
 בס"ד

 עין ה' אל יראיו
 

 יח| פרק  בראשיתא. 

ְמרו )יט(  יו ְושָּ יתֹו ַאֲחרָּ ת בֵּ יו ְואֶׁ נָּ ת בָּ ה אֶׁ ר ְיַצוֶׁ יו ְלַמַען ֲאשֶׁ י ְיַדְעתִּ כִּ

ה ו קָּ ְך ה' ַלֲעׂשֹות ְצדָּ רֶׁ יא ה' ַעלדֶׁ בִּ ט ְלַמַען הָּ ְשפָּ ר  מִּ ת ֲאשֶׁ ם אֵּ הָּ ַאְברָּ

יו: לָּ ר עָּ בֶׁ  דִּ

 בראשית יח|  רמב"ןב. 

לשון רש"י, ארי ידעתיניה  -)יט( כי ידעתיו למען אשר יצוה 

כתרגומו, לשון חבה, כמו מודע לאישה )רות ב א(, ואדעך )שמות 

לג יז(, אמנם עיקר כולם לשון ידיעה, שהמחבב את האדם ומקרבו 

אצלו יודעו, ומכירו. ואם תפרשהו יודע אני בו שיצוה את בניו, אין 

כן שיהיה "ידעתיו", גדלתיו ורוממתיו, "למען" נופל על הלשון. וית

בעבור אשר יצוה את בניו אחריו לעשות את הישר לפני, ולכך 

אשימנו לגוי גדול ועצום שיעבדוני. וכמוהו ידעתיך בשם )שמות 

לג יב(, מה אדם ותדעהו )תהלים קמד ג(. או יאמר "ידעתיו 

 שיצוה", וכן למען ינוח שורך וחמורך )שמות כג יב(, שינוח:

הנכון בעיני שהיא ידיעה בו ממש. ירמוז, כי ידיעת השם שהיא ו

השגחתו בעולם השפל, היא לשמור הכללים. וגם בני האדם 

מונחים בו למקרים עד בא עת פקודתם. אבל בחסידיו ישום אליו 

לבו לדעת אותו בפרט, להיות שמירתו דבקה בו תמיד, לא תפרד 

צדיק עיניו )איוב לו הידיעה והזכירה ממנו כלל. כטעם לא יגרע מ

ז(. ובאו מזה פסוקים רבים, כדכתיב )תהלים לג יח( הנה עין ה' אל 

 יראיו, וזולת זה:

 בראשית יח, יט|  בחיי רבינוג. 

)יט( כי ידעתיו. לשון גדולה ומעלה, מלשון: )תהלים קמד, ג( "מה 

אדם ותדעהו", או יהיה לשון השגחה, כי ידיעת הש"י את האדם 

כשאמר "כי ידעתיו" בא למעט שאר בני אדם היא השגחתו בו, ו

 שאינם צדיקים שאין ההשגחה בהם כמו בצדיקים.

וצריך שתשכיל כי ההשגחה בעולם השפל במין האדם היא כללית 

ופרטית, ופסוק מלא הוא, שמצינו: )ירמיה לב, יט( גדול העצה ורב 

העליליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני האדם לתת לאיש 

גו', ובשאר בעלי חיים היא כללית לא פרטית רק בכלל כדי כדרכיו ו

לקיים המין. וההשגחה הפרטית שבמין האדם נחלקה לשני 

חלקים: השגחה בו לידע כל פרטי מעשיו ומחשבותיו, והשגחה בו 

להגין עליו ולהצילו מן המקטגרים. ההשגחה בו לידע כל פרטי 

ן שכתוב: מעשיו, היא בכל אדם מישראל או מן האומות, כעני

)תהלים לג, טו( "היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם", ההשגחה 

בו להצילו מן המקרים, אין זה בכל אדם ואפילו בישראל, כי אם 

בצדיקים שבהם, שהקב"ה מציל את הצדיקים מן המקרים ששאר 

בני אדם נמסרים בידם, ולא יעזוב את חסידיו ולא יגרע מהם עינו, 

ד, לא תפרד ממנו כלל, וזה לשון "כי אלא השגחתו בצדיק תמי

ידעתיו" שההשגחה בו ובשאר הצדיקים להצילם ממקרי בני 

 האדם, וזה דעת הרמב"ן בפסוק זה כשתסתכל בו.

 לו| פרק  איובד. 

הו:)ז(  ְגבָּ ַצח ַויִּ נֶׁ ם לָּ יבֵּ א ַויֹּשִּ סֵּ ים ַלכִּ כִּ ת ְמלָּ יו ְואֶׁ ינָּ יק עֵּ ַצדִּ ְגַרע מִּ  ֹלא יִּ

 | איוב לו, ז ה. רמב"ן

, תוב מפרש ענין גדול בענין ההשגחהזה הכ -לא יגרע מצדיק עיניו 

ובאו בו פסוקים רבים. כי אנשי התורה והאמונה התמימה יאמינו 

, כי האל ישגיח וישמור אנשי מין האדם; כמו שכתוב בהשגחה

"גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני 

, יט(; ואמר דוד: לב מיהליו" )יראדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעל

, ט(. ולא ' וכל יצר מחשבות מבין" )דה"א כח"כי כל לבבות דורש יי

מר אישי שאר בא בתורה או בנבואה שיהיה האל משגיח ושו

, רק שומר את הכללים בכלל 'השמים הבריות שאינן מדברות

, וגם לכפר על וצבאם'; ולכן הותרה השחיטה לצורך האדם

 מם על המזבח.נפשותינו בד

, , מפני שהוא מכיר את אלהיו, כי האדםוהטעם הזה ידוע וברור

ישגיח עליו וישמור אותו; ולא כן שאר הבריות שאינן מדברות 

, כי ואינן יודעות בוראם. ומן הטעם הזה ישמור את הצדיקים

כן עיני יי' עליהם מראשית השנה  ,כאשר לבם ועיניהם תמיד עמו

עד כי החסיד הגמור הדבק  ,יב( ,"פ דב' יאועד אחרית שנה )ע

הדבק במחשבתו בו בענין מענייני העולם  ,באלהיו תמיד ולא יפרד

וישתמר  ,אפילו ההוים בטבע ,יהיה נשמר תמיד מכל מקרי הזמן -

שב מכת העליונים ,מהם בנס יעשה לו תמיד חָּ אינם מבני  ,כאלו יֵּ

להדבק באלהיו ההויה וההפסד למקרי העתים; וכפי קרבתו 

 ישתמר שמירה מעולה.
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ואפילו לא יתחייב מיתה  ,והרחוק מן האל במחשבתו ובמעשיו

 י( למקרים.  ,יהיה משולח ונעזב )ע"פ יש' כז ,בחטאו אשר חטא

ובאו בזה פסוקים רבים: אמר דוד עליו השלום: "רגלי חסידיו 

ליו כי הקרובים א ,ט(; אמר ,ישמור ורשעים בחשך ידמו" )? ש"א ב

בתכלית השמירה; והרחוקים ממנו מזומנים למקרים ואין להם  -

כמו ההולך בחשך אשר נפילתו קרובה אם לא  ,מציל מן הנזק

יח(. ואמר: "כי לא בחרב ובחנית  ,ישתמר וילך לאט )ראה מו"נ ג

מז(; וכתיב "עין יי' אל יראיו המיחלים לחסדו"  ,יהושיע יי'" )ש"א יז

מיחלים לו  כי עיניו עליהם כאשר הם ,יאמריח(;  ,)ראה תה' לג

 תמיד ונפשם דבקה עמו.

צותה התורה החלץ  ,ומפני שרוב העולם מן הכת הזאת האמצעית

וענין משוח מלחמה להשיב היראים: "ולא ימס את לבב  ,הנלחמים

ח(; וכל תקון המערכות אשר בתורה או  ,אחיו כלבבו" )דב' כ

י' ויאמר לא תעלה הסב אל אחריהם כגון "וישאל דוד בי ,בנביאים

כג(; וכגון "לך ומשכת בהר  ,ובאת להם ממול בכאים" וגו' )ש"ב ה

 ,ו(. כי אם ראוים הם ,תבור ולקחת עמך עשרת אלפים איש" )שו' ד

, ואילו היו חייבים בנצוח ַעם ,יוצאים במעט גוי ונוצחים בלי נשק

 בדרך הטבע והמקרה. כי ראוים להתנהג  ,לא יועיל למו; רק הענין

 ,יח ,והענין הזה בארו הרב זצ"ל ביאור יפה בספר מורה הנבוכים )ג

כי האל  -נא(. ועתה אמר אליהוא בדרך הזה: לא יגרע מצדיק עיניו 

כענין  ,אלא יראה בו תמיד ,לא ימנע עיניו שעה ורגע מן הצדיק

 יח(.  ,"עיני יי' אל יראיו" )תה' לג

 כ מאמר ה|  ספר הכוזריו. 

אליו ואומר כי דוד עליו השלום הביא שלשה חלקים  ועתה אשוב

בסבות המות, ואמר: +שמואל א' כ"ו י'+ כי אם ה' יגפנו, והיא 

הסבה האלהית, או יומו יבוא ומת, והיא הסבה הטבעית, או 

 במלחמה ירד ונספה, והיא הסבה המקרית.

 דברים כ, ז|  בחיי רבינו ז. 

)ז( פן ימות במלחמה. כלומר בלא יומו, ומכאן שהמת במלחמה מת 

א כו, י( "או יומו יבא ומת או  -בלא יומו, וכן אמר הכתוב: )שמואל 

 במלחמה ירד ונספה".

 כג| פרק  שמותח. 

י ַוֲעַב )כה(  רֹּתִּ יָך ַוֲהסִּ ימֶׁ ת מֵּ ת ַלְחְמָך ְואֶׁ ַרְך אֶׁ ם ובֵּ יכֶׁ ת ה' ֱאֹלהֵּ ם אֵּ ְדתֶׁ

ָך: ְרבֶׁ קִּ ה מִּ  ַמֲחלָּ

 שמות כג, כה|  רמב"ן. ט

שלא ימות במלחמה או במגפה  -ואמר את מספר ימיך אמלא 

בשנוי האויר רק בזקנה שימלא ימים כמספר אשר הם חיי האדם 

דוד המלך. וכבר הזכרתי בדורותיו, כגון שבעים ושמונים שנה כדור 

)בראשית יז א ולעיל ו א( כי כל אלה נסים שיעשה השם בשמים 

 ובארץ מופתים בעבור עושי רצונו:

 כ| פרק  דבריםי. 

ְמָך ֹלא  ב ַעם ַרב מִּ כֶׁ רֶׁ יתָּ סוס וָּ אִּ ָך ְורָּ ה ַעל אְֹּיבֶׁ מָּ ְלחָּ א ַלמִּ צֵּ י תֵּ )א( כִּ

ְך ַהַמַעְלָך  מָּ יָך עִּ י ה' ֱאֹלהֶׁ ם כִּ הֶׁ א מֵּ ירָּ ה תִּ יָּ ם: )ב( ְוהָּ יִּ ְצרָּ ץ מִּ רֶׁ אֶׁ מֵּ

ם  הֶׁ ַמר ֲאלֵּ ם: )ג( ְואָּ עָּ ל  הָּ ר אֶׁ בֶׁ ן ְודִּ ַגש ַהכֹּהֵּ ה ְונִּ מָּ ְלחָּ ל ַהמִּ ם אֶׁ ְבכֶׁ רָּ ְכקָּ

ַרְך  ם ַאל יֵּ יכֶׁ ה ַעל אְֹּיבֵּ מָּ ְלחָּ ים ַהיֹום ַלמִּ בִּ ם ְקרֵּ ל ַאתֶׁ אֵּ ְׂשרָּ ְשַמע יִּ

יְראו ְוַאל ַתְחְפזו ְוַאל  ַתַע  ם ַאל תִּ י ה' ְלַבְבכֶׁ ם: )ד( כִּ יהֶׁ ְפנֵּ ְרצו מִּ

ם: )ה(  ְתכֶׁ יַע אֶׁ ם ְלהֹושִּ יכֶׁ ם אְֹּיבֵּ ם עִּ כֶׁ ם לָּ חֵּ לָּ ם ְלהִּ כֶׁ מָּ ְך עִּ ם ַההֹּלֵּ יכֶׁ ֱאֹלהֵּ

ש ְוֹלא  דָּ ת חָּ ה ַביִּ נָּ ר בָּ יש ֲאשֶׁ אִּ י הָּ אמֹּר מִּ ם לֵּ עָּ ל הָּ ים אֶׁ ְברו ַהשְֹּטרִּ ְודִּ

לְ  מות ַבמִּ ן יָּ יתֹו פֶׁ שֹּב ְלבֵּ ְך ְויָּ לֵּ כֹו יֵּ י ֲחנָּ ּנו: )ו( ומִּ ר ַיְחְנכֶׁ יש ַאחֵּ ה ְואִּ מָּ חָּ

ה  מָּ ְלחָּ מות ַבמִּ ן יָּ יתֹו פֶׁ שֹּב ְלבֵּ ְך ְויָּ לֵּ ְללֹו יֵּ ם ְוֹלא חִּ רֶׁ ַטע כֶׁ ר נָּ יש ֲאשֶׁ אִּ הָּ

ְך  לֵּ ּה יֵּ חָּ ה ְוֹלא ְלקָּ שָּ ַרׂש אִּ ר אֵּ יש ֲאשֶׁ אִּ י הָּ ּנו: )ז( ומִּ ר ְיַחְללֶׁ יש ַאחֵּ ְואִּ

מו ן יָּ יתֹו פֶׁ שֹּב ְלבֵּ ה:ְויָּ ּנָּ חֶׁ קָּ ר יִּ יש ַאחֵּ ה ְואִּ מָּ ְלחָּ  ת ַבמִּ

 דברים כ|  רמב"ןיא. 

ה( וטעם כי ה' אלהיכם ההלך עמכם להלחם לכם עם איביכם  -)ד 

יזהירם שלא ירך לבבם ולא ייראו מן האויבים,  -להושיע אתכם 

ויאמר שלא יבטחו בזה בגבורתם לחשוב בלבם גבורים אנחנו 

ואנשי חיל למלחמה, רק שישיבו לבם אל השם ויבטחו בישועתו 

י האיש ירצה כי רוצה ויחשבו כי לא בגבורת הסוס יחפץ ולא בשוק

ה' את יראיו את המיחלים לחסדו. ואמר להלחם לכם עם אויביכם 

שהם ינצלו  -כי יפילם לפניכם לחרב. ואמר להושיע אתכם  -

במלחמה ולא יפקד מהם איש, כי יתכן שינצחו את אויביהם וימותו 

גם מהם רבים כדרך המלחמות. ועל כן צעק יהושע בנפול מהם 

ט(, כי במלחמת מצוה שלו  -איש )יהושע ז ז בעי כשלשים וששה 

לא היה ראוי שיפול משערת ראשם ארצה, כי לה' המלחמה. והנה 

הכהן שהוא העובד את השם יזהירם ביראתו ויבטיחם, אבל 

כי בדרך הארץ  -השוטרים ידברו בנוהג שבעולם פן ימות במלחמה 

 בכל המלחמות ימותו אנשים גם מכת הנוצחים.

 

 


