ביותר  כללי  ענין  עם  קשורה  זו 

ישראל.

"זכר"  כשעושים  להבין:  יש  ולפ"ז 
למאורע או ענין מסוים צ"ל המזכיר דומה 
לענין הנזכר - כמו זכר ליציאת מצרים בחג 
הפסח, שהוא ע"י שעושים "כל מעשה לילה 
בראשית  למעשה  זכר  חירות"   ;  דרך  זה 

בשבת ע"י השביתה ממלאכה כו';

מדוע, א"כ, הזכר לדבר יסודי וכללי כזה 
כלל  הצלת  על  רמז  שהיא  יעקב  )הצלת 
ישראל מיד בני עשו( הוא רק באיסור פרטי 
של  אחד  פרט  רק  הנשה    )שהוא  דגיד 

המאורע   (; ויתירה מזו:

 . מצוה ג.

1 . ראה רמב"ן )לב, כו(, אברבנאל ועוד.

  . ל' אדה"ז שו"ע או"ח סתע"ב סוס"ז.

  . משא"כ לפי הטעם שבחזקוני עה"פ )וכ"ה בתוס' דעת 
זקנים ועוד מפרשים( - "שיש לקנוס ולענוש בנ"י מאכילת 
"שהוזק  דכיון  או  יחידי",  הולך  אביהם  שהניחו  הנשה  גיד 
ממנו"  יאכלו  שלא   . בניו.  עליהם  קבלו  הנשה  בגיד  יעקב 
- שלפ"ז נוגע מקום ההיזק. וראה ע"ד הקבלה והחסידות - 

סהמ"צ להצ"צ מצות גיד הנשה )וש"נ(. ועוד.

  . ועוד: גיד הנשה הוא מקום ההיזק היפך ההצלה )אף 
ספורנו,  )ראה  בזה  רק  הי'  שההיזק  להדגיש  שבא  שי"ל 
גם  שנרפא  או  ניצל,  ההיזק  שלמרות  או  ועוד(,  אברבנאל 

מנזק זה(. ואכ"מ.

ופרטיו בהתאם  באופנו  האיסור מצומצם 
לפרטי המאורע דנגיעת כף ירך יעקב, כנ"ל 
)אף שאין בפרטים אלה חשיבות, לכאורה, 
( - ואין זה "זכר" 

בכללות המאורע וההצלה   
מתאים ל)כללות( ההצלה כו'.

ויש להוסיף בזה: מכיון שהתורה מדייקת 
לכתוב טעם האיסור ]ועד כ"כ, שלפי דעת 
חכמים, מקרא זה )"על כן לא יאכלו גו'"( 
לידע  במקומו  שנכתב  אלא  נאמר  "בסיני    
מאיזה טעם נאסר להם", כלומר, כ"כ חשוב 
לדעת "מאיזה טעם נאסר" עד שנכתב מקרא 
מסתבר   - אמירתו[  במקום  לא  תיכף,  זה 
גיד  לומר, שגם שני קצוות אלה שבאיסור 
הנשה )זכר למאורע כללי ביותר; ו"צמצומו" 
גזירת  אינם  זה(  שבמאורע  שבפרט  לפרט 
שיש  אלא  טעמה   ,  נתגלה  שלא  הכתוב 

בהם "טעם" )שכלי(.

 השקפת הבעל שם טוב
על השגחה פרטית

ב. ויובן זה בהקדם הסברת אחת המעלות 
]שזהו  ישראל  בני  על  יתברך  שבהשגחתו 

)הממשמש  לחנוכה  בנוגע  עד"ז  משאלה  ולהעיר   .  
ובא(, שהיו"ט נקבע על נס הפך )שבת כא, ב וברש"י שם( 
ביד  רבים  המלחמה  בנצחון  הי'  הנס  "עיקר  דלכאורה,   -
מעטים כו' איך עשו מן הטפל עיקר" )שערי אורה לאדמו"ר 

האמצעי כב, א. ועוד(. וראה פר"ח או"ח סתר"ע.

  . חולין קא, ב. וראה בארוכה תו"ש פרשתנו עה"פ אות 
קס. וש"נ.

)ראה  המצות  פרטי  כל  בטעמי  ידיעה  לנו  שאין  אף   .  
מו"נ ח"ג פכ"ו. תניא אגה"ק סי"ט )קכח, א((.
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нии их терзают народы мира и потомки 
Эйсава, они могут быть уверены, что не 
пропадут, и что народ Израиля пребудет 
вовеки". То есть это спасение выражает 
нечто глобальное в жизни народа Изра-
иля. 

В связи с этим требуется понять еще 
кое-что. Когда нечто устанавливается в 
память о том или ином событии, установ-
ление должно отражать суть этого собы-
тия. К примеру, в память о выходе из еги-
петского рабства установлена пасхальная 
ночь, когда мы ведем себя как свободные 
люди, а в память о покое Всевышнего по-
сле Сотворении мира установлен покой от 
созидательной деятельности в субботу, и 
т.д. 

Почему же память о таком важном и 
глобальном событии как спасение Яакова 
(а это намек на спасение всего народа Из-
раиля от потомков Эйсава) выражается в 
частном запрете употреблять в пищу се-
далищный нерв (который связан лишь с 
одной деталью этой истории 7)? 

Более того, этот запрет сужается рядом 
деталей – в соответствии с деталями ка-
сания ангелом ноги Яакова (незначитель-
ными в контексте всего события). Это не 
кажется подходящим напоминанием, вы-
ражающим спасение Яакова в целом. 

Еще один важный момент:

Тора очень тщательно объясняет смысл 

7. Причем сама эта деталь (ущерб, нанесенный 
Яакову) в принципе противоположна общей идее 
спасения (прим. Ребе).

запрета, хотя по мнению мудрецов 8 этот 
стих ("Поэтому не едят сыны Израиля су-
хой жилы…") был сказан в момент дарова-
ния Торы (т. е. значительно позже), однако 
вставлен в нашу главу для ясности смысла 
запрета. Иными словами, для Торы столь 
важно раскрыть смысл этого запрета, что 
она сообщает его заранее, связав непо-
средственно с событием. Из этого логич-
но сделать вывод, что запрет седалищного 
нерва является не просто постановлением 
Торы, недоступным нашему разуму, а име-
ет разумное объяснение. Причем это каса-
ется обеих крайностей, присущих этому 
запрету (с одной стороны, он - память о 
значимом для всей еврейской истории со-
бытии, а с другой – его законы уточняют 
по мелким деталям эпизода с бедром). 

2. Взгляд Баал-Шем-Това на 
Б-жественное провидение

Чтобы понять вышесказанное, следу-
ет объяснить, насколько особенным яв-
ляется Б-жественное провидение 9 в от-
ношении народа Израиля в отличие от 
Б-жественного провидения в отношении 
остальных творений. Эта идея касается 
особой защиты Всевышним народа Изра-
иля как смысла запрета седалищной жилы 
(Всевышний заботится, чтобы народ не 
пропал, находясь в изгнании). 

8. Талмуд, Хулин, 101б.
9. Б-жественное провидение (ивр. га́шгаха пра-

тит, досл. "частный надзор") – фундаменталь-
ный принцип в иудаизме, согласно которому 
Всевышний следит за всеми происходящими в 
мире процессами и управляет ими. 
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תוכנה של מצות גיד הנשה, כנ"ל - להזכיר 
עמו  על  הקב"ה  והשגחת  שמירת  ע"ד 
ישראל שלא יאבד ח"ו בגלות העמים[ לגבי 

ההשגחה על שאר הברואים - ובהקדמה:

ידוע פירוש וחידוש מורנו הבעש"ט    בענין 
השגחה  שיש  עולמו,  על  הקב"ה  השגחת 
פרטית לא רק על מין המדבר, אלא על כל 
הברואים - גם חי צומח ודומם. דכמה מחכמי 
ישראל עד הבעש"ט ס"ל אשר השגח"פ היא 
ואילו  ואחד ממין המדבר  כל אחד  על  רק 
בחי צומח ודומם יש רק השגחה כללית על 
וחידש דגם פרטי  והבעש"ט פירש  המין   ; 
ע"פ  הם  וחי  צומח  דומם  של(  )המאורעות 

השגחתו יתברך.

הענינים  כל  אשר  כמ"פ,  ]וכמדובר 
המבוארים בתורת החסידות מקורם בנגלה 

דתורה )אם באופן מפורש או עכ"פ בדרך רמז( 
- וכן בענין זה, שיש ראי' מפורשת מנגלה 
דתורה שהשגח"פ היא גם בדצ"ח )שהביאה 
והגאולה  השמחה  בעל  הזקן    -  אדמו"ר 
חולין 1 :  במס'  חז"ל  מדברי   - כסלו(  די"ט 
"השולה  )עוף  שלך  חזי  הוה  כי  יוחנן  "ר' 

סקי"ט  קה"ת(  )הוצאת  בהוספות  טוב  שם  כתר  ראה   .  
)לקו"ש  פרטית"  "השגחה  רשימה  גם  וראה  וש"נ.  ואילך. 

ח"ח ע'     ואילך. וש"נ(.

  . אבל ראה לקמן סוף הערה הבאה. וראה רשימה הנ"ל 
)ע'     ואילך(. וש"נ.

  . הובא באוה"ת להצ"צ על תהלים )יהל אור( ע' קלב. 
וראה גם סה"מ תרפ"ו ע' קנו-ז.

שגם  א-ב(  )יג,  האמצעי  לאדמו"ר  חיים  מדרך  ולהעיר 
לפמ"ש הרמב"ם במו"נ )ח"ג פי"ז-יח( יש השגח"פ בדצ"ח. 

ואכ"מ.

1 . סג, א.

דגים מן הים"( אמר משפטיך    תהום רבה", 
ולעשות  לשפוט  שלך  וכפרש"י   "שזמנתה 

נקמתך בדגת הים להמית המזומנים למות" 
- הרי מפורש להדיא, שיש דין ומשפט גם 
מזמין  שהקב"ה  ועד  הים,  דגי  פרטי  על 
עוף פרטי כדי להמית דג פרטי זה המזומן 

למות[.

וגדר השגחה פרטית זו ביאר הבעש"ט    - 
"דלא זו בלבד דכל פרטי תנועות הנבראים 
למיניהם הם בהשגחה פרטית מהבורא ית'", 
אלא "עוד זאת דתנועה פרטית דנברא פרטי 
הרי יש לו יחס כללי לכללות כוונת הבריאה. 
. דגם תנועה אחת של דשא פרטי משלים 

הכוונה העליונה בענין הבריאה".

]וכמדובר כמ"פ דוגמא פשוטה לזה בחיי 
עקרתבית  חיל   ,  אשת  של  דרכה  האדם: 
מפקחת  שהיא  על  שנוסף  היא,  מוצלחת 
הנמצאים  הדברים  פרטי  כל  על  היטב 
בביתה, שכל דבר נמצא במקומו הראוי לו 
והכל מתנהג בסדר מדויק - הנה עוד זאת, 
שכל פרטי חפצי ביתה יש להם חלק במטרה 
הכללית של הנהגת הבית, עד שהכל הוא 

יתר  ולא  חסר  דלא  באופן  ובדיוק  בחשבון 
דבר  ואין  הבית  להנהגת  חסר משהו  לא   -

מיותר )שאינו משמש למטרה זו(.

  . ל' הכתוב - תהלים לו, ז.

  . חולין שם ד"ה ומשפטיך.

  . כתר שם טוב שם סקי"ט. וש"נ.

  . ראה משלי לא ובמפרשים.

3
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Баал-Шем-Тов учил 10, что Всевышний 
направляет каждую деталь творения; не 
только каждый вид творений в целом, но 
и каждое отдельное творение, и это каса-
ется не только животного и растительного 
мира, но и неживой природы. 

До Баал-Шем-Това некоторые еврей-
ские мудрецы считали, что частного вни-
мания Всевышнего удостаиваются только 
люди, а что касается животных, растений 
и минералов, то Всевышний наблюдает за 
всем видом в целом, не вдаваясь в дета-
ли. Баал-Шем-Тов раскрыл, что и детали 
(и события) неживой природы, раститель-
ного и животного мира точно рассчитаны 
Всевышним. 

[Как уже говорилось не раз, все идеи 
учения хасидизма коренятся в открытой 
части Торы (явно или намеком). Идею о 
Б-жественном провидении по отношению 
к каждому творению, вне зависимости от 
вида, согласно объяснению Алтер Ребе 
(чей день освобождения, 19 кислева, от-
мечается обычно в период чтения главы 
Ваишлах) мы находим в Талмуде, в трак-
тате Хулин 11. Там сказано: "Рабби Йоха-

10. Кетер Шем Тов (издание Кего́т), дополнения, п. 
179 и далее.

11. Лист 63а.

нан, увидев баклана, произносил: "Суды 
Твои – бездна великая"", что означает, 
по комментарию Раши, что Всевышний 
приготовил баклана дабы судить морских 
рыб и умертвить тех из них, которых Он 
присудит к смерти. Тут прямым текстом 
выражена идея суда над каждой морской 
рыбой, вплоть до того, что Всевышний 
посылает конкретную птицу умертвить 
конкретную рыбу.]

Баал-Шем-Тов объясняет: не только ин-
дивидуальные события в жизни всех тво-
рений диктуются провидением Творца, 
но каждое конкретное событие каждого 
конкретного существа связано с общим 
замыслом мироздания. Даже движение 
травинки имеет смысл, реализуя Высший 
замысел существования мира. 

[Простой пример этому из жизни че-
ловека: хорошая домохозяйка не просто 
знает обо всех вещах в доме и следит за 
тем, чтобы все они находились по местам 
и выполняли свою функцию. Каждая вещь 
для хозяйки – это деталь, которая слу-
жит общей цели – сделать дом удобным 
и уютным во всех отношениях, поэтому 
все у нее рассчитано так, чтобы не было 
недостатка ни в чем, а также не было 
ничего лишнего (не служащего потреб-
ностям общей цели).
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 - פשוטה  עקרתבית  בחיי  הדבר  כן  ואם 
עאכו"כ להבדיל הבדלות עד אין קץ אצל 
פרטי  שכל  שנוסף  ומנהיגו,  העולם  בורא 
המאורעות של כל הנבראים שבעולמו של 
הקב"ה הם ע"פ השגחתו ית', הנה כל אחד 
מהם נוגע להשלמת הכוונה העליונה בענין 

הבריאה[.

השגחה מיוחדת על עם ישראל

ג. מובן, שגם לפי שיטת הבעש"ט )שיש 
השגחה פרטית על כל הברואים( יש הבדל 
יסודי בין ההשגחה פרטית שעל כל הברואים 

והשגחתו ית' שעל בני ישראל.

בשם  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שמביא  וכמו 
כל  על  היא  שהשגח"פ  דאף  הבעש"ט   , 
- מ"מ,  ביותר  וגם על פרט קטן  הברואים 
ענין ההשגח"פ על עם קרובו ית' אי אפשר 
מען  קען  )"דָאס  להבין  אפשר  ואי  לצייר 
גָארניט אויסמָאלן. . דָאס ווָאס עס איז נוגע 
ַא אידן הוא בהשגחה פרטית ווָאס מען קען 

דָאס ניט פַארשטיין"(.

הוא  זה  שעילוי  מובן,  הלשון  ומפשטות 
גם בנוגע לפרטיותה של ההשגחה. כלומר, 
באיזו מדה כל פרט ופרט מושגח ממנו ית' 

ומשלים הכוונה העליונה.

  . נעתק בכתר שם טוב שם סק"כ.

דהנה ידוע    שיש כמה מדריגות ואופנים 
ה'  הכתוב    "עין  בלשון  מהם,   - בהשגחה 
אל יראיו", "עיני ה' אל צדיקים" )בעין א' 
ביניהם    י"ל  שהחילוק   -  )

עינים    בב'  או 
ההשגחה  ב"פרטיות"  לא  הוא  )לכאורה( 
ההשגחה  אם  ולדוגמא:  באופנה,  רק  אלא 
מלובשת ומוסתרת בדרכי הטבע, או שהיא 
מביאה  שהיא  )ועד  כל  לעין  גלוי'  השגחה 

להנהגה נסית כו'(.

מו"ח  כ"ק  לשון  המשך  מפשטות  אבל 
משמע,  הנ"ל  הבעש"ט(  )בשם  אדמו"ר 
שהעילוי בהשגחה על עם קרובו ית' הוא לא 
רק באופנה אלא גם בפרטיותה. דעם היות 
שהשגח"פ היא על כל הברואים, ועד שכל 
נוגע להשלמת הכוונה הכללית  ופרט  פרט 
נפלא  עילוי  יש  מ"מ,   - הבריאה  בענין 
בההשגחה על כל פרט ופרט של עם קרובו 

)ועילוי כזה שהוא למעלה מן השכל(.

  . ראה בזה לקו"ת ראה סד"ה כי תשמע )כג, ד ואילך. 
כד, ג(. אוה"ת וירא ד"ה אשר יאמר )קג, א ואילך(. ועוד. - 

וראה שומר אמונים )להר"י אירגס( בסופו.

  . תהלים לג, יח. שם לד, טז.

)יהל אור( על תהלים  )וכן באוה"ת    . ראה לקו"ת שם 
שם )ע' קכב( ובהנסמן שם. ועוד( שבהשגחה ב"עין א'" יש 
ב' אופנים - שלמטה מהשגחה בב' עינים או למעלה ממנה. 

ע"ש.

השגחה  יש  הברואים  שבכל  הבעש"ט  שיטת  לפי   .  
שקדמוהו(  ישראל  מחכמי  אחדים  לשיטת  )משא"כ  פרטית 

- ראה רשימה הנ"ל שם.

4
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Если так это даже у хорошей хозяйки, 
тем более (насколько это вообще можно 
сравнивать) так заведено у Творца мира и 
его Владыки. Не просто все детали творе-
ния точно выверены Б-жественным прови-
дением, но каждая деталь имеет отноше-
ние к общему замыслу.]

3. Пристальное внимание 
к еврейскому народу

Впрочем, даже по мнению Баал-Шем-
Това существует принципиальное отличие 
Б-жественного провидения в отношении 
остальных творений от Б-жественного 
провидения в отношении народа Израиля. 

Как говорил мой тесть и учитель 12 от 
имени Баал-Шем-Това 13: "Хотя Всевыш-
ний входит в детали жизни всех творений, 
тем не менее, Б-жественное провидение в 
отношении близкого Ему народа невоз-
можно ни обрисовать, ни постичь".

Отсюда понятно, что величие 
Б-жественного провидения касается всех 
деталей и самого провидения. Иными 
словами, предопределено, в какой мере 
каждая деталь мироздания будет контро-

12. Шестой Любавичский Ребе, рабби Йосеф 
Ицхак Шнеерсон.

13. Кетер Шем Тов (издание Кего́т), дополнения, 
п. 181.

лироваться Всевышним, и в какой мере 
проявится ее связь с общим замыслом.

Известно, что Б-жественное провидение 
имеет несколько уровней, среди которых 
такие, как "око Г-сподне на боящихся 
Его" 14 и "очи Г-сподни – к праведникам" 15 
(т. е. контроль может осуществляться 
как бы одним или обоими глазами). Раз-
личие здесь не в деталях Б-жественного 
проведения, а в том, каким образом оно 
выражается, к примеру: в одном случае 
Б-жественное провидение скрывается за 
естественными природными процессами, 
в другом  – происходит очевидным для 
всех образом (вплоть до явного чуда). 

Что касается особенности Б-жественного 
провидения в отношении народа Израиля, 
из приведенных выше слов от имени Баал 
Шем Това понятно, что оно отличается 
не только образом, но и деталями. Хотя 
Всевышний наблюдает за всеми творени-
ями, и абсолютно каждая деталь касается 
общего замысла в целом, тем не менее, 
Б-жественное наблюдение за каждой част-
ностью народа Израиля имеет удивитель-
ное достоинство, которое превыше воз-
можности его понять. 

14. Теѓилим, 33:18.
15. Там же, 34:16.
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רצון - הכל בשוה

ד. ויש לומר הביאור בזה:

אלא  נמצאו  "לא  הברואים  שכל  אף 

 - ית'  מאתו  המצאו" 1  ומושגחים  מאמתת 
מ"מ, )עיקר( רצונו ובחירתו של הקב"ה הוא 
העמים"   ,  מכל  בנו  ש"בחר  בישראל,  רק 
ונאמר    "אהבתי אתכם אמר ה' גו' אח עשו 

ליעקב גו' ואוהב את יעקב".

וי"ל שזהו גם תוכן מאמר רז"ל    שהעולם 
ישראל":  ובשביל   . התורה.  "בשביל  נברא 
ישראל ותורה הם כוונת הבריאה )וכמחז"ל    
את  לשמש  )אלא*  (  נבראתי  )לא*  (  "אני 
קוני"(, רצונו ובחירתו של הקב"ה הוא בהם 

עצמם;

תכלית  אינם  הנבראים  שאר  משא"כ 
"אמצעי"  רק  אלא  עצמם  בפני  ומטרה 
בתורה  הקב"ה  כוונת  נשלמה  ידם  שעל 
וישראל, וכמאמר חז"ל   ש"לא נבראו אלא 

תמיד  צ"ל  וזה  התורה.  יסודי  הל'  ריש  הרמב"ם  ל'   . 1
- כההמשך שם. וראה הדרן על הרמב"ם )לקו"ש חכ"ז ע' 

.)   

  . נוסח ברכת התורה.

  . מלאכי א, ב - ושייך לענין הבחירה )ראה תו"א ו, ג. 
אוה"ת בראשית )כרך ג( תקסה, א. ועוד(.

  . רש"י בראשית א, א.

  . משנה )וברייתא( סוף קידושין.
*  ( גירסא שהובאה במלאכת שלמה ועוד. ועד"ז ביל"ש 
)פג, סע"ב(  ולהעיר מתוד"ה מתני' מנחות  ירמי' רמז רעו. 

ד"לא. . אלא" מדגיש לעיכובא כו'.
*  ( גירסא שהובאה במלאכת שלמה ועוד. ועד"ז ביל"ש 
)פג, סע"ב(  ולהעיר מתוד"ה מתני' מנחות  ירמי' רמז רעו. 

ד"לא. . אלא" מדגיש לעיכובא כו'.
משנה )וברייתא( סוף קידושין.

לשמשני", שאין רצונו ית' בהם מצד עצמם 
לתורה  )"אמצעי"(  "משמשים"  רק  והם 

וישראל.

)והבחירה(  הרצון  ענין  תכונת  והנה 
היא   , דכאשר רוצים )ובוחרים( באיזה דבר 
אפשר שהרצון בכל חלקי ופרטי הדבר יהי' 
החילוקים  למרות  התוקף(,  )באותו  בשווה 
)מצד  הפרטים  של  ומעלתם  בחשיבותם 
פרט אחד  יחסר  ]ועד שכאשר  הם(  תוכנם 
מהדבר )גם פרט קטן וטפל לכאורה( יחסר 

בהכלל כולו, מאחר שרצונו לא נשלם[.

רצון  שהם  המצות,  בענין  שמצינו  וכמו 
העליון ב"ה )גזירות המלך   (, דאף שמצינו 
חילוקים מן הקצה אל הקצה במצות התורה, 
בלשון חז"ל    שיש "קלה שבקלות" ויש עד 
אמרו   "לא  מ"מ   - שבחמורות"  ל"חמורה 
תהא יושב ושוקל מצוותי' של תורה" אלא 
בשווה;  המצוות  בכל  הזהירות  אותה  צ"ל 
כי למרות החילוקים שבין המצות בתוכנם 

 - וכיו"ב  המצוה"(  "שרשי  החינוך  )בלשון 
ית', "אשר קדשנו במצותיו  כולן הן רצונו 
וצונו"   , וזה הוא בשווה ממש בכל המצות. 
דכמו שהקב"ה רוצה את החמורות כך רוצה 

את הקלות, באותו רצון   .

תרצ"ה  אגורה  וד"ה  תרצ"ד  תפלתי  ואני  ד"ה  ראה   .  
)בסה"מ קונטרסים ח"ב(. ובכ"מ.

  . ראה מכילתא יתרו כ, ג. ועוד.

  . תנחומא עקב ב. ובכ"מ. וראה אבות רפ"ב.

  . נוסח ברכת כל המצות.

על  כשגזר  אפילו  שהוא  במלך,  מורד  מדין  ולהעיר   .  
 - ה"ח(  פ"ג  מלכים  הל'  )רמב"ם  פלוני  למקום  שילך  אחד 
מכיון שעשה נגד רצון )וגזירת( המלך. וראה חגיגה )ה, ב( 

5
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4. Желание – все в 
равной степени

Объяснение:

Хотя "всё сущее существует истинно-
стью Его существования" 16 и контролиру-
ется Всевышним, тем не менее, Его же-
лание и выбор (в основном) реализуется 
именно через народ Израиля. Ибо "выбрал 
Он нас из всех народов" 17, и "Я возлюбил 
вас, сказал Г-сподь… разве не брат Эйсав 
Яакову?.. Но возлюбил Я Яакова" 18.

Этим же можно объяснить высказывание 
мудрецов, что "мир сотворен ради Торы и 
ради Израиля" 19. Иными словами, народ 
Израиля и Тора являются смыслом сотво-
рения мира. (Как сказали наши мудрецы 
о предназначении еврейского народа 20: "Я 
не сотворен ни для чего, кроме как для 
служения моему Творцу.) Всевышний реа-
лизует свое желание и выбор именно по-
средством еврейского народа.

Остальные творения как таковые явля-
ются не целью, а средством, позволяю-
щим исполниться замыслу Всевышнего, 
который реализуется посредством Торы 
и народа Израиля. Об этом наши мудре-
цы сказали 21: "…они (звери и птицы) со-
творены только для того, чтобы служить 
(еврейскому народу)", из чего видно, что 
желание Всевышнего не реализуется в 
остальных творениях, они только способ-

16. Слова Рамбама в начале Мишне Тора, 
Фундаментальные законы Торы, 1:1.

17. Слова благословения, произносимого перед 
чтением Торы.

18. Малахи, 1:2.
19. Приводится в Раши к Берейшит, 1:1.
20. Мишна в конце трактата Кидушин.
21. Там же.

ствуют этой реализации, а осуществляется 
она Торой и Израилем.

У желания (и свободного выбора) есть 
такое свойство: когда желают (и выби-
рают) что-то, то желание может распро-
страняться на все детали и частности 
желаемого предмета в равной степени 
(с одинаковой силой), невзирая на раз-
ницу в важности и достоинствах той или 
иной детали (если образуется нехватка ка-
кой-либо детали, даже малозначимой, это 
становится ощутимым недостатком, ибо 
желание не выполнилось целиком).

Подобное мы находим в заповедях, ко-
торые являются желанием Всевышнего 
("приказами Царя", выражаясь языком 
Мидраша 22). Хотя между заповедями име-
ется разница (есть заповеди "легкие из 
легких", словами наших мудрецов, а есть 
"строгие из строгих"), тем не менее, ска-
зано 23: "Не сиди и не взвешивай заповеди 
Торы". Следует исполнять их с одинако-
вым рвением и педантичностью. Несмо-
тря на различие в смысле и содержании, 
все заповеди являются волей Всевышнего. 
То, о чем сказано в благословениях на все 
заповеди –"освятил нас своими заповедя-
ми и повелел…", абсолютно одинаково 
для них всех. Всевышний хочет исполне-
ния самой строгой заповеди точно так же, 
как Он хочет исполнения и самой легкой. 
Его желание выражено во всех заповедях 
в одинаковой степени.

[По этой причине бывает так, что если 
не хватает какой-либо детали в заповедях, 

22. Мехилта, Итро, 2:3.
23. Мидраш Танхума, Экев, 2. И подобно этому в 

мишне Авот, 2:1.
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]וי"ל אשר מצד ענין זה שבמצוות, מצינו 
לפעמים, שכשחסר פרט אחד - חסר הכלל 
כולו. וכמו: גר שקיבל עליו כל התורה כולה 
חוץ מדבר אחד )אפילו מדברי סופרים( אין 
וכן "האומר שאין התורה  מקבלין אותו 1 ; 
מעם ה' אפילו פסוק אחד אפילו תיבה אחת. 
. ה"ז כופר בתורה"   , "ואין    )בזה( הפרש 
אשתו  ומצרים    ושם  כוש  חם  ובני  בין 

מהיטבאל   . . ובין אנכי ה' אלקיך    כו'"[.

השגחה בשווה

פרטית  בהשגחה  העילוי  מובן  ועפ"ז  ה. 
לגבי  הקב"ה  של  קרובו  עם  ישראל  על 

ההשגחה פרטית על שאר עניני הבריאה:

בשאר הברואים, אף שכל פרט ופרט נוגע 
מ"מ,  )כנ"ל(,  הכללית  הכוונה  להשלמת 

מכיון שחשיבות הפרטים תלוי' במעלתם

היא  ששלימותו  דאף  האדם,  גוף  ]כמו 
שערות  )וגם  האברים  כל  בו  יש  כאשר 
כלל  לדמות  אפשר  אי  מ"מ  וצפרנים(, 
בהם  תלוי'  שהנשמה  האברים  חשיבות 
לגבי שאר חלקי הגוף )ומכל שכן לשערות 

וצפרנים שהם פרטים טפלים ביותר([

מאן דמחוי לי' במחוג קמי מלכא כו'.

1 . בכורות ל, ב. רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ד ה"ח.

שבהערה  פיהמ"ש  ה"ח.  פ"ג  תשובה  הל'  רמב"ם   .  
הבאה.

  . פיהמ"ש להרמב"ם סנהדרין ר"פ חלק היסוד הח'.

  . נח י, ו.

  . פרשתנו לו, לט.

  . יתרו כ, ב. ואתחנן ה, ו.

ופרט  פרט  כל  שעל  ההשגחה  גם  לכן, 
היא ב"כל אחד לפי מעלתו"    )עד כמה הוא 

"משמש" את התורה ואת ישראל(.

מכיון  קרובו,  עם  בישראל  משא"כ 
תוצאה מרצונו  היא  עליהם  ית'  שהשגחתו 
ובחירתו בהם, הרי נוסף לזה שיש השגחה 
על כל פרט ופרט )ובאופן שכל פרט משלים 
הכוונה הכללית בענין הבריאה( - הנה אופן 
כפי  רק  לא  הוא  הפרטים  על  ההשגחה 
חשיבותו הפרטית של כל פרט ופרט )שבזה 
יש חילוקים לפי חשיבותו של הפרט(, אלא 
ההשגחה היא באופן שווה בכולם. כי מצד 
כל פרט  הרי  בישראל,  ית'  ובחירתו  רצונו 

ופרט שבהם "נוגע" באופן שווה   .

)סה"מ  תרצ"ד  הטה  בד"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ל'   .  
קונטרסים ח"ב רעט, א(. ולהעיר מלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר 
בַאשעפעניש  "יעדער  סק"כ(  שם  )כש"ט  הבעש"ט  בשם 

פַארנעמט גָאר ַא בַאזונדער ָארט לויט זיין מהות".

עילוי בהשגחה פרטית על  יש  זה  לומר, שמצד  ויש   .  
הכוונה  להשלמת  ביחס  הפרטים  חשיבות  בענין  ישראל 

הכללית בענין הבריאה*:
הרי  הבריאה,  ותכלית  כוונת  הם  הם  שישראל  מכיון 
איך  בההשגחה  שנרגש  כזה  באופן  היא  עליהם  ההשגחה 
בענין  הכללית  הכוונה  את  משלים  בהם  ופרט  פרט  שכל 
כי  לפרט,  פרט  בין  הבדל  זו  בהשגחה  אין  ולכן  הבריאה; 

בהענין ד"השלמת הכלל" כולם**משלימים הכלל.
והם  עצמם  בהם  הכוונה  שאין  הברואים  בשאר  ]משא"כ 
רק "משמשים" )"אמצעי"( לתורה וישראל - לכן ההשגחה 
כמה  עד  מעלתו,  לפי  אחד  בכל  היא  ופרט  פרט  כל  על 
הפרטים  )אף שכל  ישראל  ואת  התורה  את  "משמש"  הוא 

משלימים הכוונה הכללית בענין הבריאה([.
*( להעיר מלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר באגרות קודש שלו 
ח"ט ע' ערב. ולהעיר ג"כ ממשנ"ת בלקו"ש חכ"ג ע'     

ואילך.
**( וכמו אברי הגוף ששלימות הגוף היא דוקא כאשר יש 
בו כל האברים, גם האברים התחתונים )ראה ספר הערכים 

חב"ד ערך אברים בתחלתו, וש"נ(. 
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не хватает всего в целом. К примеру, гер, 
принявший всю Тору кроме одной детали 
(даже если это установление мудрецов), 
не считается евреем 24. Еще пример: если 
человек говорит, что Тора не дана Б-гом, 
даже если он ведет речь об одном стихе 
или об одном слове, то считается, что он 
отрицает всю Тору целиком 25. И здесь нет 
разницы между стихами, будь то стих "А 
сыны Хама: Куш, Мицраим…" 26, или стих 
"А имя жены его Меге́йтавель" 27, или стих 
"Я – Г-сподь, Б-г твой…" 28.]

5. Равноценное внимание 
В связи со сказанным становится понят-

ным величие Б-жественного провидения в 
отношении народа Израиля в отличие от 
остальных творений.

В остальных творениях каждая деталь 
тоже важна для общего замысла, но связь 

24. Талмуд, Бхорот, 30б. Рамбам, Законы запре-
щенных связей, 14:8.

25. Рамбам, Законы раскаяния, 3:8.
26. Берейшит, 10:6.
27. Там же, 36:39.
28. Шмот, 20:2.

деталей с целым зависит от их значимо-
сти. [Так, например, тело человека облада-
ет завершенностью при наличии всех ор-
ганов и систем, включая волосы и ногти, 
однако значимость различных органов не-
одинакова: жизненно необходимые органы 
несравнимо важнее других частей тела (и 
тем более важнее таких второстепенных 
деталей, как волосы или ногти]. Всевыш-
ний наблюдает за каждой деталью творе-
ния в зависимости от степени ее значи-
мости (насколько она содействует Торе и 
народу Израиля).

В противоположность этому 
Б-жественное внимание к евреям является 
следствием желания и выбора Всевышне-
го. Всевышний не просто внимателен к 
каждой детали (включая фактор ее важ-
ности в контексте общего замысла мира) 
– само внимание Всевышнего не связано 
со значимостью каждого отдельного ев-
рея (которая также различна), а равно во 
всех деталях. Учитывая желание и выбор 
Всевышним еврейского народа (в целом), 
каждая его деталь "затрагивает" Всевыш-
него в равной степени. 
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ירך והצלה שווים

מה  הטעם  לבאר  יש  זה  כל  ע"פ  ו. 
בפרט  דוקא  נקבע  יעקב  להצלת  שה"זכר" 
מדייקים   - גופא  ובזה  המאורע,  של  אחד 
בפרט שבפרט )אם רק גיד שבירך ימין או 
גם של שמאל וכו'( - כי עי"ז בא לידי ביטוי 
אבינו  יעקב  על  ית'  השגחתו  ואופן  גדר 

)ובמילא - גם על עם ישראל, בני יעקב(:

זו  שלא  כזה,  באופן  היא  ית'  השגחתו 
בלבד שכל פרט ופרט מושגח מאתו יתברך 
)ויתירה מזו - שכל פרט ופרט נוגע להשלמת 
זאת, שבענין  - אלא עוד  הכוונה הכללית( 
החשובים  הפרטים  יתברך  רצונו  השלמת 
ביותר או הפרטים הנראים כטפלים ומעוטי 
הערך, כולם מושגחים מאתו יתברך באופן 

שווה.

וענין זה מודגש במצות גיד הנשה, שהזכר 
נקבע  יעקב  דהצלת  המאורע  כללות  על 
דוקא על פרט שבפרט דהמאורע - ללמדנו, 
שגם פרט טפל כו' הי' נוגע לכללות ההצלה.

תופס במקצת – תופס בכולו

כל  מחוור  הענין  אין  עדיין  אמנם  ז. 
הזכרון  קביעת  שע"י  אמת  הן  כי  צרכו, 
בפרט שבפרט של מאורע זה נרמז העילוי 
ההשגחה  באופן  בנ"י,  על  ית'  שבהשגחתו 
על כל פרט ופרט כנ"ל - אבל מ"מ, סו"ס 
הי' ראוי יותר, לכאורה, לקבוע הזכר בענין 
באופן  הזכרון  קביעת  ע"י  כלומר:  כללי. 

כזה חסר לכאורה הזכר לכללות ההצלה - 

פרט של  רק  הוא  הנשה  גיד  הרי  סו"ס  כי 
המאורע   ?

וי"ל הביאור בזה בהקדם עוד ענין ביחס 
בנ"י להקב"ה   : בבנ"י נאמר 1  "כי חלק ה' 
וע"ד  "חלק מן העצם"   ,  עמו", שהם כמו 
כלומר:  אביו.  מעצמות  חלק  שהוא  הבן 
נוסף לזה שהקב"ה בחר בעמו ישראל ואוהב 
נרגש שיש כאן שנים,  )שבזה עדיין  אותם 
בוחר ונבחר, אוהב ואהוב(, אלא שהם עצם 

אחד כביכול.

קודם  "דאף  מהה"מ   ,  הידוע  ]וכמשל 
שנבראו ישראל הי' נחקק צורתם במחשבה 

 - במחשבה"  עלה  רז"ל    ישראל  כמ"ש 
כלומר, גם "קודם שנבראו ישראל" להיות 
במחשבה",  צורתם  "נחקק  בפ"ע,  מציאות 
וי"ל דזהו הדיוק נחקק - דחקיקה היא מני' 

ובי', כי ישראל וקב"ה כולא חד[.

דגיד  פרט  על  זכר  לקביעת  מקום  שיש  את"ל  ואף   .  
ישראל  על  השגח"פ  בגדר  האמור  ענין  להשמיענו  הנשה 
לגיד  )בנוסף  כללי  בענין  גם  זכרון  הי' ראוי לקבוע  - מ"מ 

הנשה(.

  . ראה בארוכה לקו"ש חכ"ח ע'     ואילך )בביאור ג' 
הלשונות "חלקנו. . גורלנו. . ירושתנו"(.

1 . האזינו לב, ט.

  . ראה בארוכה ד"ה זאת תורת הבית תרפ"ט )בסה"מ 
קונטרסים ח"א( פ"ד ואילך.

)וכן  הספר  בתחלת  שם  וראה  סע"ג.  ב,  תורה  אור   .  
בספרו לקוטי אמרים בתחלתו(.

  . ב"ר פ"א, ד.

7
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6. Бедро равноценно спасению
В связи со сказанным можно понять, 

почему память о спасении Яакова Тора 
решила выразить лишь одной деталью 
этого события, вплоть до самых тонких 
подробностей (затронул ли ангел только 
правое бедро или также левое). Ибо в 
этой частности выражаются особенности 
Б-жественного провидения в отношении 
праотца Яакова (и впоследствии – в от-
ношении всего народа Израиля, его по-
томков).

Всевышний внимателен к каждой дета-
ли (более того, каждая деталь дополняет 
общий замысел). Для исполнения Его 
желания и самая важная деталь, и такая, 
которая выглядит второстепенной и не 
имеющей особой значимости, находятся 
в сфере Его внимания в равной степени. 

Заповедь о седалищном нерве выража-
ет эту идею: она установлена в память о 
целом событии – спасении Яакова, и ука-
зывает при этом на одну частную деталь 
этого события. Это нас учит, что второсте-
пенная деталь имеет отношение ко всему 
событию в целом. 

7. Ухватив часть – схватил все
Впрочем, этот ответ не дает достаточ-

но ясного понимания. Мы видим, что тут 
выражена идея равного Б-жественного 
провидения по отношению к каждой де-
тали, но ведь было бы лучше установить 
в память о событии нечто выражающее 

общую идею спасения (ведь в том виде, 
как эта "память" установлена сейчас, она 
недостаточно напоминает о событии в 
целом). Седалищный нерв – маленькая 
деталь. 

Прежде чем объяснить это, приведем 
еще одну особенность в отношениях ев-
реев со Всевышним. О еврейском наро-
де сказано 29: "Ибо часть Г-спода – народ 
Его". Евреи являются частью сущности 
Б-га, как сын является частью сущности 
отца. 

Помимо того, что Всевышний выбрал 
народ Израиля и любит его (в этих отно-
шениях есть два субъекта: тот, кто выбрал, 
и тот, кого выбрали; тот, кто любит, и тот, 
кого любят), евреи и Всевышний являются 
как бы одной сущностью.

[Как сказал Магид из Межерича 30: "Еще 
прежде, чем евреи были сотворены, их об-
раз был выгравирован в мысли Всевышне-
го, как сказали наши мудрецы 31: "Израиль 
взошел в мысли"". Иными словами, "пре-
жде, чем евреи были сотворены" и стали 
самостоятельной реальностью, "их образ 
был выгравирован в мысли Всевышнего". 
Именно "выгравирован", ибо выгравиро-
ванная форма не дополняет предмет, а 
является его частью; так же евреи и Все-
вышний суть одно.]  

29. Дварим, 32:9.
30. Ор га́-Тора (Магида из Межерича), 2:73.
31. Мидраш Берейшит раба, 1:4.
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תופס  המאמר    "כשאתה  ידוע  והנה 
כי  בכולו",  תופס  אתה  העצם  מן  במקצת 

ה"עצם" נמצא בכל עצמותו בכל חלקיו   .

המצוות  בענין  לזה  דוגמא  שמצינו  וע"ד 
המצוה"   ,  מן  פטור  במצוה  "העוסק   -
שהפירוש בזה הוא, דהוי "כמו שמקיים גם 
כלולה  מצוה  כל  כי  השני'(,  זה"   )המצוה 
משאר כל המצות. ומבואר בזה   , כי רצון 
העליון בתרי"ג מצות הוא רצון עצמי, ולכן 
ע"י התפיסא ב"מקצת" רצון זה )קיום מצוה 
אחת( תופסים בכולו, והוי כמו שמקיים גם 

המצוה האחרת   .

ועד"ז מצינו בבני ישראל - דגם "נפש אחת 
כ"כ  ועד  מלא" 1 ,  "עולם  ה"ה  מישראל" 
ש)בדיני פקו"נ( מצינו לפעמים שיש ל"נפש 
רבים  של  החשיבות  אותה  מישראל"  אחת 

סקט"ז  בהוספות  טוב  שם  כתר   - הבעש"ט  מאמר   .  
)וש"נ(. המשך תער"ב ח"א ס"פ ערב.

  . וכמו חיות הנפש שבאדם, שהנפש "כולה עצם אחד 
- שבחיות  - עא, ריש ע"ב(  )ל' התניא פנ"א  רוחני פשוט" 
כש"תופסים  הרי  כאחד,  הגוף  כל  את  המחי'  הכללי, 
במקצתו" )כפי שמתפשט באבר אחד( תופסים בכולו, דבכל 

חלק וחלק הוא אותו ה"עצם" והחיות הזה.

  . סוכה כה, א.

ע"ד  וראה  בערכו.  והמצוה  התורה  כללי  צפע"נ   .  
לםרבה  ד"ה  תקכב(.  ע'  סח.  )ע'  תרס"ו  המשך  החסידות 

המשרה ה'ש"ת )בסה"מ קונטרסים ח"ב( פ"ג. ועוד.

  . המשך תרס"ו ע' תקכב. המשך תער"ב ח"ב ע' א'פא. 
ע"ש.

  . היינו, שרצון העליון בכל מצוה ומצוה פרטית אינו רק 
פרט מן הכלל, אלא הוא גם חלק מן העצם - הרצון העצמי 
בתרי"ג מצות )שלמעלה מהתחלקות(, ולכן, ע"י קיום מצוה 
אחת "תופסים" לא רק הרצון שבמצוה פרטית זו, אלא "כל" 
הרצון )ובמילא גם הרצון שבמצוה השני' שפטור ממנה( - כן 
מובן מהמבואר בהמשך תרס"ו ומפורש בהמשך תער"ב שם.

1 . משנה סנהדרין לז, א.

וכלל. ועד כ"כ דעכו"ם שאמרו לקבוצה של 
לאו  ואם  ונהרגנו  לנו אחד מכם  "תנו  בנ"י 
להם  ימסרו  ואל  כולם  יהרגו  כולכם  נהרוג 
הביאורים  שאחד  מישראל"    -  אחת  נפש 
ישראל  כלל  "חלק" של  בכל  כי  הוא,  בזה 
"תופסים בכולו", היינו, שב"עצמיות" שבכל 

איש ישראל נתפס העצם של הכלל כולו.

בפרטים מתבטאת העצם

העילוי  יותר  בעומק  יובן  ובזה  ח. 
שבההשגחה פרטית על ישראל עם קרובו:

בענינים אלה שבהם באה לידי ביטוי וגילוי 
אחדות זו שבין ישראל והקב"ה )שהם "חלק 
מן העצם"( - הרי ההשגחה בהם היא באופן 
)שלא זו בלבד שהקב"ה משגיח על כל פרט 
כל  ענינים  שבכמה  ובאופן  שלהם,  ופרט 
הכוונה  להשלמת  בשווה  נוגע  ופרט  פרט 
הכללית, אלא עוד זאת( שבכל פרט ופרט 
"תופסים  ישראל  עמו  על  זו  השגחה  של 

בכולו", כל הקשר העצמי שביניהם.

וכן הי' במאורע זה של הצלת יעקב מיד 
מלאכו של עשו, שהי' ענין כללי ביותר בחיי 

יעקב, עד שנגע עד לעצמיותו.

יעקב  הצלת  על  הזכר  נקבע  זה  ומטעם 
פרט  על  דוקא  כ"א(  כללי,  בענין  )לא 
שבפרט )כנ"ל( - להורות על ענין הכי עמוק 
ישראל,  על  הקב"ה  ושמירת  שבהשגחת 
שהשגחה זו ]כפי שבאה לידי ביטוי ביעקב, 

  . רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה ה"ה )וראה שם דכ"ה 
אפילו ב"יחדוהו להם" - מלבד "אם הי' מחוייב מיתה כו'"(.

8
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Известно, что "если ты ухватил часть 
сущности, ты ухватил ее всю целиком" 32. 
Ибо сущность присутствует целиком во 
всех своих частях. 

Пример этому мы находим в заповедях: 
когда человек занят исполнением одной 
заповеди, он освобождается от другой 33. 
Смысл этого в том, что, исполняя эту за-
поведь, человек как будто исполняет так-
же и ту. Ибо каждая заповедь включает в 
себя все остальные. 

Желание Всевышнего, выраженное в 
шестисот тринадцати заповедях, является 
желанием, исходящим из Его сущности. 
Поэтому ухватив "часть" высшей воли 
(когда исполняют одну заповедь), ухваты-
вают ее всю целиком. Поэтому и счита-
ется, что в этот момент как бы исполняют 
также другую заповедь.

Подобное мы видим в евреях. Даже 
одна еврейская душа являет собой целый 
мир 34. Это верно настолько, что в деле 
спасения жизни одна душа имеет значи-
мость всего народа. Если иноверцы по-

32. Высказывание Баал-Шем-Това, Кетер Шем 
Тов (издание Кего́т), дополнения, п. 227.

33. Талмуд, Сукка, 25а.
34. Мишна в трактате Санге́дрин, 37а.

требовали от группы евреев выдать одно-
го на растерзание, иначе будут убиты все, 
закон требует: пусть погибнут все, но не 
отдадут одну еврейскую душу 35. Одно из 
объяснений этому таково: схватив "часть" 
народа Израиля, хватают его целиком. То 
есть схватив сущность одного еврея, за-
хватывают сущность всего народа 36. 

8. В детали раскрывается 
сущность

Теперь можно понять величие 
Б-жественного провидения в отношении 
народа Израиля еще глубже. 

Когда речь идет о раскрытии един-
ства евреев с сущностью Всевышнего, 
Б-жественное внимание направлено не 
просто на каждую деталь как часть обще-
го замысла, но и охватывает в каждой де-
тали сущностную связь еврея со Всевыш-
ним. 

Так было в чудесном спасении Яакова 
от руки ангела Эйсава. Это стало чрезвы-
чайно важным событием в жизни Яакова, 
касающимся всей его сущности. 

35. Рамбам, фундаментальные законы Торы, 5:5.
36. Поэтому у группы нет преимущества перед 

одним евреем. 
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שהוא העצם דכלל ישראל   , ונשמתו היתה 
מעולם  שבישראל  הנשמות  מכל  "כלולה 
פרט  שבכל  באופן,  היא   -  ]

עולם"    ועד 

  . ראה צפע"נ עה"ת )המלוקט( ר"פ וישב )ושם, שזהו 
כשנאמר "ישראל". ולהעיר שבמאורע זה נאמר "לא יעקב 

יאמר עוד שמך כי אם ישראל" )פרשתנו לב, כט((.

  . תניא אגה"ק ס"ז )קיא, סע"ב(.

ופרט, עד לפרט קטן וטפל ביותר, תופסים 
"בכולו".

)משיחות ערב חג השבועות תשמ"ו; 

שמח"ת תשח"י(

9
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Поэтому в память об этом событии уста-
новлена заповедь, выражающаяся в одной 
мелкой детали. Это указывает на очень 
глубокий аспект Б-жественного внимания 
и защиты еврейского народа. Внимание 
Всевышнего к своему народу открывает в 
каждой детали, даже в самой маленькой и 
незначительной, всю глубину связи между 
ними. Эта идея нашла выражение в Яако-

ве, который передал свою сущность всему 
еврейскому народу, ведь душа его вклю-
чала в себя все еврейские души до конца 
времен 37.

(Из бесед в канун Шавуот 5746 (1986) г. и в 
Симхат Тора 5718 (1957) г.) 

37. Тания, Святое послание, 7.
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