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 "ונתנו איש כופר נפשו... ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם"
 )שמות ל' פסוק י"ב(

 (רש"י.-)שהמניין שולט בו עין הרע
 , כיוון שהמניין שולט בו עין הרעמשה מצווה לספור את הכסף ולא את האנשים

 והעם יכול להפגע.
 תוב במסכת אבות משנה י"א:כ

מוציאין את האדם מן  -ין הרע, ויצר הרע, ושנאת הבריות"רבי יהושע אומר: ע
 העולם".

 מהו כוחו של עין הרע?
 מפרש: "רבינו יונה"

 רו ין את חבמי שאינו שמח בחלקו, ועו 
העשיר ממנו, )ורוצה להגיע למצב של( מתי 

 יעשר עושר 
 ולחברו. לעצמוהוא גורם רע  -גדול כמוהו

 חכמי הטבע... כאשר אמרו
מן המחשבה ההוא, ושורף את אויר עולה 

 שעוין בהם ב)מבט( עיניו הרע. הדברים
 

 עין הרע יכול להזיק? כיצד
 החזון אי"ש זצוק"ל מסביר:

"מסודות הבריאה, כי האדם במחשבתו הוא מניע גורמים נסתרים בעולם 
המעשה, ומחשבתו הקלה תוכל לשמש גורם להרס ולחורבן של גשמים מוצקים 

 וכו'.
 בידי שמים.ומכל מקום הכל 

 הדבר ניצל. -וכל שלא נגזר עליו בדין שמים לאבדן
תמהין )עין -ע"י שימת עיןהדבר ליאבד, מתגלגל הדבר לפעמים  אבל כשנגזר

 (עין רעה( על הדבר, ועל ידי זה הוא כלה.)מסכת בבא בתרא כ"א. -תמהה
 



 לא לגרום לקנאה
 מה תתראו"כתוב "וירא יעקב כי יש שכר במצרים, ויאמר יעקב לבניו ל

 )בראשית מ"ב(.
 ומפרש רש"י על פי הגמרא:

"אל תראו עצמכם בפני בני ישמעאל ובני עשו כאילו אתם 
 שבעים".

הייתה להם תבואה, כלומר, אעפ"י  ובאותה שעה עדין
שבעים, ויקנאו בכם. כצאו לקנות כדי שלא תתראו  -שיש לכם עוד תבואה

 )מסכת תענית י' ע"ב(.
ו בני ישראל לשבור בתוך הבאים כי היה הרעב בארץ בפסוק ה' נאמר "ויבוא

 כנען", ומפרש רש"י לפי מדרש תנחומא:
 מטמינים עצמם שלא יכירום.

שלא יתראו כולם בפתח  לפי שצווה להם אביהם
בפתחו כדי שלא תשלוט  אחד, אלא שיכנס כל אחד

 בורים.יבהם עין הרע. שכולם נאים וכולם ג

לחשוש חז"ל מלמדים אם כך, שיש מקום 
מפני עין הרע, וצריכים לעשות כל 

 האמצעים למנוע זאת.
 ועין הרע. כמו כן, אומרים חז"ל, כדאי לאדם שיצניע עושרו כדי שינצל מקנאה

 נאמר לעם ישראל:
 "רב לכם סוב את ההד הזה פנו לכם צפונה" )דברים ב' ג'(.

 ואומר המדרש:
 "אם הגיע שעתו של עשו, הצפינו עצמכם".

יקר", שמשה רבינו הזהיר את ישראל, שאחרי מפרש ה"כלי 
שרם ויציאתכם מהמדבר וכניסתם לארץ ישראל לא יבליטו את ע

 לעורר על עצמם קנאה ושנאה. כדי לא בפני שכניהם

את הדברים הללו גם לאור מצבם של ישראל בגלות עשו,  ומסביר ה"כלי יקר"
 בדורות  האחרונים:

 ויש בו רמז לשעה ולדורות. עד התהום,כי פסוק זה נוקב ויורד  "רבים אומרים
נאמר  -ועניין סיבוב זה, שילכו סחור סחור וכו'

אם הגיע שעתו להם שילכו צפונה, ודרשו בזה:"
של עשו, הצפינו עצמכם")כלומר:אם עלה עשו 

 החביאו עצמכם( –לגדולה 
 )דברים רבה פרשה א' י"ז(

בישראל כמו עשו, כי  אין לך אומה שמתקנאת
 לדעתו הכל גזולה מהם וכו' )דהיינו, עשו טוען

 שכל מה שיש לעם ישראל גזול ממנו(,
וה... פנו לכם צפונה, )עקפו אותו ועל כן צ

 והתחבאו( שעשו לא יקנא בכם.

 ? למה הגויים שונאים אותנו
 וזהו ההיפך ממה שישראל עושין 

 בדורות הללו, בארץ אויביהם. 



מנה הוא מראה את עצמו במלבושי כבוד ובתים ספונים וחשובים, מי שיש לו 
כאילו היה לו כמה אלפים, ומגרים את האומות בעצמם, ועוברים על מה שנאמר 

 "פנו לכם צפונה".
ומנהג זה בהרבה בני עמנו, והוא מסבב את כל התלאה אשר 

 קח מוסר".והמשכילים יבינו למצאתנו.
 דרין כ"ט ע"ב(זה מוציאים אנו בגמרא)סנה וכעין

 "אדם עשוי שלא להשביע עצמו". 
 ומפרש רש"י: עשוי לומר לבריות חייב אני מעות לפלוני,

 )כדי(להתרחק מעין הרע.
 שלא ליראות שבע בממון". -"שלא להשביע"

 מעין הרע -ירושליםחורבן 

שהיתה כלילת יופי ומשוש כל הארץ  אפילו ירושלים
 לא חרבה אלא בגלל עין הרע.

 שמעוני" פרשת מקץ רמז קמ"ח.( )"ילקוט

 שבירת הלוחות מעין הרע 
חז"ל גם מסרו לנו מה היתה הסיבה בגללה נשברו 

  –הלוחות הראשונות 
 היות וניתנו בפומבי במדבר הר סיני,

 שלטה בהם עין הרע ונשתברו 
 )"מדרש תנחומא" בפרשת כי תשא(

 עקידת יצחק
את יצחק בלילה, מפני  ובפרשת וירא מפרשים, שלאחר העקידה שלח אברהם

 עין הרע.)בפירוש "דעת זקנים לבעלי התוס" בפרשת וירא(.
צריך לשומרה עד שיבוא הבעלים  ובגמרא מובא לגבי מציאת כסות, שהמוצא

 ליטלה.
 וכשנזדמנו לו אורחים אסור לשטוח אותה )לפרוש אותה במקום בולט(,

 משום עינא )בישא(.
 ב"ב דף ל' ע"א.ין רע של אורחין.)שלא תשלוט בה ע -וכתב רש"י שהכוונה

אמר רב זו עין הרע.)ב"מ ק"ז  -על הפסוק "והסיר ה' ממך כל חולי" בגמרא נאמר
 ע"ב.

וכן, כשנכנס לבית הקברות ידע רב כל קבר וקבר באיזו מיתה מת, אם מת 
 שמת מחמת עין הרע. בזמנו או

 והוסיף רב, שתשעים ותשעה מתים מכוח עין הרע, ואחד בדרך ארץ.
 כח כל כך גדול טמון בעינו של אדם גדול, שעלול להמית את השני.

במערה שתים  שבת ל"ג ע"ב מסופר על רבי שמעון בן יוחאי ובנו, ששהו במסכת
 עשרה שנה )בה רק למדו תורה(,

 ים חורשים וזורעים, וכד'.נשוכשיצאו מהמערה ראו שא
 "מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה".התרעם רשב"י :

 מיד נשרף. יצאה בת קול ואמרה:–מקום שנתנו בו עיניהם  וכל
 להחריב עולמי יצאתם? חזרו למערתכם!

, עד שלא הבינו כיצד אנשים הם היו שקועים כל כך בתורה ונתעלו בקדושתה
 עוסקים בחיי שעה.



 ומחמת מעלתם הרבה, מבטם השלילי על חיי העוה"ז גרם היזק לבני אדם.
 דם?ומהו המנהג שיסגל לעצמו א

 ולנהוג כפי שמובא באבות פ"ב מ"ט: עלינו ללמוד
 "אמר להם:צאו וראו איזהו דרך ישרה שידבק בה האדם?

 עין טובה". -רבי אליעזר אומר
 יתד נאמן( -)הרב אליקום דבורקס

  


