
 
 
 
 

 קעטקעטקעטקעט,,,,כתר ש� טובכתר ש� טובכתר ש� טובכתר ש� טובספר ספר ספר ספר 
 השגחה פרטיתהשגחה פרטיתהשגחה פרטיתהשגחה פרטית

ע דלא זו לבד דכל פרטי תנועות "ט נ"וכידוע בעני� השגחה פרטית שמבאר מורנו הבעש
והשגחה פרטית הלזו היא חיות ', הנבראי� למיניה� היא בהשגחה פרטית מהבורא ית

כללות אלא דעוד זאת דתנועה פרטית דנברא פרטי הרי יש לו יחס כללי ל, הנברא וקיומו
ועל דר� דוגמא הנה תנועת אחד הדשאי� הצומח בעמקי יער או באחד , כונת הבריאה

הנה לא זו בלבד , ההרי� הגבוהי� או בעמקי� היותר עמוקי� אשר לא עבר ש� איש
י השגחה "דתנועת הדשא ההוא לימינו ולשמאלו לפני� ולאחור בכל מש� ימי חייו הוא עפ

, חדשי� ימי� ושעות קצובות' יחי' דשא פרטי זה חי גזר אומר אשר' פרטית אשר הוא ית
אלא עוד זאת , ובמש� זה יסוב ויכו� לימינו ושמאלו לפניו ולאחוריו במספר כזה וכזה

דבצרו� ואחוד כל , דתנועת הדשא הפרטי הלזה יש לו יחס כללי לכללות כונת הבריאה
פי� ורבבות מיני� הפעולות הפרטי� של הרבוי רבבות פרטי� אי� מספר שישנ� בכל האל

כ הנה לא "וא, מ הנה נשלמה כונה העליונה בסוד הבריאה כולה"חלוקות דדצח' שישנ� בהד
אלא עוד זאת דג� תנועה , זו בלבד דתנועה אחת של דשא פרטי היא באה בהשגחה פרטית

 אחת של דשא פרטי משלי� הכונה העליונה בעני� הבריאה
Keter Chem Tov, 179 
La providence particulière  
Nous connaissons l’explication du Baal Chem Tov sur la providence particulière. Non 
seulement chaque détail des mouvements des créatures de chaque espèce est soumis à la 
providence divine mais c’est cette providence qui est la vie même des créatures et leur 
permanence. Mais encore plus: chaque mouvement particulier de chaque créature entretient 
un rapport avec le but général de la création. A titre d’exemple, le mouvement d’une herbe 
qui pousse dans les profondeurs d’une forêt ou dans l’une des montagnes les plus hautes ou 
dans une vallée profonde où nul homme n’a mis les pieds, non seulement chaque 
mouvement de ce brin d’herbe vers la droite ou vers la gauche, en avant et en arrière durant 
toute sa durée de vie est conditionné par la providence particulière car Dieu décrète sur cette 
herbe particulière qu’elle vive quelques mois, quelques jours ou quelques heures et dans 
cette durée elle se tournera et se penchera vers la droite et la gauche, devant et derrière tel 
et tel nombre de fois. Mais encore plus: le mouvement de ce brin d’herbe entretient un 
rapport avec l’ensemble de la création et son sens général. Car c’est par l’association et 
l’union de toutes les actions individuelles de la multitude d’individus des multitudes 
d’espèces des quatre catégories d’existence : minéral, végétal, animal et parlant (homme) 
que se réalise le projet fondamental divin de la création entière. Et ainsi ce n’est pas 
seulement que le mouvement d’un seul brin d’herbe est conditionné par la providence 
particulière mais c’est qu’un seul mouvement d’un brin d’herbe complète le but de la 
création. 

L’omniprésence divine 
 

La providence selon le Baal Chem Tov 
 
Selon le Baal Chem Tov, la providence divine est totale 
c'est-à-dire que non seulement elle s’applique au moindre 
détail de la création mais chaque événement est lié à 
l’ensemble de la création dans le projet divin. 

Sefer Keter Chem Tov: un recueil des 
enseignements du Baal Chem Tov 

 



ד� סגד� סגד� סגד� סג, , , , מסכת חולי� פרק גמסכת חולי� פרק גמסכת חולי� פרק גמסכת חולי� פרק ג, , , , תלמוד בבליתלמוד בבליתלמוד בבליתלמוד בבלי  
משפטי� תהו� רבה) תהילי� לו(יוחנ� כי הוה חזי של� אמר ' ר  

  
 
Talmud de Babylone, Traité Houlin, Chapitre 3, page 63a 
Quand Rabbi Yohanan voyait un cormoran (attraper un poisson) il disait : « Ton jugement 
atteint les abîmes » (Psaumes 36). 
 
 

 עזעזעזעז    ,,,,כתר ש� טובכתר ש� טובכתר ש� טובכתר ש� טובספר ספר ספר ספר 
דבר� נצב בשמי�דבר� נצב בשמי�דבר� נצב בשמי�דבר� נצב בשמי�' ' ' ' לעול� הלעול� הלעול� הלעול� ה: : : : פטפטפטפט, , , , תהלי� קיטתהלי� קיטתהלי� קיטתהלי� קיט  

' ל כי דבר� שאמרת יהי רקיע בתו� המי� וגו"ט ז"הבעש' דבר� נצב בשמי� ופי' לעול� ה
נצבות ועומדות לעול� בתו� רקיע השמי� ומלובשות בתו� כל תיבות ואותיות אלו ה� 

' הרקיעי� לעול� להחיות� כדכתיב ודבר אלקינו יקו� לעול� ודבריו חיי� וקיימי� לעד כו
ו וחוזרות למקור� היו כל השמי� אי� ואפס ממש "כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע ח

.והיו כלא היו כלל  
 

Keter Chem Tov, 179 
Psaumes 119, 89 : « Tes paroles mon Dieu se tiennent pour toujours dans le ciel » 
Car ces paroles que tu as dites (Genèse 1): « Qu'un espace s'étende au milieu des eaux », 
ces mots et ces lettres se tiennent toujours dans le ciel pour toujours dans le firmament du 
ciel et sont habillées de tous les firmaments pour les faire exister à jamais. Ainsi il est écrit : 
« La parole divine fait exister éternellement, et ses paroles sont vivantes et permanentes 
pour toujours », car si jamais ces paroles étaient retirées du ciel et revenaient à leur source 
le ciel n’existerait plus et tout retournerait au chaos originel. 
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ז לימות "ס אי� בי� עוה"וביאור ש, ]'וכו[ובדוד ' ס לא גלו ישראל עד שכפרו בה"ביאור ש
יו� בלא יסורי� ' עברו עליו מס מי ש"דאמרו בש, ]'וכו[המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד 

, ד יסורי� הושיט ידו לארנקי ליטול דינר זהב ונטל מטבע פחותה"ה] 'וכו[קיבל עולמו 
כי צדיק באמונתו , וביאר. ד שזה נחשב לכפרת עו�"וכי ס, והקשה הא אי� יסורי� בלא עו�

ממנו > ה�<י ויודע שכל מאורעותיו של האד� "כי המאמי� בהשגחה פרטית של הש, יחיה
, והוא לסיבת חטאו, י דינא דמלכות שמי�#הכל הוא בדי� אדנ, ה� דבר קט� או גדול', ית

מיד מוחלי� לו מאחר שהוא מאמי� וחוזר בו ומדבק ', ומיד נתחרט ומלא חרדה ופחד ה
אחר שהוא , לכ� ג� המושיט ידו ליקח דינר זהב ועלה בידו דינר כס�. 'מחשבתו בו ית

נחשב לכפרת עו�, ו ומתחרטלסיבת חטא] מאמי� שזה[  
שהוא ' ב' אל ד', ומזה נמש� שהיא ו', בחינת ד, ס שנקרא אי�"כי א, ובחינה זו נקרא דוד

וכשאינו מאמי� זה שהכל בהשגחה ]. 'וכו[' תכלית השפלות הכל בהשגחה פרטיות ממנו ית
, ל"דוד הנ' י ובבחי"זה נקרא כופר בהש, רק אומר כחי ועוצ� ידי עשה לי', פרטיות ממנו ית

רק מלכות הוא מכוסה ומשועבד אל הקליפה המכסה ומסתיר , י#כי כופר בדי� מלכות אדנ
אשר את רוח הטומאה יעביר מ� , ולעתיד בימות המשיח. מבני אד�' עניני השגחתו ית

ובזה יוב� לא גלו ישראל עד שכפרו . 'בפרטי פרטות כו' אז יתגלה השגחתו ית, האר)
, ז לימות המשיח שעבוד מלכיות בלבד"וזהו שבי� עוה]. 'וכו[ד ה ובמלכות בית דו"בהקב
.והב�  

 
 
 
 



Keter Chem Tov, 179 
Le talmud explique que le peuple d’Israël n’a été exilé que parce qu’il a renié Dieu et le roi 
David. Un autre passage du Talmud: «La seule différence entre notre époque et les temps 
messianiques c’est la libération du joug des nations.». Un autre passage du Talmud: « Celui 
qui a passé 40 jours sans souffrance a reçu son monde (c'est-à-dire il ne peut espérer 
recevoir plus que cela en une vie), de quelle souffrance parlons nous ? Quelqu’un porte sa 
main à son portefeuille pour prendre un dinar en or et n’a trouvé qu’une petite pièce sans 
valeur ».  
Le Baal Chem Tov pose la question: il n’y a de souffrance que parce qu’il y a eu une faute, et 
pouvons nous imaginer un instant qu’une telle souffrance aussi minime puisse être 
considérée comme l’expiation d’une faute ? Il répond: le juste vit de sa foi, car celui qui croit 
en la providence particulière de Dieu et sait que tous les événements de la vie humaine 
viennent de Dieu qu’il s’agisse d’une petite ou d’une grande chose : tout provient de la 
justice divine. Le juste fait ainsi dépendre sa souffrance de sa faute et va immédiatement 
regretter et se remplir de crainte et de tremblements face à Dieu, ses fautes sont alors 
immédiatement pardonnées puisqu’il réintègre sa foi par sa repentance et rejoint Dieu dans 
ses pensées. C’est ainsi que même celui qui porte sa main à son portefeuille pour prendre 
un dinar d’or et se retrouve avec un dinar d’argent, puisqu’il sait que tous les évènements qui 
lui arrivent sont liés à ses fautes, se repent et considère cela comme l’expiation d’une faute. 
Et c’est cela que représente David (formé en hébreu par les lettres Dalet, Vav et Dalet): le 
premier Dalet renvoie à l’infini, le Vav l’attraction et le deuxième Dalet vers l’humilité, tout 
selon la providence divine particulière. Et quand il ne croit pas (Israël) que tout vient de la 
providence divine  et qu’il affirme que tout vient de son propre pouvoir et de sa force alors il 
renie Dieu et c’est ce que signifie David dans la tradition talmudique. Car celui qui renie la 
justice divine recouvre la providence d’un voile qui l’obscurcit. Dans les temps messianiques 
l’impureté disparaitra de la terre et se dévoilera alors la providence divine dans chacun de 
ses détails. En cela nous comprenons qu’Israël n’a été exilé que par le déni de l’existence de 
Dieu et de la royauté de David. Et c’est cela que le Talmud entend par cette phrase « La 
seule différence entre notre époque et les temps messianiques c’est la libération du joug des 
nations. ». 
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הוא הוראת הנהגה בעבודת , כל דבר ודבר אשר האד� רואה או שומע: ט אמר"מורנו הבעש
להבי� ולהשכיל מכל דר� בעבודת הש�, וזהו עני� העבודה, הש�  

 
Keter Chem Tov, 224 
Le Baal Chem Tov disais: chaque chose que l’homme voit et entend, c’est un enseignement 
éthique dans le service de Dieu et c’est cela servir Dieu: comprendre et réfléchir chaque voie 
du service de Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : http://www.chabadlibrary.org/books/default.aspx?furl=/bsht/kst/1/46a  
Traduction : Lev Fraenckel 


