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  נזקי עין רעה ועין הרע
  

ולא חכם "י "רש' פי, בהא דחנה ביקשה בן לא חכם ולא טיפש: בברכות לא
יותר מדאי שלא יהיה תימה בעיני הבריות ומתוך שנדברין בו שולטת בו עין 

ומבואר דאיכא סכנת עין רעה בדבר שאנשים מדברים בו מחמת ". הרע
  .ב וכי בכל מילתא דתמיהא איכא קנאה וצרות עין"וצ, תמיהתם

דבר הבולט עד שמתמיהין בו . א, גדרים נפרדים בעין הרע' ונראה דהם ב
וזה על , המקנא ומיצר בטובת חבירו הרי זו עין רעה. ב. שהוא בסכנת עין הרע

וברכה , מנין המביא מגיפה- ר "ענינים שיש בעי' מלבד עוד ב. [שם העין עצמה
  .ד"ונבאר בס]. בדבר הסמוי מהעין

ברכות ' נראה דאינו שייך לקנאה מדאיכא דחש לעין הרע דידיה עי' ההיזק הא
כ "ע, ש שבירת לוחות ראשונות בעין הרע ששלטה בהםוכן מדתלו במדר, נה

דיתיב .) ברכות כ(יוחנן ' וכן הוא בפשוטו בעובדא דר, אינו ענין לקנאה דווקא
וכן הוא בלשון . דלכאורה אין אשה מתקנאת אלא בחברתה, אשערי טבילה

וכן ". מתוך שנדברים בו הבריות שולטת בו עין הרע"' א ב"י ברכות ל"רש
א מתפלים על "ובשעה שבנ"] ראה בשער הדעת[ב ליקוטים "בא "הוא בחזו

י שימת עין "ע"והיינו ". מציאות מוצלחה מעמידים את מציאות זו בסכנה
ובזה הדבר ההיזק הוא בעצם הדבר שגורם תמיה אצל ". תמהון על הדבר

  .'לק' כמו שית, עין רעהונראה דהוא הנקרא , אנשים
ובא [וא היזק ישיר מכח הרוע שבעין וה" עין הרע"אמנם יש חלק שני ששמו 

יהושע אומר ' ר) א"ב מי"פ(' וכמבואר ברבינו יונה באבות על המש, ]מקנאה
מי שאינו שמח בחלקו ועוין את חבירו העשיר ממנו ' פי"' ר וכו"עין הרע ויצה

וזהו עין הרע שאמר רבי יהושע וראיה לזה ... מתי יעשר עושר גדול כמוהו
הרי שחילק בין עין " שהוא העוין ברע, הרע בלשון זכרשאמר בכאן עין ', הפי

ולדבריו קשה הטעם שבמקדש לא , כח זה על עין הרע' ח שפי"ודלא כתו(, הרע לעין רעה

  ]. ש דעין הרע שם הוא הקימוץ"ועי). [חשו למנות אצבעות שהם מגוף האדם
ן שאי, הוא בבחינת איהו דאזיק אנפשיה' והגדרת החילוק ביניהם דההיזק הא

ההיזק מתיחס לאדם מסויים אלא מצב שבו אדם מבליט עצמו ומתמיה אנשים 
  .הוא בכלל דין אדם המזיק ממש' וההיזק הב]. א"החזו' ע מל"וצ[גורם לו קטרוג 

מדוע אין ' והקשו תוס, ט מתים בעין הרע"ז מבואר לדעת רב דצ"מ ק"והנה בב
ה היה רוצה " כשהקבשמתו בדרך ארץ יותר מאחרים"' ופי' בני יוסף חיים טפי

ר פוגע באדם "ומבואר שאין עיה" להמיתם היה שולח להם חלאים אחרים
מ הכל בידי שמים וכל שלא ניגזר עליה בדין "ומ"א שם "כ החזו"וכ, קודם עתו

ר הרגיל "הנה אפשר דלא איירי רב אלא על עי". שמים לאבדן הדבר ניצל
 פגעי תבל הפוגעים שהוא ככל, א מתמיהין לאחרים בעניניהם"שפעמים בנ

ד שמא יכול "הרי הוא ככל מזיק לחבירו בידים שיל" עין הרע"אך ב, א"בבנ
י לשונו והוסיף "שינה רש. תמיד לב' ז שבמס"וניחא לפי. להזיקו קודם עיתו

דהתם איירי באדם החפץ למות ולינזק ולזה לא סגי , א"בעין הרע גם קנאת בנ
, בעי להזמין על עצמו עין הרע ממשליתן עצמו לסגולת עין רעה הכללית אלא 

שאין ] א"ובחזו[' וניחא נמי דמצינו מקומות שחשו לעין הרע אף למבואר בתוס
" עין הרע"' י שבברכות כ"רש' ל' ומדוק. [בכחם להזיק ממה שלא נגזר

' ופשוט שכח זה אינו ענין להיזק של עצמו או ללוחות וכדו". עין רעה"ובתמיד 
  .]נ"גדרים נפרדים כמש' ל שהם ב"דס. כח ראשוןואין ענין היזיקם אלא ל

ובדרך . ל בעין הרע"ההיזיקות הנ' והנה בבני יוסף לכאורה נתברכו כנגד ב
. ב" עלי עין. "א, קראי על כחם נגד עין הרע' דרוש אפשר דהנה איתא ב

ל דקרא דוידגו לרוב מתייחס להיזק הראשון היינו מה שאדם "וי" וידגו לרוב"
ז אין "ובזה בא ההשואה לדגים שמיוחדים בפרייתם ובכ,  בומתבלט ונדברים

אף מההיזק הישיר , ובנוסף]. טז,י בראשית מח"ואפשר שזו כונת רש[ניזוקים 
  .י שהם שולטים בעין"עולי עין ופירש- עלי עין ' ש בגמ"א ניצולין וכמ"של בנ

é äæ ïåéìâ" ì  
  ל"ר משה אריה סוקולובר זצ"מרדכי חיים ב' ג ר"נ הרה"לע
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  חמדה ועין רעה 
  

רוח , עין רעה, ל מנו שלש מדות רעות בבלעם"חז
ובראשונים נשנו שני גדרים . נפש רחבה, גבוהה

, שחפץ להמעיט בטובת הזולת. א, בהבחנת עין רעה
אדם . ב. י"וכפי שמצאנו בבלעם שבא לקלל את עמ

תן לי אם י"וכמו שאומר בלעם , שחומד את טובת חברו
ב מדוע "צ' אכן לפירוש הב". בלק מלא ביתו כסף וזהב

שהרי [', מדה זו נקראת עין רעה ולא עין חומדת וכדו
אינו גדר מעשי אלא ענין כללי לכל " טוב ורע"ה

וכן יש לעיין שבפשטות ]. הענינים הטובים והרעים
ע "כ צ"וא, מבואר שעין רעה זוהי מדה המזיקה לזולת

ר לעצמו "עי. א, ם בעין רעההאם יש כאן שני גדרי
  .ר המזיקה לזולת"עי. ב. 'שהיא החמדה וכו

ל שהגדרת הטוב ורע לאדם אינה תלויה "ומצאנו בחז
, באמצעים המזדמנים לפניו שחלקם טובים וחלקם רעים

ז "שכל ששמח בחלקו הרי, אלא שהענין תלוי במבטו
וכלל , וכל שמביט על חלק חברו זוהי עניות, עשירות

כ אפשר שעין רעה "וא". חלק"ה מהו מצב האינו משנ
החומדת טובת חברו נקראת רעה בדוקא כי זהו השורש 

כאשר אינו יוצא , ובדאיפכא. המאחז את האדם ברע
מחלקו לחמוד את חלק חברו הרי זו העין הטובה 

לכן נקראת עין טובה שבה תלוי , המאחזת אותו בטוב
  .שורש הקשר לטוב

להנזק מעין רעה ומעתה אפשר לומר שהאפשרות 
שאינו ' פי, שכל שהוא בעל עין טובה, תלויה בעיניו שלו

גם זולתו לא יוכל להכניס בו , מביט אלא על חלקו
ענינים שאינם צריכים לו ורק מכח ' פי, ענינים הרעים לו

, "אחרים לו"הרוע של הזולת נכנסים בו חלקים שהם 
אבל . ּוזאת מכיון שהוא ָגבול ועומד על חלקו שלו

פירוש שיוצא מחלקו להביט , אשר הוא בעל עין רעהכ
ר יכול להזיקו "אז גם בעל עי, ולחמוד חלק חברו

שבהכרח הם רעים , ולהכניס לו ענינים שאינם מחלקו
  .ואין שייך בהם הכלל שגם זו לטובה, לו

ל בענין זרעו של יוסף שאין שולטת בהם "וכן מצאנו בחז
.  במה שאינו שלולפי שלא רצה לזון את עיניו, עין רעה

  . ר"שוב אין שולטת בו עי, הרי שמי שעומד על שלו
ל על ענין עין "שתי ההבחנות  שמצאנו בחז, ומעתה

שכל שהוא בעל , חלקים הנולדים זה מזה' הם ב, רעה
  .ר של זולתו"ר ממילא תשלוט בו גם עי"עי

ובזה גם מובן מדוע כאשר רצה בלעם להכניס בישראל 
לא לקללם כיון שראה אותם עלה בלבו ש, עין רעה

על . י"כמבואר ברש" שוכן לשבטיו"במצב שכל אחד 
כ ראה אותם "אף שבכל הפעמים שרצה לקללם ג

כי עתה בא , וזאת, מ לא נמנע מלקללם"באופן זה מ
ולכן , ר וזו אינה שולטת במי שגבול בחלקו"בכח עיה

שוב , כאשר ראה שאין פתחיהן מכוונים זה לעומת זה
  .ו לקלל ועלה בלבו לברכםלא היה בכוח

  שער ההלכה
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  עין הרע והיזק ראיה
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àúåòéðöã ,äæá ùééáúîå ,óåâä øòö äæ éøä .á .
åðåîîì ÷æéä, ìëá åøöçá ùîúùäìî åòðåîù 

åéëøö .â .àøåñéà , øöçá ìëúñäì øåñéà ùéã
åøéáç .éò"ù . åòéáé êáåè øôñáå)ç"åùá á"æð äáåùú ú( 

éøâä ïøî íùá àéáä"èéìù áéùéìà ù" íâù à
åðìù úåøéöçá ,òà" ìëá íäá íéùîúùî àìù ô

æç éîéá íéùîúùî åéäù íéùåîéùä"ì ,ëá" æ
äéàø ÷æéä ìù ïéãä øàùð , úåìëúñä øåñéà ìù

ìúåë úéðá ìò äéôëå .  
ëá åðéöîå"åùá î"ñåôáå ò ' äùòîì äëìä åðãù

äéàø ÷æéä ìù äæ øåñéàá :  
à .åùá" ò)åç"çòù î ,ä( -à åøéáç ïåîî ÷éæäì øåñ.. .

åúééàøá åìéôàå , øåñà åøéáçì ÷æéä åá ùé íà
åá ìëúñäì . äãù ìò ãåîòì íãàì øåñà êëéôì

÷á úãîåòù äòùá åøéáçäéúåî .äåøòáå" ù)à íù (
åøéáç ìò åèáî ïéòá ÷éæä íàù óéñåä , éðéãá áééç

íéîù .ë äæ ïéòëå 'ä÷ä" é)á"éñ ÷ 'äî ( äîã ïëúéù
 åøéáç úî÷ ìò ãîåòäù íé÷ñåôá åðéöî àìù

ïéîåìùúá áééç ,àù éðôî àåä" àåäù çéëåäì à
÷æð äùò ,åòé"ù .òîùîå ,÷éæäù àåä úîàä íàù ,

îåìùú áåéç åéìò ùéïé.  
 íéøùéî ááåãá ìåãâ ùåãéç åðéöî ïëà)åùä ïåéìâá" ò

åä åìù"àôø ïåéìâ äéøåî õáå÷á ã( , ìëúñî íàù
íééô÷ùîá ,åøéáç úî÷á ìëúñäì øåñéà ïéà ,

äéàø ÷æéäì äöéçî äåä úéëåëæ ìù äöéçîù éðôî .
úå÷æéää øàù ïéðòìù èåùô øáãäå , íøåâù åðééäã

åøéáçì äùåá ,ïåìç êøã íâ øåñéà ùé, åéøáãå 
òøä ïéò ïéðòì ÷ø íéøåîà . éøáã ìò øéòäì ùé ãåòå

åùã÷ ,îî" úåéôìú ùøãîá ù)òá óðò"ã ç"úáù ïáø÷ ä( 

ù øãðñëìà ïåã÷åîîì åìéç íò àá÷"à, úåéç åá åéäù 
íäéðéò úèáäá íéúéîî.öå åéåéúåìééçì ä, åùòå 

úåçöçåöî úåàøî,úåéçä çëåð ïúåà åîùå , øæçå 
íäéìà ïúåàø,ìë åúîå í . åäæå íòìá ïéðò äéä äæå

ïéòä íåúñ ,åòé"ù .åàëìå ' íâ ä÷éæî äòø ïéòù øàåáî
úéëåëæ êøã ,öå"á .]ע במדור שער הציון"ע[  

á .îøá" à)ãð÷ ,â:("  ìëúñäìî íãà øäæéì êéøö
åøéáç úéáá ,àéää äéàøá áðâë ñôúð àåäù ãò ,

äðòè åì ïéàù ïåéë ."îñä øàéáå" ò)ãé(ù  åìéôà
èòåî úåìëúñääøåñà åøáç úéáì ú , åðéàù óàå

åá úåàøì ïéåëúî ,î" ãåîòì øåñà îë úéá ãâð
 åøéáçå ìëúñäììíù , éðéòá ãùçð äéäéù éðôî

úåàøì éãë íù ãîåòù úåéøáä.  
â . áúë ãåò)ñ"æ( íéøáåñ íé÷ñåôä áåøù  ä÷æçã àì

éðäîäéàø ÷æéäá  .éôàååìîì " ããä÷æç åì ùé ,
ïåìç ìù åôåâì åðééä, ù ìëåé àì åîúñì øöçä ìòá

åá úåçîì åà. àåä ìáà åîöò , ïåìçá ãåîòì øåñà
åøéáç øöçá úåàøìå ,åúééàøá åð÷éæé àìù éãë ,
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  שער הציון

  
  איסור עין רעה

ע "טושב' נפ:] ב ב"ב[האיסור לעמוד על שדה חברו 
ע דהכא עצם הראיה שולטת "הסמ' וכ' מ שעח ה"חו

קנד דהתם גורם ' ר דסי"ובזה חלוק מהיז, וגורמת היזק
.] מ הוא חמור טפי"ומ[, היזק במניעת שימוש מחמת הראיה

ב "פ(שכנים ' ע בהל"מ ומג"והמ, ם השמיטו"הרמב
מ לחכמי לוניל שהוא "הר' י קנח הביאו תשו"והב) ז"הט

  ].ב"מ שטראשון ב"ר' חי' עיו [.ממדת חסידות
שאין היזק עין רעה אלא בראיה ' כ: ב ב"המאירי ב

  .מתמדת של פעם אחת עד שיאריכו לספר בעניניה
  

חתנים יחד משום ' ע סב ג דאין לברך לב"א אה"ברמ
' תינוקות עי' ולענין מילת ב. כ שם"בנו' ועי, ר"עי

. ש שם"וערוה, א"ד רסה סקי"ז יו"פרישה שם וט
  . אחיות יחד' ט חופה לב"ע סא ב אסר מה"אהוהלבוש 

  .מ קז"ונתן פריו ב, ק מה"י ב"קה' ר עי"בחיוב מזיק בעי
  

  י"מנין בנ
ברכות ' ועי. כל המונה את ישראל עובר בלאו: יומא כב

' וכ. א קנו ב"ובמג, ד"ד ה"ם תמידין פ"ברמב' ונפ: סב
והספורנו שם , ר"פ כי תשא שהמנין שולט בו עי"י ר"רש

ם "רא' ועי. ח"רב' מנין מזכיר עוון וביאור הענין עישה' כ
  . ח"א ואוה"וגו

י המנין "דע, דהם לכפרה' הראשונים פי, י מטבעות"ע
' כ.) פד(מ "ח ב"אך בתו. שולטת מגיפה והכפרה מגינה

. ר אינו פוגע באנשים עצמם"דהעי, ג אין מגיפה"דבכה
  .דרכים להנצל מהנגף' דהם ב) כי תשא(ג "רלב' ועי
י כופר הוא רק "פ במדבר דגם ההיתר ע"ן ר" הרמב'שי

  ].כי תשא' בעלי התוס-, מלחמה או מצוה[במנין לצורך 
  .ג' ז סי"א ח"האריך בצי, בענין מפקד אוכלוסין

  

   ר"כח עיה
בקדמונים מבואר שהוא כח רע והבל היוצא מהעין 

מובא [ב יא "רבינו יונה על אבות פ' עי. ושורף את הדבר

ץ שם שיוצאין ניצוצות "מגן אבות לרשבוב]. בשער הדעת
- ן כי תשא"תלמיד הר' ג ובפי"וברלב. [מהעין ומזיקין
א בראשית "ובגו: מ קז"א ב"ל בח"המהר]. אדים ארסיים

שהוא ' כ] ב יד"אבות פ[ח "ובדה, שהוא מזג רע בעין' ב כ,לז
  .ז,ם משלי כג"מלבי' ועי .מ פד"ח ב"וכן בתו. שורף בעינו
שהוא בכח '  כ]ש"עי,  בשער הדעתמובא[א "אבל החזו

  .ז פועל אף בלא כוונה להרע"ולפי, ההתפעלות
ץ מכח "הביא בסידור היעב, י ההבטה"בעצם כח הראיה שפועל ע

ז במדרש תלפיות "וכעי, י ראייתה"בת היענה שמחממת ביצתה ע
  ].יט,ן ויקרא יח"רמב' ועי. [ח"סוף ענף בע

, ]ו"ונה ובטחון פטן אמ"מקורו ברמב[ויצא ' רבינו בחיי בפר
להעלים הנס "בטעם המקלות שעשה יעקב ' פי

והביא ראיות " ולהסתירו כדי שלא תשלוט בו עין הרע
בנס ] ד,ב ד"מל[ם "פ המלבי"וכ. ש"ר בנס עי"רבות דיש עי

' ירוש' ועי [.דלכן ציוה לסגור הדלת, י אלישע"השמן שע
ר בברכה שהיא "דנתנו עי' ג אזלון לכון וכו"ז ה"פאה פ

  ].למעלה מהטבע
  

  כשיש מחיצה
אף [ר שולטת בדגים "דאין עי' כ.) פד(מ "ח ב"התו

דלא ככל [, מכיון שהמים מפסיקין] שנראין דרך המים

ששליטת העין אינה ' כא קכד "חבדובב מישרים . ]'המפר
 )קכא(והביא ראיה מהאבקת רוכל , פועלת דרך זכוכית

  הניחונד מ ק"בחות "אך הפ, ר"דמחיצת זכוכית מהני להיז
להיפך ' כ] ג"יז ספ' מא[הברית ' אבל בס.  ש"עי, ע"בצ

  .ר דרך חלון וזכוכית יותר מסוכן ופועל רע יותר"דעיה
  

  בעין אחת
 כאשר אדם סוגר עין אחת -. בסמיכת חכמים ברכות כ' כ

ר "מסתלק מאיתו רוח אלקים ואז יכול להטיל עי
ובלעם גם [,  יםעיני' כי האדם צורתו שלמה בב, באחרים

ר כיון שלא נסתלקה "לא יכל להטיל עיה' כשסגר עין א
' ז ל"עפ' פיא "א מי"פ) א"לחיד(ובחסדי אבות ]. ממנו השכינה

  ].א כ"י קה ע"ע מרגה"עי[ . עין הרע ולא עינים רעות-חכמים
  

  בני יוסף

מאן דדחיל מעינא בישא לימא אנא מזרעא : ברכות נה
איך ' הק] ע יט"דבש לפי מ [א"והחיד', דיוסף קאתינא וכו

דכל ישראל ' א כ"והמהרש, יאמר שקר וגם איך יועיל
ל דהוא רק ללחש "וצ. ץ"ריעב' כ בהגה"נקראו בני יוסף וכ

: מ קז"ב' וכן בתוס, משמע דדוקא בני יוסף. דבברכות כ
ר היה להן לחיות "דבני יוסף שאינם מתים בעי' דהק

מ "א ב"מהרש'  ועי.ה ההיא"ד. נ נדה סו"מ בערול"וכ. הרבה
. ר"ע אי בני יוסף צריכים להזהר בדינים שנאמרו משום עי"יל.   [פד

דבני יוסף לא הוצרכו לתת מחצית ' כי תשא כ' והשפתי דעת פר
  .]אילת השחר כי תשא' ועי. השקל

דיוסף הצדיק שקידש עיניו :] ברכות כ[הסמיכת חכמים ' כ
... י עיןש בן פורת יוסף על"וזמ, ר פוגעת בו"אין עיה

  .ר ולא הצליחו"דבנות מצרים ניסו להטיל בו עיה
 כל מה -, עולי עין: ש בברכות כ"מ' פי] על' ע[בערוך 

 ומעלין Ô‰Ï ÏÈÚÂÓשמעיינין להן בעין רע לא יזיקום אלא 
  .ביותר

  

  ר דבלעם"עי
היה רוצה לעיין ] בלעם "[-ה "ן באגרת הקדש פ"הרמב' כ

 מחשבתו בעליונים את ישראל עיון שלם כדי שיוכל לדבק
וימשוך עליהם מחשבה רעה ולפיכך אמר וישא בלעם את 

כל הפרשה ' בהעמק דבר בפי' ועי...". עיניו וירא
שמלכתחילה קראו בלק מחמת כוחו שעינו הרעה פועלת 

יצרו של בלעם היה חזק להביט על אחרים "וגם ] ו,כב[
  ]שם טז ושם לב..." [בעין רעה ולהזיק

דבלעם היה מקור :) ג סג"ח(אחרי '  פרויסוד הדברים בזוהר
ד "והיע. ש"עי. עין רעה וכל מקום ששלטה עינו נתקלל

ר "שלא נתקיימו ברכותיו משום שהכניס עי' כ) 'א ד"ח(
  .בברכות

  

  מניעת עין הרע
דכיון . ב ס"ח ב"ש התו"כמ, זהירות מעין רעה לחברו

שראה בלעם שאין פתחיהם מכוונים ונזהרין מעין רעה 
  ].6ד "מכתב מאליהו ח' ועי[. ר"מלהכניס בהם עיחזר בו 

א  "עירובין סד סע' עי, ר"ממון שעושים בו מצוה ניצל מעי
  ).ה בעל"ד, ב"ע(י "וברש
דמי שהוא עניו נראה ' כ) ע ה"מ(א בדבש לפי "החיד, ענוה

ג דבבבל "ד ה"שבת פי' ירוש' ועי. [ר"דלא ישלוט בו עיה
  ].ניםה משום שהם שחצ"הק' ר ופי"שכיח עיה

, דג] בחתימתו[דרב צייר ' כ. ץ לגיטין לו"בהגהות ריעב
  .ר שולט בו"משום שאין עי

  
  מאן דלא קפיד

ק אחת שהיו "ראיתי בק) קלז' עמ(בנוהג כצאן יוסף ' כ
אמרתי למאן דלא קפיד , ז ולא מיחו"אחין זאח' קורין לד

אם רוצה ' ט קמא ה דאפי"בבאה' אך עי. לית חששא
  .כג,ת בלק כג"תו' ועי. אותולעלות אין מניחין 

  

  ר"מקור לאמירת בלע
ח האי מאן דאמר שבחא דחבריה " ת-פ במדבר "זוהר ר

 דבנוי או דממוניה בעי לברכא ליה ולאודאה עליה ברכאן
, מנלן ממשה דכתיב והנכם היום ככוכבי השמים לרוב

  ...אלקי אבותיכם יוסף עליכם' לבתר מה כתיב ה
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  עין הרע והיזק ראיה ' הל- 2' המשך מעמ
ä .åæçä áúë" à)á"é ÷ ,â(ì øúåîù  ïåìç çåúô

éøëð ìù øöçì ,øúåî íäéðéãáù éðôî . òîùîå
äéàø ÷æéäá éøëð ÷éæäì øåñéà ïéàù ,öå"ò.  

å . úãìåéä úøåú øôñá)îò 'çñ÷ ( éáâì áúë
ðá úåôñàúä"ñðìåáîà áéáñ à ,ôò" éøáã é

áîøä"ðä ï" óåâä øòö ùé äéàø ÷æéäáù ì
åøéáçì äùåá úîéøâá , ïàëå äìåçì òéøôî åà

å úãìåéìùééáúîíéåæ úåìëúñäá  .à"ë ïéãäî 
ìëúñäì àìå ÷ìúñäì áééç, øáåò ìëúñîäå 

øåñéà ìò.  
æ . éáö úçðîá)ìä 'â íéðëù( ïéðá úééðá øáãá ïã 

äéàø ÷æéä ìù øåñéàä ãöî íéé÷ ïéðá ìåî .
 éôë ïéðáä úà íéðåáù ìë äùòîìù äìòäå

äðéãîä âäðî ,íøâåñì øùôàù íéñéøú ùéù ,
äòá ìëåé æàå" úà úåùòì áúåòéðöá åéëøö ,

åúéá ìåî íéøåâî ïéðá úééðá øåñàì ïéà.  
ç . éîã øäåæä íùá áúë óñåé ãåñé øôñá

åøéáç çáù øîåàù ,åãëå åéðá úà çáùîù ,' ùé

  
åéèð íéìçðë    .åéñðë éúá ìöà íéìçð ìù ïáéè äî ú
úåùøãî éúáå ...úåùøãî éúáå úåéñðë éúá êë , éðá

 ïéàöåéå úåðååò íéàìî ïäùë ïëåúì ïéñðëð íãà
úååöî ïéàìî .øäð éìò úåðâë ... íéîëç åìà

 äðùîá àø÷îá ïîöò úà íéøñééîù íéãéîìúå
úåãâàá úåëìäá ùøãîá , øîåà àåä íäéìòå

 íéðâá úáùåéä]êìå÷ì íéáéù÷î íéøáç [... àåäùë
ç øîåàíéøá , ïé÷åñò äùìù åìéôà íéðù åìéôà

íéðâá úáùåéä øîåà àåä íäéìò äøåú éøáãá.  
å÷ìé" ÷ìá ù)àòùú(  

  

  

  

  אנחנו אתך
9141217  
íéúéò éòáå÷  

  !השאר הודעתך ונחזור אליך

  שער הדעת

  
 

 פירושו מי שאינו שמח בחלקו ועוין את חברו העשיר   עין הרע

מתי יעשר עושר גדול כמוהו והוא גורם רע לעצמו , ממנו

החומד מכל אשר לרעהו , כאשר אמרו חכמי הטבע, ולחברו

אויר עולה מן המחשבה ההיא ושורף את הדברים שעוין בהם 

גם קרבו ישרף אחר שמתאוה לדברים שאין יכולת , בעינו הרע

  ...והמחשבה ההיא מקלקלת גופו, מצוי בידולהיות 
ô úåáà äðåé åðéáø" àé á]åè[  

  

 כי האדם במחשבתו הוא מניע גורמים   מסודות הבריאה

נסתרים בעולם המעשה ומחשבתו הקלה תוכל לשמש גורם 

א מתפעלים על "ובשעה שבנ... להרס ולחרבן של גשמים מוצקים

מ הכל "ומ, נהמעמידים את מציאות זו בסכ, מציאות מוצלחה

. בידי שמים וכל שלא נגזר עליה בדין שמים לאבדן הדבר ניצל

י שימת "מתגלגל הדבר לפעמים ע, אבל כשנגזר הדבר לאבד

   ...ז הוא כלה"עין תמהון על הדבר ועי
åæç"á à" àë íéèå÷éì á]äéùôð çðå åäéðéò ïðáø äéá åáäé[  

  

ש " וכ,מ" ומקנא בו משרה עליו עין רעה של ס  הרואה חברו

והוא חברו של בלעם , אם מדבר עליו כמה טוב יש לפלוני

, ר ואמר בפיו מה טובו אהליך יעקב"שראה את ישראל בעי

  ...ה"י ע"רשב' כדפי
ñô íéãøç øôñ"å  

  

 שהיתה צנועה זכתה לבכור יוסף והוא נתברך   ותבין כי רחל

גם נתברך בברכת וידגו לרוב . עלי עין שאין עין הרע שולט

מה דגים שבים אין העין שולט בם אף זרעו של , ץבקרב האר

, וכל זה בשכר צניעות שהיה ברחל. יוסף אין העין שולט בם

  .ודברים אלו מופלגים ועמוקים בחכמה מאוד
øäî"ô úåòéðöä áéúð ì"à   

  

דיבר במשל על הלחם הנפשיי " .... את לחם רע עיןאל תלחם  "

חם השכל שהם לימוד המושכלות שצריך להזהר בל ילחם ל

ועין טוב ועין רע בא על כל משפטי השכל , מלחם רע עין

ר "שבעל עין טוב ישפוט לטובה ובעל עה, השופט לטובה ולרעה

בכל הדברים שאינם בכח בינת האדם כמו דרכי ..., ישפוט לרעה

ונוכל , אינם אלא השכלות, החכמה ומנהגיה והידיעות העליונות

אדם ישכיל לפי מה שהוא וכל , פ דרכים רבים"להשכיל עליהם ע

ובעל עין טובה . החכם באורח חכמה והסכל באורח סכלות, אדם

ר ישפוט כפי "ובעל עיה, ישפוט כפי החכמה שהיא טובה בעצם

  ...דרך הסכלות
éô 'éáìîä"âë éìùî í,æ  

   

 íéàáä úåðåéìâä éàùåðñá"ã:  
  מוסף שבת -פרשת פנחס 
  משפטי התנאים -פרשת מטות 

  י"גבולות א -פרשת מסעי 

   כח בית דין–פרשת דברים 

   בל תוסיף–פרשת ואתחנן 

  

ת למדורים השונים "ד

 ,יתקבלו בשמחה
  

 áåúëì íéðééðåòîä íéëøáà  
]äøö÷á, úôãôã ìù éöçå ãåîòë[  

øîåçä úà øåñîì íéù÷áúî ]÷ñéãá óéãò[   
 óåøéöáïåôìèå íù ,  

äöåàì äñéðëáù äáéúá"óñåé úéá ñ.  
øàåãá åà :ú.ã .183úéìéò ïéòéãåî .  

]ïåéìâä êéøàú éðôì íééòåáù ãò[ 
 

 .המערכת, בברכת התורה

   4    

  בלק


