
לאיזדהורי  לאיניש  ליה  איבעי 
מעינא בישא )ב"ב קיח.(

הרע  בעין  מתים  ותשעה  תשעין 
ואחד בדרך ארץ )ב"מ קז:(

אין קשה מעין הרע )מדרש תנחומא 
הקדום מקץ ח.(

מאמרים אלו ורבים אחרים הפליגו 
חז"ל בסכנת עין הרע, אשר בעיני 
רבים נראה כדברי הבאי שנאמרו 

בדרך גוזמא בעלמא 

ולא כן הוא כי עין הרע מופיע בכל 
מקצועות התורה, במקרא במשנה, 
)חושן  בשו"ע  ובאגדה,  בהלכה 
משפט סי' שע"ח סעיף ה'(  נפסק שיש 

חבירו  שדה  על  לעמוד  איסור 
בקמותיה  עומדת  שהיא  בשעה 
בעין  יזיקנו  שלא  הדבר  וטעם 
הרע )רש"י רי"ף רא"ש ב"מ ק"ז:( עוד 
מצינו שיש איסור להעלות לתורה 
ב' אחים או אב ובנו )או"ח סי' קנ"ו 

סעיף ו' (  וזה גם מטעם עין הרע.

ישנם  ישראל  בני  בקורות  אף 
הרע,  מעין  שאירעו  רבים  דברים 
כשבירת הלוחות הראשונות דאי' 
"שנשברו  כי תשא(  )תנחומא  בחז"ל 
בפהרסיא  שנתנו  מפני  הלוחות 
ושלטה בהם עין הרע", עוד מצאנו 
)מקץ  הקדום  תנחומא  במדרש 
ח'(  "אף ירושלים לא חרבה אלא 
העיר  הזאת  שנא'  הרע  עין  מפני 
כל  משוש  יופי  כלילת  שיאמרו 

הארץ". 

אחריו  ובבאים  שלפנינו  בעלון 
ולפרש  לבאר  נשתדל  אי"ה 
מהותה וענינה של עין הרע והדרך 
להנצל ממנה ועוד הרבה נושאים 
לענין  הנוגעים  ובאגדה  בהלכה 
זה , ולהחדיר ולעורר בלבנו ענין 
עין טובה אשר הוא העצה הטובה 

ביותר כנגד עין הרע.

גליון להחדרת טוב עין
מעלת העין טובה 
והזהירות מעין הרע

גי_ליון מס' 1

בס"ד

להיות כלול בתוך כלל ישראל זה קמיע נגד עין הרע

הסיום שלהם )מברכת כהנים( הוא שלום, וחותמין בשלום, שביום שהוקם המשכן שאז הי' הגמר של מ"ת, כדמיון החופה 

בקדושין נתן להם קמיע' הוא שלום, שלא תשלוט בהם עה"ר. שע"י שכוללין עצמן בתוך כלל ישראל אינה שולטת עה"ר 

כהנ"ל. וז"ש נתן להם הברכות תהילה שלא תשלוט בהם עה"ר, היינו ע"י הברכות שברכן בשלום. וכמו"ש ה' עוז לעמו 

יתן ה' יברך את עמו בשלום, היינו שנתן תורה לעמו ישראל ובירךאותם בשלום שהוא השמירה שלה.  

)ישמח ישראל, נשא(  

היש ממש בעין הרע  או שמא אמונה תפילה היא 
מתוך סקירת דברי חז"ל במקורות רבים אנו רואים – עין הרע דבר שיש בו ממש היא, ובכוחה להזיק הרבה 
ורבים חללים הפילה מבריאת העולם ועד היום הזה, ואולי כיום עוד יותר מבדורות הראשונים, כמ"ש החיד"א 
)בהגהותיו לספר חסידים – ברית עולם סי' תע"ז( שבזמן הזה גבר כוחה של עין הרע יותר מבדורות הראשונים , וכ"כ 

הגר"ח פאלאגי בספרו )החפץ חיים סי' כ"ח(  "בחשש עין הרע נשתנו הזמנים דגברה עתה הסטרא אחרא מעין 
הרע".

מדברי חז"ל בגמרא משמע דרוב החולאים והצרות הבאים לאדם היא תוצאה של עין הרע , וכדאי' בב"מ 
)ק"ז( והסיר ה' ממך כל חולי – אמר רב  זו עין ,רב לטעמיה דרב סליק לבי קברי, עביד מאי דעביד , אמר 

תשעין ותשעה בעין הרע ואחד בדרך ארץ , וכן הוא בתלמוד ירושלמי)שבת עה:( רב ורב חייא תרוויהון אמרין 
תשעין ותשעה מתים בעין הרע ואחד בידי שמים 

וברש"י בב"מ, כל חלי – דבר שכל החולאין תלויין בה וזו העין, עין רעה. 

ומבאר הבן איש חי )בן יהידע ב"מ ק"ז'( הא דקרי לעין הרע בשם כל חלי, נראה לפרש ממשום דשאר החולאים 
הם לגוף דווקא אבל עין הרע מזקת גם לנפש, צא ולמד מלוחות הראשונות שנשברו מחמת עין הרע מאומות 

העולם, ולזה אמר כל חולי , כל דייקא, מה שנוגע לנפש ולגוף. 

כמו"כ יש לנו ללמוד על חובת הזהירות מעין הרע מהמעשה המובא בחז"ל )ב"מ פ"ד.( על רבי  בנו של רבי 
שמעון בן גמליאל שהעלוהו חכמי בית המדרש על גבי ספסל )סימן הוא לגדולה( ונזדעק אביו רשב"ג ואמר 
פרידה אחת יש יש לי ביניכם ואתם מבקשים לאבדה הימיני,  וברש"י שם  בקש שיורידיהו לאלתר מחשש 

שתשלוט בו עין הרע ויאבד.

וכן אי' בהדיא )בב"ב קי"ח.(  עצה טובה קמ"ל דאיבעי ליה לאיניש לאיזדהורי מעינא בישא.

גם בזוה"ק מצינו בענין זה )אחרי דף סג:( יסטי בר נש אפי' ממאה ארחין ולא יארע בבר נש דאית ליה עינא 
בישא.

כלומר ההיזק של עין הרע חזק כ"כ הוא עד שיש לו לאדם לסטות אפי' ממאה דרכים שלפניו ובלבד של 
יתקל באדם שיש לו עין רעה.

וכ"כ במדרש )ילקוט שמעוני מקץ רמ"ז( "ויאמר יעק'ב לבניו למה תתראו – אמר להם יעקב בבקשה מכם היו 
מצניעים עצמיכם שאין קשה מעין הרע. 

גם מרבותינו הראשונים מובאים דברים הרבה בחומר עין הרע וז"ל המהר"ם מרוטנבורג )שו"ת מהר"ם מרוטנבורג 
חלק ד' סי' נ"ה(  " אדם החולה מעין הרע לוחשין לו אפי' בשבת כי סכנה גדולה היא משום דהתלמוד מביא 

ענינים הרבה משום עין הרע ,  רבינו יצחק אברבנאל אף הגדיל לומר )אברבנאל תשא ד"ה והנני( "עין הרע אין 
ספק שיזיק אם לא יגן השי"ת על המקבל אותו" 

הגאון יעב"ץ כותב בספרו )מגדל עוז( "דבר קשה הוא עין הרע שהוא שקול כנגד כל החולאים כולם וכל מקום 
שעין הרע שולטת אוכלת ממונו",    ובהמשך דבריו שם כתב  "המשים עין הרע על חבירו כאילו הרגו". 

דברים נוראים ביותר כתב הרה"ק רבי מנחם מענדל מרימנוב זיע"א )מנחם ציון פר' מטו"מ( "דבר זה אני רואה 
בעיני כל יום אשר ישפכו לפני בני אדם נפשם ושיחותם באיגרות מצערם וחסרונם, שרובא דרובא בא מעין 

רע ולפעמים אני חוקר על הדבר והם מודים".

פתח העיןעין הדעת

עין סגו_לה
סגו_לות כנגד עין הרע



היתר חוט אדום על היד
 מנהג נפוץ הוא בעולם לכרוך חוט אדום על היד ובמיוחד לילדים קטנים 
באר  בשו"ת  מדעברעצין  הגאון  כך  על  נשאל  וכבר  הרע.  לעין  כסגולה 
חוט  למנהג לקשור  יש מקור  וז"ל: שאלה, אם  ג(  אות  לו  סי'  )ח"ח  משה 
שני מפני עין הרע על התינוק ועגלתו וכיוצ"ב. השבתי כן היה המנהג, 
והכל עשו כן. כן דקדקו לקשור חוט שני אדום על עגלה או מטת התינוק 
מפני עין הרע, וכל אלו הני מנהגים בכלל מנהג נשים זקנות שעליהם 
כ' הרשב"א שאל יזלזלו בדבריהן ובמנהגיהם כי בודאי יסודתם בהררי 

קודש גם אם נעלם הטעם ממנו. עכ"ל. 

מקור וביאור הסגולה מצינו בדברי הגה"ק ממונקאטש זי"ע בספרו דברי 
תורה )ח"ב אות עא( וז"ל ]בא"ד[: שגור בפי זקני עמנו שמראה אדום הוא 
מסוגל לגרש שלא ישלוט עין הרע, וי"ל שהוא כמ"ש בלחש לעין הרע 
בסופו לכוון בשם אגל"א שהוא שם הגבורה )אתה 'גבור 'לעולם 'אדני( כנודע 
היינו ע"י הגבורות יגרשו העין הרע ויתפחדו הקליפות ויפרשו. עיי"ש. 

אמנם מה שיש לעיין במנהג הנ"ל הוא, ממה ששנינו בתוספתא שבת 
פ"ז הל' א: 'והקושר מטולטלת על יריבו וחוט אדום על אצבעו וכו' הרי 
אצבעו'  'על  מפורש  שבתוספתא  הגם  הנה  עיי"ש.  האמורי  מדרכי  זה 
אבל הסברה נותנת שה"ה על היד.  עוד אי' שם בתוספתא בפ"ח )הל' ח( 
הקושר חוט ]על גבי[ אדום ר"ג אומר אינו מדרכי האמורי, ור"א בר צדוק 
אומר הרי זה מדרכי האמורי. ופירושו כ' במנחת בכורים שם: ע"ג אדום, 
דבר אדום. וכעי"ז פי' החסדי דוד שם: הקושר ע"ג אדום, אולי זהו מה 
שראיתי כשאירע לאדם מין חולי כמו ניפוח אדום שקו' ראזע נותנין עליו 
כמין קשר לנחש ויש עושין קשר ממש בחוט. ע"ש. ולפיהם אין זה שייך 

לענינינו, היינו, קשירת חוט אדום על היד. 

אך בראשית חכמה בהביאו כל עניני דרכי אמורי )פרק דרך ארץ שער ד אות 
חוט  אצבעו  על  והקושר  וכו'  מעונן  איזהו  הראשון:  המאמר  הביא  טו( 
אדום וכו' ושוב שם באות טז' ד"ה אלו הן )דף נה:( הביא: ר' צדוק אומר 
צ"ל   הנראה  וכפי  האמורי'.  מדרכי  זה  הרי  אדום  חוט  ידו  על  הקושר 
שהראשית חכמה לא גרס המילות 'על גבי' ולכן פי' 'הקושר חוט אדום' 

היינו הקושר על ידו חוט אדום. 

ע"ב  שנשאל  שהביא  בא(  שאלה   2 ו  עמי  )ח"א  והלכותיו  הקטן  בס'  ועי' 
להגר"ח קנייבסקי שליט"א בזה"ל: האם מותר לקשור חוט אדום ע"ג 
יד תינוק נגד עינא בישא  דבתוספתא שבת פ"ח אות ד לחד מ"ד הוי 
מדרכי אמורי? והשיב: אין לעשות כן. גם בספר הבה לי בנים )פ"ז אות ג( 
הביא לאיסור מס' רפאל המלאך  בזה"ל " יש מנהג בין הנשים לקשור 
חוט אדום על הידים של הילדים, וזה אסור משום דרכי אמורי". עכ"ל, 
'וגם אלה  וסתם ולא פירש מקורו, והמחבר הנ"ל הוסיף עליו מדיליה: 
המטמינים את החוט האדום בארנקיהם או בכיסם, בחשבם שיש מזה 
תועלת, ומאמינים שבחוט האדום יש סגולה להצלחה או מניעת עיה"ר, 

הרי זה מדרכי אמורי, עכ"ל. 

אמנם מה שסמכו העולם להקל נראה שהוא עפ"י דברי מרן הבית יוסף 
ע"ז בשם  יא מהל'  בפרק  מיימוניות  הגהות  כתבו  וז"ל:  סו"ס קעח  יו"ד 
רא"ם ]מצוה צח[ דמסברא אין להוסיף על מה שמנו חכמים שהיתה קבלה 
דשבת  בתוספתא  נ[,  ]לאווין  סמ"ג  וכתב  העכו"ם,  מחוקות  בידם שהוא 
מונה כל מה שהיתה קבלה ביד חכמים מחוקותיהם ודרכי האמורי ע"כ 
לשונו, ובאמת שהרבה דברים שנויים באותה תוספתא שיש בהם משום 
דרכי האמורי, והרבה בני אדם נכשלים בהם ואין איש שם על לב, ושמא 
משמע להו שאין לחוש משום דרכי האמורי אלא לדברים שהוזכרו בגמרא 
בלבד, וכל שאר דברים השנויים בתוספתא הוי דלא כהלכתא דאל"כ לא 
הוה שתיק תלמודא מינייהו. עכ"ל. וכן הביא הרחיד"א בשיורי ברכה )סי' 
קעט אות ד( בשם זקינו החסד לאברהם מדנפשיה: דאין לחוש משום דרכי 

האמורי אלא לדברים שהוזכרו בגמ', אבל שאר דברים השנויים בתוספתא 
הם דלא כהלכתא, דאל"כ לא הוה שתיק תלמודא מנייהו, וכי עליו החיד"א 

ומ"ש שהתוספתא אינה כהלכה אלא כגמרא דידן, הכוונה הוא דסתמא 
תלמודא  ונקוט  זו,  התוספתא  על  דפליגי  תנאי  דאיכא  ידע  דתלמודא 
ג(  אות  ריג  )דף  דאמוראי  בפרקא  מצווה  נר  בס'  הביא  וכן  עכ"ל.  כוותייהו 
]הו"ד בשו"ת רב פעלים דלקמן[ כלל גדול מן הרשב"א ז"ל בתשובה סי' 
קסו, שאין לחוש משום דרכי האמורי אלא באותם הדברים שהוזכרו בגמ' 
בלבד, שהם אסורים מדרכי האמורי, ולא שאר הדברים השנויים בתוספתא, 
שאין לנו לאוסרן. עכ"ל, וכדברי הרא"ם והרשב"א וב"י הנ"ל סוברים הרבה 
כט(  סי'  ח"ב  )יו"ד  פעלים  רב  בשו"ת  וביניהם  כן,  להלכה  והביאו  אחרונים 
בשו"ת כהונת עולם )סי' עה( שו"ת בית שערים )ס"ס רלו( שו"ת תעלומות 
לב )ח"ג סי' נז( ועוד, ועוד. המפורש בדבריהם הוא: א( שמה שלא מפורש 
ב( שאפי' כאשר  דילן   לאסור מסברא  להוסיף   יכולים  אנו  אין  להדיא, 
מפורש הדבר בתוספתא לאיסור, סבירא להו להפוסקים הנ"ל שהוא דלא 
כהלכתא. וע"ע בכגון דא בחוות יאיר )סוף סי' רלד( ]הו"ד בשו"ת רב פעלים 
הנ"ל, וכעי"ז בדרכי תשובה סי' קעט אות ל[ וז"ל: ולענין הלכה למעשה 
נראה דכל מה שנתפשט אצל הנשים מנהג, הנח לישראל, דמסתמא נודעו 

בניסיון, והורה להם מורה להתיר ]וכו'[ עכ"ל. 

שוב מצאתי  את שאהבה בשו"ת ויען דוד ]ווייס[ )ח"ג סי' נד דף קו( שדן 
בזה עיי"ש כל השקו"ט, ובסופו ב' בזה"ל: עוד יש לדון אי החוט הוא 
סגולה דיש שהבינו הענין שטבע העין להסתכל על צבע אדום וממילא 
אין העין מסתכל על יופי התינוק וזה רק לאותן שקושרין החוט בגלוי 

)ולא על מקומות המכוסים( 

שוב נודעתי שכ"ק אדמו"ר מפשעווארסק שליט"א ]זצוק"ל[ מצוה לקשור 
חוט אדום ונראה שכן קיבל מרבותיו ומעשה רב, שוב ראיתי בשו"ת באר 
משה )ח"ח סי' לו אות ג( שהביא המנהג ומתיר, ובספרים לא מצאתי שום 

מקור שחוט אדום מהני לעיה"ר 

אך ראיתי שבזוה"ק )פ' שלח דף קסג ע"ב( ז"ל להון עינא בישא לאסתכלא 
לשלטאה,  עינייהו  יכלא  ולא  תכלא  גוון  לעינייהו  זמין  מסתכלין  וכד 
)עי' בס' סגולת ישראל מעי  וכתוב בגליון דמכאן דצבע תכלת טוב לעיה"ר 
תכלת  חוט  להשים  להגן  שירצה  למי  ולפי"ז  בזה(  סגולות  עוד  יט  אות  ע' 

שמקורו טהור ואם שאין לנו תכלת בזמה"ז )חוץ להנוהגין בזה( משמע שם 
דצבע תכלת מהני, 

ומקור  א( מותר לקשור חוט אדום להציל מעיה"ר,  לנו מהנ"ל,  היוצא 
לנו  הרי  לענינינו.  עכ"ד  ]וכו'[.  לזה  מהני  תכלת  שחוט  טהור  מקומו 

מפורש כנ"ל להיתר. ותו לא מידי. 

רחל'  מ'קבר  אדום  חוט  לקחת  נוהגין  שיש  ע"מ  אוסיף  אורחא  ואגב 
דייקא, נראה שיש כאן ערבוב של ב' דברים דהנה מקור סגולת ה'חוט 
שב'  במכתב  כמובא  זי"ע,  מאלכסנדר  מהרה"ק  הוא  רחל'  קבר  של 
הרה"ק רבי אברהם חיים מאלכסנדר זי"ע להגה"צ ריא"ז מרגליות זצ"ל 
י"ב  'וזה  ח"ל:  ועוד[  לו  חלק  ירושלים  אוצרות  בקובץ  מובא  ]המכתב 
לעורר  נתעברה אנא  ב"ה  ועתה  נפקדה אחר החתונה  ועדיין לא  שנים 
עליה רחמים במקומות הקדושים כי תשלים ימי הריונה בנקל ובלי שום 
מכשול ח"ו ותלד זש"ק ]וכוי[ ועתה אבקשו לאשר כי ידענו מכ"ק דודינו 
רבינו הקדוש בעל ישמח ישראל זצ"ל סגולה לזה למדוד קבר רחל אמנו 
לסגולה  יהיה  לי הבענדליך למען  ולשלוח  רחל  ולמדוד הקבר של  ע"ה 

שתשלים ימי הריונה ]וכו'[. 

וא"כ יש כאן ב' ענינים חוט של קבר רחל שמסוגל למעוברת וחוט אדום  
שמסוגל ]לילדים[ נגד עיה"ר. ומ"מ יתכן שגם לשמירת הנולדים יועיל, 
עפ"י הנז"ל שטעם הדבר הוא מחמת שרחל אמנו נצטערה בלידת בנים 
א"כ ה"ה ששמירתם וגידולם הם בכלל, וכן הסברא נותנת, ועי' בס' יסוד 
לקרא )על עניני קבר רחל( דף רכ שאחר שהעתיק מכתב הנ"ל הוסיף: וכן 
שמעתי מתושבי פעה"ק ירשת"ו אשר מקובל אצלם סגולה זו, וכורכים 

החוט הנזכר על היד, ומועיל לכל מיני ישועות טובות וכיה"ר אמן.
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