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  עין הרעסכנת    –   בלקפרשת 

י אּוַלי אּוַכל שנאמר "כפי שביקש ממנו בלק  ישראל על ידי קללהעם לפגוע ב רצהבלעם הרשע  ֶמנִּ צּום הּוא מִּ י עָּ ם ַהֶזה כִּ עָּ י ֶאת הָּ ה לִּ רָּ א אָּ ה נָּ ה ְלכָּ ְוַעתָּ
ר ֹאר יּואָּ ְך ַוֲאֶשר תָּ ֵרְך ְמֹברָּ י ֵאת ֲאֶשר ְתבָּ ַדְעתִּ י יָּ ֶרץ כִּ אָּ ן הָּ ְרֶשנּו מִּ עין ' על ידי לישראללהזיק  הוא ניסה לא הצליח, בלעם כאשר .)במדבר כב, ו(" ַנֶכה ּבֹו ַוֲאגָּ

ים ַויֶָּשת "שנאמר  'הרע שִּ ְקַראת ְנחָּ ַלְך ְכַפַעם ְּבַפַעם לִּ ֵאל ְולֹא הָּ ְשרָּ ֵרְך ֶאת יִּ י טֹוב ְּבֵעיֵני ה' ְלבָּ ם כִּ ְלעָּ יו:ַוַיְרא ּבִּ נָּ ר פָּ ְדּבָּ יו ַוַיְרא ֶאת  ֶאל ַהמִּ ם ֶאת ֵעינָּ ְלעָּ א בִּ שָּ ַויִּ
י טָּ ְשבָּ ֵאל ֹשֵכן לִּ ְשרָּ יו רּוַח ֱאֹליִּ לָּ י עָּ יו" ,(השתא חמיד"ה  בלק דף ריא ע"בפרשת )זוהר  (ב –)במדבר כד, א  "יםקִּ ו ַוְתהִּ ם ֶאת ֵעינָּׂ ְלעָּׂ א בִּ שָּׂ )רש"י  שביקש להכניס בהם עין הרע –" ַויִּ

 .במדבר כד, ב(

 הקשה? פגיעתומוכיצד ניתן לכל איש ואישה להינצל  זיק לבני האדם?הפגוע ולמסוגל לאשר 'עין הרע' השל מהו כוחו הרב ויש להתבונן, 

 עיקר היזק עין הרע הוא על ידי העין השמאלית של האדם

ֶלה  'עין הרע'כוח ב שי ומשחית  )'קרבן שבת' לר' בצלאל הדרשן פרק יז סימן א ד"ה והנה שמואל(א ממש כמו ארס הנחש הבא לתוך דבר עד שהו בובכל מקום שמסתכל ְלכָּׂ
ות והפסדים בגוף וממון ונתפס באוכל שאוכלים ובבגדים שלובשים, והבשר כואב מחמתו. וכמה נזקים וחבל צפונות' חלק א' פרשת ויחי ד"ה בן פרת יוסף בן פרת()'מגלה 

רימנוב פרשת מסעי ד"ה 'ודבר זה הנני' בשם ספר 'אילנא דחיי' עפי" ולמד שם )'ילקוט מנחם' לר' מ ממנובאות צרות והרעות ה שרובעד  )'פתח עינים' להחיד"א על גמ' בבא מציעא דף קז ע"ב( 'עין הרעבאים מ'

להרבה  )'מעבר יבק' שפתי צדק פרק כה ד"ה וטעם( ומזיק )'נפלאים מעשיך' לר' אברהם חמוי מערכת ג בגורל ד"ה גג"ב בן אדם אפילו( קשה יותר ממאה מכות צרורות הואו .עפ"י המקרים שבאו לפני הר' מרימינוב(
ואם הוא . )'זרוע ימין' להחיד"א על פרקי אבות פרק ב, יא. וראה בבא מציעא דף קז ע"ב( מן העולם שחלקם אף נפטרים בגללו )'אור צדיקים ודרך סעודה' למהר"מ פאפירש עמוד העבודה סימן א(בני אדם 

פול עליו הנקודה תיאשר  במקום ויכולה לשרוף 'זכוכית מגדלת' עניין השמש העוברת דרךמו רע, כ נעשה דרך חלון וזכוכית הוא יותר מסוכן ופועל
 .)'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא בחלק 'לוח טעיות והשמטות' דף יב ד"ה 'והפילוסוף' וכתב שהוא דבר נפלא(ההיא 

שהיא  'סמיכת חכמים' מסכת ברכות דף כ ד"ה 'בגמרא על תקרי' בשם המקובלים( למחבר)'קדושה וברכה'  א לסגור את עין ימיןהי ,אחרה' על עין הרע'לעשות  חלילה הרוצהאדם  דרכו של
לפי שאין צורתו שלימה בשתי עיניים,  'רוח אלקים'יו ואז מסתלק מעל, )'ספר הליקוטים' להרמ"ד וואלי בחלק 'נושאים שונים' בנושא 'ענין עין טוב ועין רע'( העין הטובה אצל האדם

, 'ויוסף אברהם' מסכת ברכות דף כ ד"ה 'בגמרא על תקרי' בשם המקובליםעל  ר' נפתלי כץ 'סמיכת חכמים'ספר  למחבר)'קדושה וברכה'  אחר מסתכל באדםהוא כשוא ליצלן. רחמנ 'רוח רעה'ונחה עליו 

מקבלת  עין שמאלאז  ,וואלי בחלק 'נושאים שונים' בנושא 'ענין עין טוב ועין רע'( )'ספר הליקוטים' להרמ"ד דרך עין שמאל שהיא העין הרעה אצל האדם (לר' אברהם פאלאג'י אות מ בשם ר' נפתלי כץ
 קודם לכן עליו העל ידי הרוח רעה שנח 'עין הרע' אחראדם הבמכניס הוא ו חלק א פרשת ויחי ד"ה בברכתו של יוסף(למחבר 'שבט מוסר' )'מגלה צפונות'  כוח מעין ימין שנסתמה

 .חלק א פרשת ויחי ד"ה בברכתו של יוסף( )'מגלה צפונות' אחר ואף ממיתה אותואדם המחלישה את ההיא ו ,'סמיכת חכמים' מסכת ברכות דף כ ד"ה 'בגמרא על תקרי' בשם המקובלים( למחבר)'קדושה וברכה' 

ת יֹוֵסףוכן הוא בפסוק "'עין הרע' 'עינא בישא' כמו  ,יחידבלשון  תמיד תנקראלכן 'עין הרע'  ת ֲעֵלי  ֵּבן ֹפרָּ ןֵּבן ֹפרָּ יִּ ה ֲעֵלי ש עָּ ֲעדָּ נֹות צָּ  )בראשית מט, כב(" ּורּבָּ
מצרים  בנות כך היה עם. (, 'ויוסף אברהם' לר' אברהם פאלאג'י אות מ)'חסדי אבות' להחיד"א על פרקי אבות פרק ב' סעיף יא אחרא סטראה וב בעין אחת שמתלבש הנעש 'עין הרע' שהרי

ןֲעֵלי " לשון יחידבפסוק ב שנאמר וכפי, על מנת לעשות לו עין הרע שהיו מסתכלות על יוסף בעין אחת יִּ נֹות צָּ  עָּ הּבָּ  הלא שלטלמעשה אך . כב()בראשית מט, " ֲעדָּ
ת יֹוֵסף" נאמרעליו ש ביוסף עין הרע לשלוט לויכהיה כי לא , העין הרעה שלהן ביוסף . מסכת ברכות דף כ ד"ה 'בגמרא על תקרי'( לר' נפתלי כץ )'קדושה וברכה' )בראשית מט, כב( "ֵבן פֹּרָּׂ

ֶכם את עינם הימנית " שכדי לכרות עמו ברית עליהם להורידזה הטעם שנחש העמוני אמר לבני 'יבש גלעד'  י ְּבזֹאת ֶאְכֹרת לָּ ַעמֹונִּ ש הָּ חָּ ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם נָּ
ל  ֶכם כָּ ְנקֹור לָּ יןּבִּ מִּ ֵאל ֵעין יָּ ְשרָּ ל יִּ ה ַעל כָּ יהָּ ֶחְרפָּ שכוונת אותו הרשע היה להשליט בהם את 'עין שמאל' בלי עין ימין כדי שיהיו  )שמואל א' יא, ב(" ְוַשְמתִּ

ֵאל. וזה מה שהוסיף ואמר "מוכנים לרעה בקרב ישראל וימיתו בעיניהם ְשרָּ ל יִּ ה ַעל כָּ יהָּ ֶחְרפָּ בעלי עין הרע, הממיתים  יאמרו שישראלהגויים כי  "ְוַשְמתִּ
 .ויחי ד"ה ולכן כתיב(פרשת חלק א'  למחבר ספר 'שבט מוסר' ר' אליהו הכהן )'מגלה צפונות'זה את זה בעיניהם 

 בלעם ניסה להטיל עין הרע על עם ישראל והשכינה הגינה עליהם

)'ספר הליקוטים' להרמ"ד וואלי בחלק  כי בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו – עין ימיןאת  לוסימא  יתברך כל כוונתו של בלעם היה להזיק בעין שמאל, לכן ה'

היה נותן כוח מעינו  ואז בלעם .'זכר דוד' מאמר א' פרק מו דף קיו ד"ה וזה דרכו כסל לו()והשאיר לו את עין שמאל שתתלבש בה הסטרא אחרא  'נושאים שונים' בנושא 'ענין עין טוב ועין רע'(
שהיה  לעינו השמאלית )'כתם פז' פרשת נח דף סח ע"א ד"ה ואסיר למקרב בהדיה( שהיה מתקבץ בה ארס הראיה פרשת ויחי ד"ה בברכתו של יוסף( למחבר 'שבט מוסר' חלק א' 'צפונות)'מגלה  הימנית

 והיה ממית בו כל 'כתם פז' פרשת נח דף סח ע"א ד"ה ואסיר למקרב בהדיה() משם בחוזקה כמו חץ אל המטרה ומוציא אותו חלק א' פרשת ויחי ד"ה בברכתו של יוסף( ')'מגלה צפונות רואה בה
 ונמשך (, זוהר בלק דף ריא ע"ב)זוהר פרשת אחרי מות דף סג ע"ב ד"ה ואית בר נש וכל מה שהיו עיניו רואות התקלל .פרשת ויחי ד"ה בברכתו של יוסף( למחבר 'שבט מוסר' חלק א' ')'מגלה צפונות שראה אדם

ה )זוהר פרשת נח דף סח ע"ב ד"ה מה כתיב( עליו רוח המשחית ְתַכלָּׂ )'אור החמה' על זוהר  תבער כשמו 'בלעם בן בעור'הנבלע וו, בלק דף רו ע"ב ד"ה אבל עינוי( פרשת )זוהר כשלהבת אש ְוהִּ

 .פרשת בלק דף רו ע"ב ד"ה 'עינא דדוד' מהרמ"ק(

 (השתא חמיד"ה  ריא ע"ב דף בלקפרשת )זוהר  שלו 'הרעעין ה'ב בהם הוא רצה לקללם על ידי הסתכלותראה בלעם שהוא לא מצליח להרע לישראל בכשפיו,  כאשרו
לר' מאיר ביקייאם פרק ה דף לו ע"ב על המשנה 'כל מי )עפ"י 'מגן אבות' שהוא היה מהצד של הס"מ  בלק דף רו ע"ב ד"ה אבל עינוי( פרשת )זוהרכמו העין שלו  עולם עין רעהלא היה בכל ה שהרי

ר"הסתכל אל הוא תחילה לכן  .שיש בו' ד"ה מעתה( ְדּבָּ ר"על מנת שיתעורר כוח העין הרע של הסטרא אחרא השולט ב "ַהמִּ ְדּבָּ ר שנאמר " "מִּ ְדּבָּ ַויֶָּשת ֶאל ַהמִּ
יו נָּ )עפ"י  הימנית )זוהר פרשת נח דף סח ע"ב ד"ה מה כתיב(עין את ההוא זקף  אחר כך .)זוהר פרשת אחרי מות דף סג ע"ב ד"ה ואית בר נש( כד, א()במדבר  יבוא בקטרוג על ישראלאז ו )במדבר כד, א( "פָּ

)'אור החמה' פרשת נח דף סח ע"ב ד"ה 'זקיף עינא חדא'  'החיצונים'לקבל מכדי )עפ"י 'מגלה צפונות' חלק א' פרשת ויחי ד"ה בברכתו של יוסף( שהיה סומא בה  'כתם פז' פרשת נח דף סח ע"א ד"ה ואסיר למקרב בהדיה(

)זוהר  על ישראל 'עין הרע'הסתכל ב )'כתם פז' פרשת נח דף סח ע"א ד"ה ואסיר למקרב בהדיה(השמאלית  )זוהר פרשת נח דף סח ע"ב ד"ה מה כתיב, ראה זוהר פרשת  בלק דף ריא ע"ב( ובעין השניה מהרמ"ק(

 .(בלק דף ריא ע"בפרשת  , ראה זוהר ע"ב ד"ה מה כתיבפרשת נח דף סח 

)'כתם פז' פרשת  והחֹור שלה היה נראה פתוח )זוהר פרשת פקודי דף רלז ע"א ד"ה תא חזי( תמיד למעשה שתי עיניו של בלעם הרשע היו פגומות. בעין אחת הוא היה סומא

אך היה בה מום שלא היה  )'מגלה צפונות' חלק א' פרשת ויחי ד"ה בברכתו של יוסף(ואילו עינו השמאלית היתה פקוחה . וזו היתה עינו הימנית נח דף סח ע"א ד"ה ואסיר למקרב בהדיה(

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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. דבר זה הכין את בלעם להיות 'כלי' שישרו עליו החיצונים 'בעלי עין הרע' באותה העין הפגומה אלא עקום )זוהר פרשת פקודי דף רלז ע"א ד"ה תא חזי( רואה בה ישר
ןואמר " "התפאר"הוא לכן . ר החמה' זוהר פרשת פקודי דף רלז ע"א ד"ה 'וחיזו דעינו' מהרמ"ק()'או יִּ עָּ ּה " לעינו אומרכ שהוא)במדבר כד, ג( " ּוְנֻאם ַהֶגֶבר ְשֻתם הָּ ּה עּורָּׂ עיני הרע עּורָּׂ

 )'אור החמה' פרשת נח דף סח ע"ב ד"ה 'זקיף עינא חדא' מהרמ"ק( בעינו החסרה מה שקיבלאת להשפיע עליהם רצה בלעם כי  ,)'כתם פז' פרשת נח דף סח ע"א ד"ה ואסיר למקרב( להרע לישראל"
ם ֶאת נאמר "ש )'קרבן שבת' פרק יז סימן ב ד"ה ולכך נראה( במטרה להמיתם על ידי הארס שבעיניו ְלעָּׂ א בִּ שָּׂ יוַויִּ . ראה זוהר נשא דף כתיב)זוהר פרשת נח דף סח ע"ב ד"ה מה  )במדבר כד, ב( "ֵעינָּׂ

 .(שםובזוהר בלק דף רב ע"ב ד"ה 'כגוונא דא' ובביאור 'כתם פז'  'תאנא אמר'קמז ע"ב ד"ה 

אשנאמר " רתה ופרסה כנפיה וכיסתה על ישראליא ׁשננת של בלעם, מיד הכאשר ראתה השכינה את העין הרע המשּו שָּ יו ַוַיְרא ֶאת  ַויִּ ם ֶאת ֵעינָּ ְלעָּ בִּ
טָּ  ְשבָּ ֵאל ֹשֵכן לִּ ְשרָּ יו רּוַח ֱאֹליִּ לָּ י עָּ יו רּוַח ֱאֹל", )במדבר כד, ב(" יםקִּ יו ַוְתהִּ לָּׂ י עָּׂ ד"ה  בע" אבלק רי פרשת , זוהר)זוהר פרשת בלק דף רב ע"ב ד"ה הדא הוא על עם ישראל הכוונה – "יםקִּ ַוְתהִּ

' מֹוהיא 'סוכת שלֹו סו ע"א טור א ד"ה והיינו יכולין לומר(דף  ' לר' שלמה אוהבשמן הטוב')'שמן הטוב וזקן אהרן' בחלק " יםקִּ רּוַח ֱאֹלהנקרא " דרֹואת סּושהקב"ה פרס עליהם  (השתא חמי
פרשת בלק ד"ה ואמר וירא חמיו של ר' יוסף קארו  לר' אברהם סבע)'צרור המור'  שלא תשלוט בהם עינו הרעה של בלעם בו כדיוכיסה אותם  פרׂשעליהם  בחמלתו ו'אדרתו', אשר

ַנית עיניך להרע ואז אמר הקב"ה לבלעם "רשע! לא יכולֹו. בלעם( בלעם כשאכן ו. בלק דף ריב ע"א ד"ה אמר ליה קדשא(פרשת )זוהר " סה על גביהםפרּוהשכינה , שהרי ְלבָּׂ
בלק דף רב ע"ב פרשת )זוהר  ונאלץ אותו רשע לחזור לאחוריו )זוהר פרשת נח דף סח ע"ב ד"ה מה כתיב( ל לשלוט עליהם בעיניווכלא היה יהוא את השכינה חופפת עליהם ראה 

 .ד"ה הדא הוא(

ועל זה אמר בלעם  .ריא ע"ב ד"ה השתא חמי( דף בלקפרשת )זוהר  בראייתו , והיה חלילה מאבדםבעיניו ישראלעל  לשלוט מצליחבלעם הרשע  לולא השכינה היה
ַרע הרשע " יֶמנּוכָּ י ְיקִּ יא מִּ בִּ י ּוְכלָּ ַכב ַכֲארִּ  ,על מנת שיתגלוכלומר כיון ששכבה עליהם השכינה, מי יוכל להקים ולהעביר אותה מעליהם  )במדבר כד, ט(" שָּ

ם ְכתֹוֲעֹפתאֵ "והוסיף ואמר  .(תא חזי מה כתיבד"ה  סח ע"בדף )זוהר פרשת נח בהם ֵעיַני  וטשלוי ְצַריִּ מִּ יאֹו מִּ שאין יכולים כל בני העולם להרע לפי  )במדבר כד, ח(" ְרֵאם לֹו ל מֹוצִּ
םאֵ הוא "וכח חזק ועליון אוחז בהם כי להם  ְצַריִּ מִּ יאֹו מִּ אין בי יכולת גם ו .בלק דף ריב ע"א ד"ה אמר ליה(פרשת )זוהר  ואף אחד לא יכול להושיט ידו עליהם" ל מֹוצִּ

 פרשת )'אור החמה' על זוהר תשהוא בעל חי הגבוה מכל החיֹו "ְרֵאםכלומר כמו ה" "ְכתֹוֲעֹפת ְרֵאם לֹו" ונאחזים למעלהגבוהים כל כך להטיל בהם עין רעה כי הם 

 .בלק דף ריב ע"א ממהרח"ו(

 כאשר הילדים מכוסים או נמצאים עם הוריהם לא שולט בהם עין הרע

. ודבר זה הוא בדומה למה לשלוט בו יוכללא ה'עין הרע' ראשו ואז כל ת א יכול הוא לכסותק וחושש לו מעין הרע, אדם מעביר את בנו בשּו כאשר
והוא הדין אם אישה . )זוהר פרשת בלק דף ריא ע"ב ד"ה ועל דא וד"ה השתא חמי(שהשכינה כיסתה וסוככה את עם ישראל כאשר בלעם הרשע ביקש לעשות להם עין הרע 

)'צרור  לא יינזקהוא מטפחת ובד או תכסה את התינוק באיזה  –אישה רעה ההולכת לקראתה מהלכת עם התינוק בחיקה וחוששת מפני 'עין הרע' של 

ֶאה יש . מטעם זה ביום שבו מכניסים את הילד בן השלש לתלמוד תורה, המור' לר' אברהם סבע פרשת בלק ד"ה ואמר וירא בלעם( נוהגים לכסותו בטלית על מנת שלא ֵירָּ
)'מחזור ויטרי' לר' שמחה מויטרי תלמידו של רש"י חלק ב' הלכות מילה אות קנח ד"ה ולמה החכם בפומבי לעוברי דרכים וישלוט בו עין הרע. וכן נהגו אז להחזירו לאמו כאשר הוא מכוסה 

 .מכסה אותו(

דבר זה ידע  .)'ספר פליאה' בחלק המתחיל 'כשעלה משה רבינו ע"ה בהר סיני' ד"ה וזהו בן פורת יוסף( בהםאין העין הרע יכולה לשלוט  – םעם אביהם ואמיחד בזמן שהילדים נמצאים 
ֵנה נרמז בפסוק "הרשע במטרה להכניס 'עין הרע' בזרעו כפי שלכן כאשר בא לקראתו עשו  ,יעקב אבינו יו ַוַיְרא ְוהִּ א ַיֲַֽעֹקב ֵעינָּ שָּ מֹו ַויִּ א ְועִּ ו ּבָּ ַאְרַּבע ֵעשָּ

יש ֵמאֹות אזי מיד יעקב אבינו חילק את כל הילדים לפי אמותיהם שנאמר  ."ַאְרַּבע ֵמאֹות"מספר יוצא  גימטריאב 'רע עין'כי התיבות , )בראשית לג, א(" אִּ
ה ְועַ " ים ַעל ֵלאָּ דִּ ֵחל ְוַעל ְשֵתי ַוַיַחץ ֶאת ַהְילָּ חל רָּ ְפֵניֶהםשנאמר " והוא עצמו עבר לפני כולם )בראשית לג, א(" ֹותַהְשפָּ ַבר לִּ נמצא שהיו כל וכך  )בראשית לג, ג(" ְוהּוא עָּ

'בני  למחבר ספרפרשת בלק ד"ה בספר הקנה, 'אגרא דפרקא' ר' צבי אלימלך מדינוב )'אגרא דכלה' למחבר 'בני יששכר'  של עשו הרשע הילדים עם אביהם ואמותיהם ולא היה שולט בהם עין הרע

 .רמז לב( ר' צבי אלימלך מדינוב יששכר'

ר שנאמר " להטיל בהם עין הרעו )'אגרא דכלה' פרשת בלק ד"ה בספר הקנה, 'אגרא דפרקא' רמז לב( וכך היה גם בשעה שבלעם הרשע ביקש לקלל את ישראל ְדּבָּ ַויֶָּשת ֶאל ַהמִּ
יו: נָּ יווַ  פָּ טָּ ְשבָּ ֵאל ֹשֵכן לִּ ְשרָּ יו ַוַיְרא ֶאת יִּ ם ֶאת ֵעינָּ ְלעָּ א בִּ שָּ באו נשמותיהם של מיד  ,ב( )עפ"י זוהר פרשת בלק דף רב ע"ב ד"ה הדא הוא, עפ"י זוהר בלק ריא ע"ב ד"ה השתא חמי( –)במדבר כד, א " יִּ

לשלוט  הה יכולתעין הרע לא הי, וכולם חופפים על עם ישראלוהיו  ' שהוא יעקב אבינו,ישראל סבא' האמהות רחל לאה בלהה וזלפה וגם נשמת
. וכל זה היה לבד ממה שהשכינה סוככה והגינה עליהם. וכאשר בלעם הרשע התבונן על ישראל על מנת להכניס בהם עין הרע הוא ראה את אביהם בהם

ְשרָּ שנאמר " םואת אמותיה יו ַוַיְרא ֶאת יִּ ם ֶאת ֵעינָּ ְלעָּ א בִּ שָּ יוַויִּ טָּ ְשבָּ ֵאל, ")במדבר כד, ב(" ֵאל ֹשֵכן לִּ ְשרָּ ֵאל ֶאתהוא יעקב אבינו הנקרא בשם 'ישראל', " –" יִּ ְשרָּ " יִּ
 .)'אגרא דכלה' פרשת בלק ד"ה בספר הקנה, 'אגרא דפרקא' רמז לב(לרבות האמהות  –

 ה'אות בה ולחקוק נגד עין הרע צורת כף יד מנהג קדום היה לעשות 

ולתלות  )'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת הא אות ו, 'קהלת יעקב' ערך 'עי' ד"ה עין אות ב בשם 'איומה כנדגלות'( לעשות חתיכת כסף או שאר מתכות בצורת אות 'ה'בארץ ישראל נהגו רבים 
לשאת אותה עליו, והוא או  (חיים פלאג'י פרק יב אות קס וכתב שיחקוק על חתיכת כסף בשם 'ילקוט ראובני' 'רפואה וחיים' לר' ,לשמור לקטנים'ספר זכירה' דף לה ע"א ד"ה עוד אחרת ) של הילד אותה על צוארו

ה"לכן גם נהגו העולם לומר  .בשם 'איומה כנדגלות'( 'מדבר קדמות' מערכת הא אות ו, 'קהלת יעקב' ערך 'עי' ד"ה עין אות ב) עין הרע שלא ישלוט בומועיל הרבה  ְמׂשָּׂ מעין הרע, להינצל " חָּׂ
 .דרושים פרשת וישלח ד"ה 'עוד נ"ל בס"ד שכתב בספר ירושלים' בשם החיד"א(ר' יוסף חיים מבגדד ה'בן איש חי'  למחבר)'עוד יוסף חי' ה' 'כנגד האות  שהוא

אם ש ,עוד נ"ל בס"ד שכתב('דרושים פרשת וישלח ד"ה  ')'עוד יוסף חי בירושליםשהיו גרים קדם וגם הספרדים ארץ השהאמינו בה אנשי  אחרת חה מסגולהוסגולה זו לקּו
)'בן איש חי' שנה  וחוקקים עליו אות 'ה' ,או מעץ )'סגולות ישראל' בחלק קונטרס סגולות מלכים אות טז בשם 'איומה כנדגלות'( איזה מתכת שיהיהמאחת עם חמש אצבעות  ףעושים כ

כגון על פתחי  )'סגולות ישראל' בחלק קונטרס סגולות מלכים אות טז בשם 'איומה כנדגלות'( על הנער או על איזה דבר שבעולם וליםתאז ו, שהביא מנהג העולם( שניה פרשת פנחס אות יג בשם החיד"א
)'סגולות ישראל' בחלק עין הרע  ויוסראזי לא ישלטו בו המקריים  – ('עוד נ"ל בס"ד שכתב')'עוד יוסף חי' דרושים פרשת וישלח ד"ה  בצבע אדום או מעל ראשי הילדיםכשהוא הבתים 

 ,איש אשר יחפוץ להכניס עין הרע בילד או ביושבי הביתלחמש האצבעות תזיק  תכי היד או הצורה הזאת בעל .קונטרס סגולות מלכים אות טז בשם 'איומה כנדגלות'(
 .בשם 'ספר ירושלים'( 'חי' דרושים פרשת וישלח ד"ה 'עוד נ"ל בס"ד שכתב)'עוד יוסף  שיב אליו הרעהבכוחה לבטל את העין הרע ולהו

 מר כי התמונה הזאת תפגע בו לרעהוישים האחד את חמש אצבעותיו פרוסות מול עיני רעהו, ל, שניהםרבים בי וכן הוא מועיל כאשר שני אנשים
כפי  הרע'עין 'להזיק לילדים ולמקנה בהוא רצה לקראת יעקב אבינו עשו הרשע בא כאשר  והנה ,ירושלים'()'עוד יוסף חי' דרושים פרשת וישלח ד"ה 'עוד נ"ל בס"ד שכתב' בשם 'ספר 

מֹו " נרמז בפסוקש א ְועִּ ו ּבָּ ֵנה ֵעשָּ יש ַאְרַּבע ֵמאֹותְוהִּ )ראה 'רבינו בחיי' פרשת לך לך ד"ה ארבע מאות " ַאְרַּבע ֵמאֹות"יוצא מספר  'רע עין'גימטריא התיבות כי , )בראשית לג, א(" אִּ
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בצורת  אצבעות ידיו באוירעמד במקומו והעמיד את לכן  .מנחה לושלח כאשר  בטל את העין הרע שלורצה ל ידע את כוונתוש יעקב אבינוו .שנה(
ה ְמׂשָּׂ . ואף שיעקב אבינו עליו השלום לא ולהשיב רעתו אליו העין הרע שלוארס לדחות מעליו את ובזה רצה  – כנגד הצד שבא ממנו עשו הרשע' ה'חָּׂ

לוְ נהג בזה על פי דעת ומנהג בני ארץ קדם, לקיים "בכל אופן מודה בעניינים אלו, כל כך היה  ְתַפתָּ ֵקש תִּ ם עִּ בחלק לר' יוסף חיים מבגדד  )'עוד יוסף חי' )תהלים יח, כז(" עִּ

 .דרושים פרשת וישלח ד"ה 'עוד נ"ל בס"ד שכתב'(ה

 עין הרע כפי שהורו רבותינו הקדושיםסגולות חשובות נגד 

ְשַמְרֶתםבכלל " הןרבותינו הורו כמה סגולות נגד עין הרע וראוי לילך אחריהן כי  ֵתיֶכם ְונִּ ישנם  ובכלל זה. רך עין הרע ד"ה וכבר יש()דברים ד, טו( )'פלא יועץ' ע" ְמֹאד ְלַנְפֹשַֽ
ברת שאומרת את שה מעּויא , וכלוקבלה בידנו שהם טובים מפני כשפים ועין הרע נ''ם באות ינ' ומסיימ'אחד עשרה פסוקים המתחילים באות 

יואלו הם הפסוקים: " .הפסוקים האלו יכולה להיות בטוחה שלא ישלוט עין הרע בולד שלה ַרַעת כִּ א ֶנַגע צָּ ם ְוהּובָּ דָּ ְהֶיה ְּבאָּ  )ויקרא יג, ט(" ֶאל ַהֹכֵהן תִּ

ֵתנּו ֵמֵעֶבר ַלַיְרֵדן" נּו ֲאֻחַזת ַנֲחלָּ תָּ ַען ְואִּ ְפֵני ה' ֶאֶרץ ְכנָּ ים לִּ ְרְּבָך " )במדבר לב, לב( "ַנְחנּו ַנֲעֹבר ֲחלּוצִּ קִּ יא מִּ בִּ עּוןנָּ ְשמָּ יו תִּ ים ְלָך ה' ֱאֹלֶהיָך ֵאלָּ י יָּקִּ ֹמנִּ )דברים " ֵמַאֶחיָך כָּ

יו ְיַשְמחּו " יח, טו( גָּ ר ְפלָּ הָּ ְשְכֵני ֶעְליֹוןנָּ ים ְקֹדש מִּ יר ֱאֹלהִּ יתָּ ַכצֹאן ַעֶמָך ְּבַיד ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן" )תהלים מו, ה(" עִּ חִּ ה " )תהלים עז, כא(" נָּ שָּ ם עָּ ם ֶנֶגד ֲאבֹותָּ ְצַריִּ ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ מִּ
י " )תהלים עח, יב( "ְשֵדה ֹצַען בִּ ְשכָּ י מִּ מֹוןַנְפתִּ נָּ ים ְוקִּ לִּ דָּ ֵנר ה' " )משלי ז, יז(" ֹמר ֲאהָּ ְשַמת אָּ ֶטןם נִּ ל ַחְדֵרי בָּ ְך" )משלי כ, כז(" ֹחֵפש כָּ ְפתֹוַתיִּ ה שִּ ֹטְפנָּ ב  ֹנֶפת תִּ לָּ ה ְדַבש ְוחָּ ַכלָּ

נֹוןַתַחת ְלשֹוֵנְך ְוֵריַח שַ  ְך ְכֵריַח ְלבָּ ֶבל " )שיר השירים ד, יא(" ְלֹמַתיִּ תֹוְך ּבָּ ֹ נֻדּו מִּ ְפֵני צ ים לִּ ְהיּו ְכַעתּודִּ ים ֵצאּו וִּ ים " )ירמיה נ, ח(" אןּוֵמֶאֶרץ ַכְשדִּ ינִּ ֹנְשֵקי ֶקֶשת ַמְימִּ
ן מִּ ְניָּ ּבִּ אּול מִּ ֶשת ֵמֲאֵחי שָּ ים ַּבקָּ צִּ ים ּוַבחִּ נִּ ֲאבָּ ים ּבָּ אלִּ  .)'יסוד יוסף' פרק כו ד"ה ודע, 'קב הישר' פרק לב ד"ה ודע כי אותן( )דברי הימים א' יב, ב(" ּוַמְשמִּ

ַרְשתָּ "רבונו של עולם, הצל עמך בית ישראל מכל מיני כשופים ומכל מיני עין הרע, וכשם  ואחר כך יאמר את התפילה הבאה ר על אבותינו שבמדבֶשפָּ
 אישָּ א ּבִּ ינַ ה בשמותיך הקדושים מכל עֵ כנפיך עלינו ברחמיך הרבים להיותנו מכוסים במכסה ובהנהג כן תפרוש, שלא שלט עליהם עינא בישא דבלעם

י" ה ֵסֶתר לִּ צְ  ַאתָּ ַצר תִּ המִּ י ֶסלָּ ֵני ַפֵלט ְתסֹוְבֵבנִּ י רָּ 'קב הישר' פרק ) את אחד עשר הפסוקים ויהיה ניצול מעין הרע יאמרוטוב שכל אדם  עד כאן. תהלים לב, ז()" ֵרנִּ

זו היא נגד עין הרע, לפי שפסוקים אלו מתחילים ומסיימים הסגולה הרמז שהו .(וראה בספר 'רפאל המלאך' אות ע ערך 'עין הרע' , 'יסוד יוסף' פרק כו ד"ה 'ודע' בנוסח מעט שונה,לב ד"ה ודע כי אותן
)וראה ב'עבודת הקודש'  )'כסא רחמים' להחיד"א על אבות דרבי נתן פרק לה בפירוש ד"ה 'שנאמר ובין כתפיו שכן'(בדגים לא שולט  עין הרע הריון', בשם 'נּוגם דג שנקרא כנגד ה נו"ן דווקא באות

 .באות ל"א לחש בדוק ומנוסה לעין הרע(ושם  להסרת עין הרע. י יהודאי גאוןות י"ב סגולה מרבלהחיד"א חלק 'כף אחת' א

פלוני ] אנאביד שמאל, וכן את אגודל יד שמאל יחזיק ביד ימין ויגיד "אגודל יד ימין ויחזיק את קח יחושש מפני עין הרע, יו כלשהו ומי שהגיע למקום
ה ֲעֵלי שּור" יאמר וכן "שלטא ביה עינא בישאדלא  מזרעא דיוסף קאתינא [פלוני רב ֲעדָּ נֹות צָּ ן ּבָּ יִּ ת ֲעֵלי עָּ ת יֹוֵסף ֵּבן ֹפרָּ הוא משייך ואז  )בראשית מט, כב(" ֵּבן ֹפרָּ

וטוב  .(ע"א ד"ה 'מעתה האדם' להבנת עניין האגדולים לפי הסוד. וראה 'מאורי אור' לר' מאיר ביקייאם פרשת עקב דף צג נה ע"בדף ברכות  גמ' עפ"י) לא שולט עין הרע ביוסף ובזרעושעצמו לזרע יוסף את 
על אבות  )'כסא רחמים' להחיד"א פה שהוא בחינת הצדיק יוסף הוא ניצל מעין הרעבכאשר אדם אומר כי  )'פלא יועץ' ערך עין הרע ד"ה וכבר( לומר דברים אלו בכל יום אישל

ְזרֹוַע ַעֶמָך אין בכך שקר, לפי שכל ישראל נקראו על שם יוסף שנאמר "ו מבני שבט יוסף נאינהאדם ואף ש .דרבי נתן פרק לה בפירוש ד"ה 'שנאמר ובין כתפיו שכן'( ַאְלתָּ ּבִּ גָּ
ה ְּבֵני ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ן "את הפסוק  זוזהליד המטוב לומר ובפרט  .)'מראית עין' להחיד"א מסכת בבא מציעא דף פד ד"ה 'אנא מזרעא' עיי"ש( )תהלים עז, טז(" ֶסלָּ יִּ ת ֲעֵלי עָּ ת יֹוֵסף ֵּבן ֹפרָּ ֵּבן ֹפרָּ

ה ֲעֵלי שּור ֲעדָּ נֹות צָּ וינצל מעין  "ף ילע ניע, תונב הדעצ ילע רושפסוי, נב תרֹ  ףתרֹ נב " בזה הלשון רק כל תיבה בהיפוךהפסוק  אותו ואחר כך יאמר את "ּבָּ
 .)'ספר זכירה' דף ו ע"ב ד"ה סגולה להנצל מעין הרע( הרע

. (בברכות)גמ' ברכות דף נה ע"ב, 'פלא יועץ' ערך עין הרע ד"ה 'וכבר' בשם הגמ'  יסתכל עם עינו בצד השמאלי של חוטמואז ויש סגולה אם אדם חושש שעשה לעצמו עין הרע, 

)'ארץ החיים' למקובל חיים כהן נכדו של הסמ"ע על תהלים קטו, י נחיריים ופה נוהם שתי עיניים, שתי אוזניים, ששיש שבעה שערים לנפש בראשו של האדם  והטעם בזה, לפי

)'ארץ ישראל' לר' ישראל אהרן הולר מבאקטישביץ שנת תרס"ד שה עד שיאירו באור התורה כמו שהאירו שבעת קני המנורה בבית המקדש האדם צריך להתנהג בהם בקדּו, וה(

 –עין ימין, יצחק  –, אלו כנגד אלו: אברהם הם כנגד שבעת הצדיקים שהעולם עומד עליהם בראששהללו שערי הנפש ושבעת . על 'ארץ החיים' תהלים קטו, ה(
אדם מפחד שמא עשה עין הרע לעצמו  לכן כאשרפה.  –נחיר שמאל, דוד  –נחיר ימין, יוסף  –אזן שמאל, אהרן  –אזן ימין, משה  –עין שמאל, יעקב 

. וראה חידוש נפלא ב'עיני כהן נכדו של הסמ"ע על תהלים קטו, ההחיים  ר' אברהם)'ארץ החיים' ל כנגד יוסף הצדיק שלא שולט בו עין הרעון מכּוה ,צריך שיסתכל בנחיר שמאל של חוטמו

 .(ואכמ"ל העדה' למחבר 'שבט מוסר' פרשת חיי שרה דף כז ע"א ד"ה 'ובמדרש על שהיה'

י ְתפִּ לומר שלוש פעמים את הפסוק "ה להסיר עין הרע ויש סגול י ְלָך ה' ַוֲאנִּ תִּ צֹוןלָּ ְשֶעָך ֵעת רָּ י ֶּבֱאֶמת יִּ ב ַחְסֶדָך ֲעֵננִּ ים ְּברָּ ואחר כך יאמר  )תהלים סט, יד(" ֱאֹלהִּ
י ְּבֹרב ַחְסְדָךשל עולם בעל השמות היוצא מהפסוק " "רבונו בֹוא ֵביֶתָך  ַוֲאנִּ ֶתָך ֶאְשַתֲחֶוהאָּ ְראָּ ְדְשָך ְּביִּ מהראשי תיבות ומסופי תיבות  ח()תהלים ה, " ֶאל ֵהיַכל קָּ

)'ילקוט מנחם' לר' מנחם מנדל  הונא עליו השלום"ב ומאמצעי תיבות, תסיר העינא בישא ]מפלוני בן פלוני[ אמן. ויהי רצון כאילו כוונתי כל הכוונות שכיוון בהם ר

י ְברֹּב ַחְסְדָךשהוא " בו עין הרע יאמר את הפסוק המרמז על הפתחיםכי יש קבלה מרב הונא שמי שנתנו . מרימנוב חלק ענינים שונים ד"ה סגולה לחש לעין הרע( בֹוא  ַוֲאנִּ אָּׂ
תֶ  ֶאְׁשַתֲחֶוהֵביֶתָך  ְראָּׂ ְדְׁשָך ְביִּ ְנֶכם ַהיֹום " על ישראל אמרהוא אחרי שש ,עשה משה רבינוגם כך . )תהלים ה, ח( "ָךֶאל ֵהיַכל קָּׂ םְככְוהִּ ַמיִּ רֹ  ֹוְכֵבי ַהשָּ )דברים א, " בלָּ

י ְּבֹרב ַחְסְדָךאמר את הפסוק " עין הרע,משום וחשש  י( 'דברים רבה' א,  עפ"יאות טז  לר' אהרן הזקן מקרדינא 'ספר קרנים'על  'דן ידין' לר' שמשון מאוסטרופוליביאור )המועיל נגד עין הרע  "ַוֲאנִּ

 .יא(

יו לומר את הפסוק " אדם,המעין הרע של איש אחד הבא פתאום לפני וסגולה להינצל  לָּ י עָּ יו ַוְתהִּ טָּ ְשבָּ ֵאל ֹשֵכן לִּ ְשרָּ יו ַוַיְרא ֶאת יִּ ם ֶאת ֵעינָּ ְלעָּ א בִּ שָּ ַויִּ
ים מסוגל , 'הפיגםהנקרא בלשון חכמים ' אדָּׂ הרּו עשב תאיׂשנֹּ וכן  .(שנה שניה פרשת פנחס אות יג 'בן איש חי'. ראה 'בני יששכר' רמז עב למחבר)'אגרא דפרקא' חלק א'  )במדבר כד, ב(" רּוַח ֱאֹלהִּ

, 'ככר לאדן' )'פלא יועץ' ערך 'עין הרע' ד"ה וכבר יש נצל מעין הרעילהגם מסוגל מאוד ו פרק יב אות קסא בשם ר' יעקב ניניו( 'יגאלר' חיים פאל )'רפואה וחיים' שהן אותן האותיותלפי  מגיפהנגד 

)'ככר לאדן' 'רוט"א' וטוב לו  יכוון לשם קדושדא את הרּושא . והנֹוהיה מעשה נורא בזהוכבר  ולבטל כישוף, (להחיד"א על מסכת דרך ארץ זוטא פרק ו' פירוש ד"ה 'מוסר בבריתא'

ברית המנהג שכאשר מביאים את התינוק למקור ונראה שמכאן  .(פרק יב אות קסאלר' חיים פלאג'י  . והביאו גם ב'רפואה וחיים'להחיד"א על מסכת דרך ארץ זוטא פרק ו' פירוש ד"ה 'מוסר בבריתא'

 .על מנת להגן עליו מעין הרע דאהרּועשב מים על גביו את שמילה ה

ְמָך ֱאֹל" טוב לומר ,בנואדם מברך את וכאשר  ְמַנֶשההִּ ְיׂשִּ ם ְוכִּ )'טעמי המנהגים ומקורי הדינים' בחלק עניינים שונים אות  עין הרע בויכוון שלא ישלוט ו )בראשית מח, כ( "ים ְכֶאְפַריִּ

ֶרץשהתכוון יעקב אבינו כאשר ברך את אפרים ומנשה ואמר להם "שהוא מה  סו בשם ר' פנחס מקאריץ( אָּ ֹרב ְּבֶקֶרב הָּ ְדגּו לָּ 'שתי ) טז( )ראה רש"י בראשית מח, טז( ,)בראשית מח "ְויִּ

 הדגים לא שולט בהם עין הרעכמו ש, ויכוון שינים שונים אות סו בשם ר' פנחס מקאריץ('טעמי המנהגים ומקורי הדינים' בחלק עניידות' על התורה לר' אברהם חזקוני פרשת ויגש דף לז ע"א ד"ה ויקח יוסף את שניהם, 
וטוב להוסיף . )'שתי ידות' על התורה לר' אברהם חזקוני פרשת ויגש דף לז ע"א ד"ה ויקח יוסף את שניהם(צער ונזק שבעולם שום בלי  יפרה וירבה הבןולא שום פגע ונזק בעולם, כך גם 

י ַלֶגֶפןאֹּ את הפסוק "גם ולומר על ראש הילד  ֵבס ַביַ  ְסרִּ י ֲאתֹּנֹו כִּ ה ְבנִּ ֵרקָּׂ ירֹו ְוַלשּֽׂ ן ְלֻבׁשֹו ּוְבַדם עֲ עִּ יםיִּ בִּ צוצי אורות' )'ני נגד עין הרע המועיל )בראשית מט, יא(" ֹוסּות נָּׂ

 .להחיד"א על זוהר פרשת ויחי דף רלט ע"ב בשם הרב המג"ן. ועיין בזוהר שם(
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 קליפת 'עין הרע' מגיעה כאשר משבחים ומוקירים בעולם הזה

או משבח בניו או ( כדין שארי ואמר)זוהר פרשת בלק דף ריב ע"א ד"ה  " זה וכמה הוא יפהכגון שאומר על חברו "ראו כמה טוב אדם כאשר אדם משבח ומוקיר איזה דבר 
כי טרם שימנה האדם את שבח חברו, מתקיים .  כדין שארי ואמר()זוהר פרשת בלק דף ריב ע"א ד"ה  הוא יכול להביא עליו 'עין הרע' )זוהר פרשת במדבר דף קיז ע"ב ד"ה תא חזי( ממונו

)עפ"י 'אור החמה' על זוהר להתקנאות בחברו ולהמעיטו  'החיצונים'להיאחז בו. וכשהאדם מספר בשבחו מתעוררים  'חיצונים'ליון ואין כוח לחברו משורשו הע

שבחים שהרעיף עליו ואז גם אותה קליפת 'עין הרע' שהיא מרגישה 'בת מלך' יכולה לשלוט בחברו, כי על ידי ה .במדבר דף קיז ע"ב ד"ה 'הא אתפס בקדמיתא' מהרמ"ק(פרשת 
)'אור  השבחים הללו גם מעוררים על חברו את מדת הדין ואז נזכרים עוונותיו. )'אור החמה' על זוהר פרשת בלק דף ריא ע"ב ד"ה 'א"ל ר' יוסי' מהרמ"ק(תיקן לה כיסא לשרות שם 

 .החמה' על זוהר פרשת במדבר דף קיז ע"ב ד"ה 'הא אתפס בקדמיתא' מהרמ"ק(

בֹא ֱאֹלשנאמר " הרע' שלא ידבר אתו אפילו דברים טובים פן יביא לו 'עין ן הארמי שכאשר הוא יפגוש את יעקבהקב"ה הזהיר את לבלכן  ים ֶאל קִּ ַויָּ
י ּבַ  ֲאַרמִּ ן הָּ בָּ ה ַויֹאֶמר לֹו לָּ ְילָּ ֶמר ְלָךֲחֹלם ַהלָּ שָּ ם ַיֲעֹקב  הִּ טֹובֶפן ְתַדֵּבר עִּ ע מִּ בלעם הרשע . )'נשמת חיים' לר' מנשה בן ישראל מאמר שלישי פרק כז ד"ה ותדע עוד שבענין( )בראשית לא, כד(" ַעד רָּ

ְשְכֹנֶתיָך ואמר "את הדבר הזה, ומטעם זה כאשר הוא ביקש להטיל 'עין הרע' בישראל הוא קודם שיבח אותם ידע  ֶליָך ַיֲעֹקב מִּ ַמה ֹטבּו ֹאהָּ
ֵאל: ְשרָּ ם יִּ יִּ ים ֲעֵלי מָּ זִּ ַטע ה' ַכֲארָּ ים נָּ לִּ ר ַכֲאהָּ הָּ יּו ְכַגֹנת ֲעֵלי נָּ טָּ ים נִּ לִּ ְנחָּ מה נאים הם, וכמה יפים הם אהלי התורה שלהם, וכמה כלומר "כ (ו - )במדבר כד, ה" כִּ

 .ריב ע"א ד"ה תא חזי( –)זוהר פרשת בלק דף ריא ע"ב נטיעות יפות של התורה, שהם תלמידי החכמים שלהם, הדומים לנטיעות של גן עדן" 

)זוהר פרשת במדבר דף קיז  או בבניו או בממונו, צריך "ה 'שבחא דחבריה' מהרמ"ק()'אור החמה' על זוהר במדבר קיז ע"ב ד ומשום כך כאשר אדם משבח את חברו בחכמתו יופיו ומידותיו

כך לא ישלוט בחברו על ידי יברך את חברו ויודה על ברכותיו ו )'פלא יועץ' ערך עין הרע ד"ה עין( שתכף)'עבודת הקודש' להחיד"א בחלק 'צפורן שמיר' סימן יא אות קעב(  ואף חובה ע"ב ד"ה תא חזי(
ְנֶכם ַהיֹום קֵ ה' ֱאֹל. כך עשה משה רבינו שכאשר שיבח את ישראל ואמר "הרעהעין  ה ֶאְתֶכם ְוהִּ ְרּבָּ םככְ יֶכם הִּ ַמיִּ רֹ  ֹוְכֵבי ַהשָּ מיד ברכם ואמר , )דברים א, י(" בלָּ

יםי ֲאבֵק ה' ֱאֹל" מִּ ֶכם ֶאֶלף ְפעָּ ֵרְך ֶאְתֶכם כַ וחזר ואודה על הברכות " )במדבר א, יא(" ֹוֵתֶכם ֹיֵסף ֲעֵליֶכם כָּ יבָּ ֶכםוִּ ֶּבר לָּ  .)במדבר א, יא( )זוהר במדבר קיז ע"ב ד"ה תא חזי( "ֲאֶשר דִּ
)עפ"י 'אור החמה' על זוהר במדבר קיז ע"ב ד"ה בעינא  ברך את החבר ב'עין טובה' ועל ידי כן יסיר ממנו את ה'עין רעה'וכשהאדם מברך לאחר ששיבח את חברו, צריך שי

יםקֵ ה' ֱאֹל" וטוב לברך בנוסח שאמר משה רבינו. טבא( מִּ ֶכם ֶאֶלף ְפעָּ   'קב הישר' סוף פרק סב(.)'יסוד יוסף' רבו של בעל וכן הלאה )במדבר א, יא( " י ֲאבֹוֵתֶכם ֹיֵסף ֲעֵליֶכם כָּ

ליו ויש נוהגים שכאשר הם משבחים ומפארים איזה איש או ילד לתפארתו חכמתו וגבורתו לומר "ה' ישמרך", ועל ידי שהזכיר עליו את ה' לא יבוא א
אך לא מברך ולא מודה לו על ברכותיו, הרי הוא עצמו ואם אדם משבח ומפאר את חברו  .)'נשמת חיים' מאמר שלישי פרק כז ד"ה ותדע עוד שבענין(רעה ונגע לא יקרב באהלו 

)'אור החמה' על זוהר במדבר דף קיז  כיון שהוא נעשה כ'מֹוסר דין' על חברו. וכל המוסר דין על חברו נענש תחילה, )זוהר פרשת במדבר דף קיז ע"ב ד"ה ואי איהו( נתפס ראשון בזה

ֵאַקל ְּבֵעיֶניהָּ רה אמנו שאמרה לאברהם "כפי שהיה עם שע"ב ד"ה 'הא אתפס בקדמיתא' מהרמ"ק(  ה וָּ תָּ רָּ י הָּ י ְּבֵחיֶקָך ַוֵתֶרא כִּ תִּ ְפחָּ י שִּ ַתתִּ י נָּ ֹנכִּ ֶליָך אָּ י עָּ סִּ י ֲחמָּ ְשֹפט ה' ֵּבינִּ יִּ
עַ והיא נתפסה תחילה שנאמר ")בראשית טז, ה( " ּוֵביֶניָך וא ֶחְברֹון ְּבֶאֶרץ ְכנָּ ְרַית ַאְרַּבע הִּ ה ְּבקִּ רָּ ת שָּ מָּ ּהַותָּ ְבֹכתָּ ה ְולִּ רָּ ְסֹפד ְלשָּ ם לִּ הָּ בֹא ַאְברָּ )גמ' בבא  )בראשית כג, ב(" ן ַויָּ

 .)זוהר פרשת במדבר דף קיז ע"ב ד"ה ואי איהו( אך אם הוא מברך את חברו אזי גם הוא עצמו מתברך מלמעלה תחילה. קמא דף צג ע"א(

  ושלא יגרמו לוכל אדם צריך להיזהר מאוד לא לגרום עין הרע לחברו 

ים והנה המון העם אינם נותנים לב  למעשה אך על חברם.  'עין הרע'בריאותו או בהצלחתו, ולא מחשיבים לעצמם לעון להניח בבעושר חברם או ּוְמַסְפרִּ
, ועתיד 'עדמּו'מזיק  ונחשבחלק מהסטרא אחרא ו פרק ה, יט( 'פרקי אבות')ראה  אט נפש לתלמידו של בלעם הרשעועל ידה נעשה האדם בׁש עבירה חמורה זוהי

)'עבודת הקודש' להחיד"א בחלק 'ציפורן שמיר' סימן יא אות וכפי שאדם נותן עין הרע בחברו כן יינתן בו  .)'ככר לאדן' על מסכת דרך ארץ זוטא פרק ו' פירוש ד"ה מוסר בבריתא( יענשש יותן הדין ועניל

)'ככר לאדן' על מסכת  והקרן קיימת לו שיורש גהינום, כי לא מעלה על דעתו שזהו חטא ואינו עושה תשובה ,, 'ככר לאדן' על מסכת דרך ארץ זוטא פרק ו' פירוש ד"ה מוסר בבריתא(קעב

 'פלא יועץ' בבא מציעא דף קז( למחבר)'אורות אלים'  ולעצום עיניו ספר חסידים סימן קיט( על 'פלא יועץ' למחבר)'יעלזו חסידים' להתרחק מאוד  האדם לכן צריך .דרך ארץ זוטא פרק ו' פירוש ד"ה מוסר בבריתא(
 .ספר חסידים סימן קיט( על)'יעלזו חסידים'  ן לא תאונה אליו הרעהעמלהסתכל בטובת חברו למ

כאשר בניו ירדו שכך עשה יעקב אבינו  .חמוי מערכת ג' בגורל ד"ה גג"ב בן אדם אפילו()'נפלאים מעשיך' לר' אברהם  של אחרים עין הרעפני להישמר הרבה מ צריך כל אדםו
שלא ישלוט בהם עין ח אחד ושלא יעמדו כולם במקום אחד, בורים ונאים לכן שלא יכנסו למצרים בפתיג כולם הםהיות ואמר להם שהוא למצרים, 

מה  וזהו .'ילקוט שמעוני' פרשת מקץ רמז קמח ד"ה תנו רבנן ההולך ממקום() כי אין קשה יותר מעין הרע מקץ רמז קמח ד"ה ויאמר הנה שמעתי( 'ילקוט שמעוני' פרשת'מדרש תנחומא' פרשת מקץ אות ח, ) הרע
י ֶיש שֶ ַוַיְרא יַ שנאמר " ם ַויֹאֶמר יַ ֲעֹקב כִּ יִּ ְצרָּ יו ֶבר ְּבמִּ נָּ אֲעֹקב ְלבָּ ְתרָּ ה תִּ מָּ צמם שהיו מטמינים ע בניו עשּואכן וכך  .פרשת מקץ אות ח( )'מדרש תנחומא' )בראשית מב, א(" ּולָּ

ְשֹּבר ר "שנאמ בתוך שאר האנשים שבאו למצרים ֵאל לִּ ְשרָּ ֹבאּו ְּבֵני יִּ יםַויָּ אִּ ב ְּבֶאֶרץ ְכנָּ  ְּבתֹוְך ַהּבָּ עָּ רָּ יָּה הָּ י הָּ וכן יעשה כל  .)בראשית מב, ה( )רש"י בראשית מב, ה(" ַעןכִּ
יום השבת ד"ה עוד כתב  שנדוך מרדכיבן ' ששון )'דבר בעתו' לר אחד בשאר מעשיו, כגון שלא ילביש את בני ביתו בבגדי שבת משובחים יותר מידי, שלא ישלוט בהם עין הרע

)'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא בחלק 'לוח טעיות רע העין הרע דרכם מסוכנת ופועלת יותר צאים לרשות הרבים לעיני העם, לפי שהיוביתו . ויזהר מאוד בחלונות אף(

 .והשמטות' דף יב ד"ה והפילוסוף(

על אף שירושלים חרבה בגלל עין הרע של לכן  .)זוהר פרשת תרומה דף קלד ע"א ד"ה ובזמנא דאתי( עוד לא ישלוטהוא ו ,העולםבטל את העין הרע מן ל עתידהקב"ה 
יר ֶשיֹאְמרּו שנאמר "היו מרבים לדבר על יופיה ר שאאומות העולם  עִּ יַלת ֲהזֹאת הָּ ֶרץְכלִּ אָּ ל הָּ שֹוש ְלכָּ י מָּ  שעתידהרי  ,)איכה ב, טו( )'ילקוט שמעוני' פרשת מקץ רמז קמח(" ֹיפִּ

ה ְיַשְעיָּהּו שנאמר "כפי זה ו ,בארץ תשלוטלא  כברלפי שהעין הרע  חשש מ'עין הרע'כל ללא  בראש כל ההרים הר בית ה'שים את ל הוא זָּ ר ֲאֶשר חָּ בָּ ַהדָּ
ִּם:  לָּ ירּושָּ ה וִּ מֹוץ ַעל ְיהּודָּ ְהֶיה ַהר ֵּבית ה' ּבְ ֶּבן אָּ כֹון יִּ ים נָּ ית ַהיָּמִּ יָּה ְּבַאֲחרִּ יםְוהָּ רִּ ְמרּו  רֹאש ֶההָּ ים ְואָּ ים ַרּבִּ ְלכּו ַעמִּ ם: ְוהָּ ל ַהגֹויִּ יו כָּ ֲהרּו ֵאלָּ עֹות ְונָּ ְגבָּ א מִּ שָּ ְונִּ

ַפט ֵּביקֵ ֵּבית ֱאֹל ֶלה ֶאל ַהר ה' ֶאלְלכּו ְוַנעֲ  ִּם: ְושָּ לָּ ירּושָּ ה ּוְדַבר ה' מִּ יֹון ֵתֵצא תֹורָּ צִּ י מִּ יו כִּ ה ְּבֹאְרֹחתָּ יו ְוֵנְלכָּ כָּ ְדרָּ ים י ַיֲעֹקב ְוֹיֵרנּו מִּ ים ַרּבִּ יַח ְלַעמִּ ם ְוהֹוכִּ ן ַהגֹויִּ
א שָּ יתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות לֹא יִּ ים ַוֲחנִּ תִּ ם ְלאִּ ְתתּו ַחְרבֹותָּ ה ְוכִּ מָּ ְלחָּ ְלְמדּו עֹוד מִּ  .)'תפארת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ פרשת ראה ד"ה כי אל המקום( ד( –)ישעיה ב, א " גֹוי ֶאל גֹוי ֶחֶרב ְולֹא יִּ

 במהרה בימינו, אמן.

 

 

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת מאיר 

, ז"ל, חיים בן לייב ז"ל

 ז"למרים בת שמואל 

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לעילוי 
 נשמת:

 ז"לאליהו בן ג'ֵנט 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לעילוי נשמות:

רחל בת גרשון 

  ז"ל ושרה

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לרפואה שלימה 

 של

 מרים בת רבקה
 הי"ו 

 אורך ימים ושנות חיים!
 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת 
  הי"ואלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן 

 לרפואה שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה
 וכל בני משפחתה

העלון גם לרפואה שלימה 

 של

ציונה שושנה בת 

 הי"ו חנה ֵבמּון

השבוע לזווג הגון בקרוב  הפצת העלון

 של ידיד נפשו של מחבר העלון

 הי"ו שמואל בן אֹוְלגָּׂה
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב בית נאמן 

בזכות תמיכתו ועזרתו בהפצת העלון בישראל 

 וזיכוי הרבים

העלון השבוע גם לעילוי 

נשמת הרבנית הצדקת 

 אשת חבר:

 עליזה בת יפה
 ז"ל   

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך כמה שנים תרם והדפיס 

 את העלון הזה לזיכוי הרבים:

 ב. ה.ת. נ. צ. ז"ל    עמירם בן אסתר
 הלימוד בעלון השבוע הוא לרפואה והצלחת הנערה

 הי"ו שירה בת מוריה
ציבור הקוראים הקדוש מתבקש להתפלל 

ושה' יתברך  ורפואתה השלימה,להצלחתה 
 הרחום יבשר אותה בקרוב בשורות טובות!   

ניתן לתרום ולהקדיש את העלון 
 לרפואה או לעילוי נשמת בטל' 

. וכן ניתן לשלוח 052-7675933 
הערות/הארות ולקבל את העלון 

 tora.haim@gmail.comבמייל  
 

 הפצת העלון גם לרפואתם השלימה של

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

 לרפואה שלימה שלהעלון גם 

ר   הי"ואליהו בן גֹוְבהָּ
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