
תשעה  צום  מיום  יצאנו  עתה  זה 
באב אשר בו נחרב בית מקדשינו 
והוגלו ישראל מארצם , אשר גם 
זה נגרם ע"י עין הרע כמ"ש )מדרש 
קשה  אין  ,מקץ,ח(  הקדום  תנחומא 

לא  ירושלים  ואף  וכו'  הרע  מעין 
חרבה אלא מפני עין הרע שנאמר, 
יאמרו כלילת  "הזאת העיר אשר 
יופי משוש כל הארץ" )איכה,ב,טו(

כי  בספרים  כתבו  בזה  והביאור 
אמנם חטא חטאה ירושלים על כן 
לנידה היתה, מכל מקום עין הרע 
של האומות שהיו מקנאים ביופיה 
גרמה  היא  ירושלים,  של  וטובה 

שתשלוט ביושביה מדת הדין 

כמו"כ כתוב במדרש )ילקוט שמעוני 
הקב"ה  שבקש  "בשעה  ד'(  איכה 

וכו'  המקדש  בית  את  להחריב 
הקדוש  לפני  ואמר  יעקב  פתח 
עולם  נשל  ריבונו  הוא,  ברוך 
עין הרע  בני היכן הם ? אמר לו, 

שלטה בהם והגלו אותם לבבל.

לכן בזמן זה עלינו להרבות בעין 
טובה כדי לקרב הגאולה ולמנוע 

המשך החורבן.

ל"עיניכם  נזכה  זה  בזכות  וודאי 
אשר  ה'  מעשה  כל  את  הרואות" 
עשה לראות ישועות ונחמות וכל 

טוב.

גליון להחדרת טוב עין
מעלת העין טובה 
והזהירות מעין הרע

גי_ליון מס' 2

בס"ד

סגולת עשב הרודא
ידוע הוא שעשב הרודא מועיל לעין הרע, וכמבואר כבר בדברי רבינו החיד"א בס' ככר לאדן )פרק ו, דף רפה ע"א(, כתב, ואגב דור ודור אודיע כי העשב הנקרא בלשון משנה "פיגם", 
)שביעית פרק ט משנה א, ופירש הר"י בן מלכי צדק שהוא "רוטא", והרמב"ם בפ"א דכלאים מ"ח כתב פיגם בל' ערב סדאב ובלע"ז רודא(, מועיל לבטל עין הרע וכישוף. ושמעתי מרבני ירושלים מעשה נורא 

על זה. ויש שם קדוש "רוטא", והנושא עשב זה יכוין בשם קדוש הנז' וטוב לו. וגם העשב הזה מועיל במקום מגיפה. ומה שנקרא בלשון המשנה "פיגם" אפשר לרמוז בדבר, כי ידוע 
שאות יו"ד הוא מורה על המחשבה והיא בחינה עליונה, ואפשר לרמוז כי בא האות יו"ד בתוך "פגם", לבטל פג'ם הסיטרא אחרא, וגם כאמור מועיל למגיפה. עכת"ד. יעו"ש. והביא 
את דבריו אלה של רבינו החיד"א גם הגר"ח פלאג'י בס' רוח חיים )סימן שא סק"ב(, וכן בספרו רפואה וחיים )פרק יב אות קסא,( וכתב שם, ושמעתי מפה קדוש הרה"ג המקובל כמהר"ר 
יעקב ניניו ז"ל כי "הפיגם" אותיות מגיפה, שהוא מציל מן המגיפה. ע"ש. ועוד הביא בזה הגר"ח פלאג'י בס' רפואה וחיים )פרק ט אות י( דהרודא הוא סגולה ללידה קלה ליולדת, יעו"ש.

- להשיג את עשב הרודא המסוגל לבטל עין הרע, ולמקשה לילד: התקשר עכשיו:  058-3229398 -

עין הרע מוציאה את האדם מן העולם 
משנה מפורשת יש לנו המאמתת כוחה של עין הרע להזיק, במסכת אבות, )פ"ב משנה י"א( "עין הרע ויצר הרע 
ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם ובברטנורא )בפי' השני( שהכוונה למה שמכניס האדם עין הרע 

בממון חבירו או בבניו, שעל יד כך מזיק לו ומוציאו מן העולם.

וכן פי' רבינו יונה על אבות וז"ל: רבי יהושע אומר עין הרע - פירוש מי שאינו שמח בחלקו ועוין את חבירו 
העשיר ממנו מתי יעשר עושר גדול כמוהו, והיא גורם רע לעצמו ולחבירו, כאשר אמרו חכמי הטבע - החומד 

מכל אשר לרעהו, אויר עולה מן המחשבה ההיא ושורף את הדברים שעוין בהם בעיניו הרע.

וכן מפרש רבינו דוד הנגיד נכד הרמב"ם בדברים נוראים  )בספרו מדרש דוד על אבות( את דברי המשנה "איזהו 
במחשבתכם  ותראו  בדעתכם  התבוננו  עתה  וז"ל:  הרע  עין  אומר  אליעזר  רבי  האדם,  ממנו  שיתרחק  דרך 
הישרה איזו היא הדרך הרעה שראוי לאדם להתרחק ממנה וכו' ואמר רבי אליעזר העין הרעה "לפי שאין 
הרכוש,  ותמעט  אדם,  בני  מאבדת  שהיא  לפי  הרעה,  העין  מן  יותר  נסתרת  ורעה  מקולקלת  מידה  באדם 
ותקלקל החפץ הטוב, ותכבה יופי הדבר שתביט בו ועל הרוב שתסובב את המות ,ובעליה ארור וראוי למיתה 

לפי שהוא בעל ארס רע יותר מארס הנחש".

יש מרבותינו הראשונים שאף הגדילו בחומרת היזקה של עין הרע שאינה מזקת רק לאותו שניתן בו עין הרע 
כי גם נותן העין הרע יוצא מן העולם,  וכמ"ש הרשב"ץ )בספרו מגן אבות( "ועל זה אמר כי מי שיש לו עין הרע על 
חבירו יצא מהעולם מהרה, כי כמו שמוציא הבל מעיניו לשרוף את חבירו ונכסיו כל שכן שהוא נשרף באותו 
הבל ותשלוט בו הקנאה וירקבו עצמותיו". וכ"כ במחזור ויטרי, עין רעה - שנו רבותינו שכשם שאדם רואה 
את אשתו ואת בניו בלב שלם כך יהא רואה ביתו של חבירו, "שכל המכניס עין הרע בממון חבירו - מאבד את 

שלו" ולא עוד אלא אפי' את עצמו שנאמר ורוח נכאה תייבש גרם ואומר רקב עצמות קנאה.

דבר פלא נוסף מצאנו בהיזק הבא מעין הרע, כי למרות שהחולשה קודם המות ירדו לעולם רק מזמן יעקב 
אבינו כדאי' בחז"ל )ב"מ פז.( עד יעקב לא הוה חולשא אתא יעקב בעון רחמי והוה חולשא, מכל מקום אין 
הדברים אמורים כלפי היזק עין הרע, כי הייתה קיימת עוד קודם יעקב אבינו חידוש מופלא זה כתב הרא"ם 
בפירושו על התורה )בראשית כא, יד,( וז"ל "אף הילד שם על שכמה מלמד שהכניסה בו שרה עין הרע ואחזתו 
חמה, והא דאמרינן בפרק הפועלים עד יעקב לא הוה חולשא צריך לומר דמיירי בחולשא בידי שמים, אבל 

חולשא בידי אדם דהיינו עין הרע הוה

ובמהר"ל הוסיף ע"ז )גור אריה, שם(: "והא דאמרינן בפרק הפועלים עד יעקב לא הוי חולשא ותירץ הרא"ם 
היינו חולי בידי שמים לא הוו אבל חולי הבא בידי אדם דהיינו עין הרע היה אף קודם לכן דעין הרע הוא 

כאילו הכה אותו בחרב ואין ספק שהחרב היה עושה אותו חולה.

ובהמשך דבריו כותב "ידוע כי עין הרע יש בו כח אשיי השורף, ומקבל האדם היזק מן המזיק אשר יש לו כח 
אשיי שורף כי העין הזה שורף כמו האש שהוא שורף, תדע להבין מזה כי בעל עין הרע שורף בעינו ויש להזהר 

ולהשמר מזה ומאוד מאוד צריך להזהר מעין הרע".

פתח העיןעין הדעת

עין סגו_לה
סגו_לות כנגד עין הרע



לקרוא לתורה לבן אחר האב או לב' אחים
כתב המחבר )סי' קמ"א( יכולים לקרות ב' אחים זה אחר זה 

והבן אחר האב, ואין מניחים אלא בשביל עין הרע ואפי' אם 

בשמו  השני  יקראו  לא  המפטיר  הוא  וא'  השביעי  הוא  א' 

משום עין הרע )מהרי"ל(:

כתב המשנ"ב בשם אחרונים דמן הדין אין שום חשש איסור 

וע"כ אם עלה לא ירד בקראוהו, ורק לכתחלה אין מניחים 

לקרות משום עין הרע, ועי' בבה"ט דה"ה אם רוצה לעלות 

הרי  יל"ע  ולכאו'  ע"ש.  הברכה  קודם  אפי'  ירד  לא  ועלה 

בפ"ב דאבות חשוב במשנה עין הרע מהדברים שמוציאים 

את האדם מהעולם, ובב"מ )ק"ו(  צ"ט מתים בעין הרע. ואיך 

תלוי ברצונו, ואפי' יהא אך ספק סכנתא איך מותר להכניס 

עצמו בסכנה, ועי' בהגר"א דכ' דלא כא"ח שכ' דאב ובנו וב' 

אחים אסורין משום שנאמר עדות ד' נאמנה וקרובים פסולין 

והפמ"ג  לעלות.  יפסלו  וקטנים  נשים  גם  דא"כ  לעדות, 

מוסיף דא"כ כל פסולי לעדות המבואר בחו"מ סי' ל"ד לא 

יעלו לתורה ע"ש. ולפמש"כ י"ל קצת דשאני הכא דיש גם 

חשש סכנה מצטרף הא"ח גם טעמו כדי שלא יבוא לסכנה. 

אולם רוב הפוסקים לא ניחא ליה בזה וצ"ע בזה.

הוא  ע"ה  דחשש  נראה  הרע   עין  בשביל  המחבר  ומ"ש 

מכבד  שהגבאי  שרואים  במה  מתקנא  שהצבור  משום 

בזה  לעלות  שקוראם  הצבור  מכל  יותר  ובן  האב  ומחשיב 

יפה תהי  נ'( הנותן עינו בחלק  )פסחים  וכדאיתא  אחר זה,  

ביה אינשי ואינו רואה בו סימן ברכה וע"ש עוד כיון דנפיש 

אפחזייהו שלטו בהו עינא, ה"נ הוה אוושא מילתא דהאב 

ובנו עומדים על הבימה כדין העולה ראשון שלא ירד עד 

להמתין  סק"ח(  המג"א  )כמ"ש  למנהגינו  וכ"ש  השני,  שעלה 

עד שהשני מסיים, והוי זמן טובא לחשש עין הרע, שהצבור 

יביטו בכבוד האב ובנו, וניחא בזה מה שלא מצינו לחשש 

יחד, דשאני  לדוכן  עולים  ובניו  והאב  כהנים  בברכת  ע"ה 

דהכהנים  בזה  מתקנאים  אינם  דהציבור  כהנים  ברכת 

בשלהם קא זכו, ועושים מצותם החיובית, שאין מקפחים 

הגבאי  דביד  בקה"ת  אבל  זו,  במצוה  חלקם  לישראלים 

לכבד את מי שירצה, רק אז יש חשש עין הרע, )ויש להמליץ 

בזה מה שארז"ל )ברכות כ'( ואב"א עין שלא שלא קצתה לזון 

דה"ה  מזה  ונשמע  בו,  שולטת  ע"ה  אין  שלו  ממה שאינו 

בו(.  שולט  ע"ה  אין  שלו  שהוא  ממה  רק  לזון  שרוצה  מי 

או"ג(  ק"מ  )בסי'  לעיל  שכתבתי  למה  הוכחה  יש  ולפי"ז 

ממקום  יתחיל  דהעומד  דהדין  ונשתתק  בתורה  בקורא 

לאחר  קודם  הוא  בנו  שם  נמצא  דאם  הראשון,  שהתחיל 

דכבר  זה  דבאופן  הרע,   דעין  חשש  בזה  שייך  ולא  ע"ש, 

נקרא האב לעלות הוי העליה שלו, ובשלו ל"ש עינא בישא, 

וגם דהא הבן רק גומר המצוה שהתחיל האב, ובפרט כיון 

ולא בירך לאחרים נחשב לענין  שאביו לא סיים הקריאה 

זה כאלו לא קרא כלל ואזל מעשה דידיה , ועוי"ל בפשוט 

כיון דהצבור בהיל אז מהמאורע שקרה דנשתתק האב, וכל 

או"א מצטער אז על הסיבה, אין חשש עין הרע בכה"ג אם 

נקרא להבן שיעלה תחת אביו, ויש הוכחות לזה ואכמ"ל.

)אורח נאמן(  

מפעל "טוב עין"
הוצאת עין הרע / פחדים / חרדות ע"י עופרת בדרך המסורה מדור לדור, ע"י רב מוסמך ומומחה גדול בתחום זה שרבים נושעו על ידו

tov7070@gmail.com. תוצאות מובטחות! 058-3229398, או במייל –  למסירת שמות: 

הגליון נודב לע"נ הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זיע"א
" ו נ י ר ב ח ת  ל ע מ ב ד  ח א ל  כ ה  א ר נ ש "

עין ההלכה

עוד כתב לי הרב שהה"ק מרן זצלה"ה מלובלין רגיל במיחוש עין הרע ר"ל, והי' לו שם אחד מאנ"ש שהי' לוחש 
לו פעם בפעם, ובעבור זה נוהג א"ע שלא לאכול בפני שום אדם. פעם אחת באשר הי' יושב בסעודתו ואין שום 
איש אתו בחדרו, פתאום קרא אל משמשו שמואל ליב שילך מהר אל האיש הידוע "שילחוש לו עין הרע" וכן 
עשה. וכאשר בא בחזרה שאל לו המשמש כדרך תמי' הלא לא הי' שום איש בעת האכילה והשיב לו בלשונו 
הטהור כך "כי זקני זצ"ל )הוא זקני הה"ק ר' יעקב קאפיל זצ"ל מלוקאווא( התפאר א"ע לפני הפמליא של מעלה שהניח 
נכד ושמו יעקב יצחק שמברך נאה ברכת המוציא, ובאו הפמליא של מעלה אצלי לשמוע ברכת המוציא שלי 

ונתנו לי עין הרע" עכ"ל.

)אור הפלאות(  

עין המעשה


