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  ...ה בעצמו"י הקב"ע יאפרנסה בארץ ה
  "ך ומשביע לכל חי רצוןפותח את יד"

  
  
  

אלו אותם ומה נו: הצרות והמצוקות הקורות אותנו
הרי יש , האנשים המבקשים סגולות ותחבולות לפרנסה
ת וכדומה להם עצה ותחבולה לפרנסה בזה שיזהרו מליצנו

  :פרנסה הגורמים לחסרון
 
 

  י תהילים פרק קכז פסוק ב "רש
  

בעלי האומניות המשכימים ומאחרים למלאכתם ומתפרנסים  - שוא לכם 
למי * פרנסה*ה "הקב -כן יתן . בעצבון וביגיעה בלחם העצבים של טורח

למנדד מעיניו  -לידידו שנא . שמנדד שנת מעיניו בשביל לעסוק בתורה
  :שינה

  
ך בא להזהיר שלא יחשבו להיפ. אותו תשמרו לעשות' כל הדבר וגואת 
ועולם כמנהגו נוהג בלי שום עבודה  צ לשום סגולה לפרנסה"י א"שא

  . רוחנית
                              

  פרנסה  -ג "ספר קול מבשר ח
  

. ויהיה לו פרנסה בודאי, שיקום בכל לילה לעסוק בתורה - סגולה לפרנסה
נפלאות . [ותתן טרף לביתה -ותקם בעוד לילה , ח הפסוקועל זה צוו

  ] ב"ד ע"משלי דף מ, חדשות
  

  י משלי פרק ט פסוק יא "רש
  

  :ועושר* פרנסה*שנים של חיים הם של  -ויוסיפו לך שנות חיים 
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  רבינו בחיי על שמות פרק טז פסוק טז 
  

ך אין לך דבר נמצא בעולם בין העליונים בין התחתונים שלא יהא צרי
וכבר בארו לנו , שכל מי שצריך קיום מזולתו הרי זה פרנסתו* פרנסה*

פעמים בכל יום מובטח לו ' ל מעלת המזמור תהלה לדוד שהאומרו ג"רז
ב וגלו לנו עיקר הטעם בהיותו כולל האותיות והפרנסה "שהוא בן העוה

) תהלים קמה(א והפרנסה שכתוב בו "א בית"האותיות הוא מסודר באלפ
ב אותיות "והנה הכתוב הזה יכלול את שניהם כי כ', דך וגופותח את י

ל אל נתנה "ומזה דרשו רז, התורה רשומות בו והוא מדבר בענין הפרנסה
וקבלה ביד חכמים כי כל האומר פרשת המן בכל , התורה אלא לאוכלי המן

  : יום מובטח לו שלא יבא לעולם לידי חסרון מזונות
  

  ק טז רבינו בחיי על שמות פרק טז פסו
  

ולמד הכתוב בדרך אסמכתא שחייב אדם ', כל כבודה בת מלך פנימה וגו
במוזונות אשתו ובניו הקטנים וזהו שאמר מספר נפשותיכם כך פירש רבינו 

  :ל"חננאל ז
  

ודע כי הכתוב הזה כולל שני ענינים גדולים שכל אחד מהם כולל העליונים 
ר בעולם שלא יהא ואלו הם האותיות והפרנסה שאין לך דב, והתחתונים

ב אותיות וגם אין לך דבר נמצא בעולם בין העליונים בין "נכלל בצורות כ
שכל מי שצריך קיום מזולתו הרי זה * פרנסה*התחתונים שלא יהא צריך 

' ל מעלת המזמור תהלה לדוד שהאומרו ג"וכבר בארו לנו רז, פרנסתו
הטעם בהיותו ב וגלו לנו עיקר "פעמים בכל יום מובטח לו שהוא בן העוה

א והפרנסה "א בית"כולל האותיות והפרנסה האותיות הוא מסודר באלפ
והנה הכתוב הזה יכולול את ', פותח את ידך וגו) תהלים קמה(שכתוב בו 
ומזה , ב אותיות התורה רשומות בו והוא מדבר בענין הפרנסה"שניהם כי כ

כי כל  וקבלה ביד חכמים, ל אל נתנה התורה אלא לאוכלי המן"דרשו רז
  :האומר פרשת המן בכל יום מובטח לו שלא יבא לעולם לידי חסרון מזונות

  
  העמק דבר על בראשית פרק כד פסוק סג 

  
כ קרא אותו "עבודה שהוא שורש לפרנסה ע' דבשביל שמדת יצחק הי 

יצחק ' ואין הכונה שהי. מקום שהוא שער השמים שדה המסוגל לפרנסה
פלל תחת אילן וכדומה ועינו ולבו היו עומד אז בהר המוריה אלא הוא הת

לצד הר המוריה שנקרא שדה והתפלל אז על הפרנסה שבכלל זה הוא 
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פרנסת ' כלשון הגמ* פרנסה*כ "השגת אשה שהיא צרכי האדם ונקראת ג
  :'לפניו באותה שעה את אשתו וזהו וישא עיניו וגו' והזמין ה. נשואין

  
  כלי יקר על בראשית פרק מא פסוק כז 

  
  .י מלאך"ע ה עושה בעצמו לא"ן הפרנסה הקבועני

  
  העמק דבר על בראשית פרק כו פסוק ה 

  
. חקותי. היינו מצות התורה כמשמעו. ומפרש הכתוב איזה הלכות מצותי

מ "ח ובכ"ויקרא י' היינו המדות שהתורה נדרשת בהן כמו שיבואר בס
פ כדאיתא ביומא "המה תורה שבכתב ושבע. ותורתי. שזה נקרא חוקים

והנה . והנה בכללי התורה. פ"הכלל שלמד סדר המצות שבכתב ובע. ח"דכ
ה טעם ליצחק על שפע העושר וברכה לו ולזרעו למי שיזכה "בזה נתן הקב

* פרנסה*ה בעולמו לישראל להשיג "דיש לדעת דזכות שקבע הקב. לה
ז "ב י"כ לעיל י"עיקרו אינו אלא בזכות עבודה ולא בזכות התורה כמש

. וכמלכותא דארעא. כ ניזון בזה הכח"העוסק בתורה גמ "מ. מ"ובכ
. י עבודת הארץ"היינו רוב המדינה ע. שמפרנס אנשי מדינה בשני אופנים

אמנם אנשי חיל התופשים חרב . ועובד אדמתו שניתן לו ישבע לחם
ג שאין החרב "ושומרי המדינה והמלוכה המה ניזונים מאוצר המלך אע

ויב המלך לזון ולפרנס אותם בלי שום כ מח"מ בע"בעצם שייך לפרנסה מ
מ באופני הפרנסה דעובד אדמתו הרי ניזון שלא "עסק בפרנסה אמם יש נ

וכאשר מתכשר בעבודתו ומצליח אינו מתנשא . בעוני ודוחק מתחלה עבודה
כ אנשי חיל מתחלה ניזונין בדוחק בלחם נקודים "משא. כ"בעושר וכבוד כ

. שר בעבודת החרב ונעשה ראשוישנים על הארץ וכדומה אך אחר שמתכ
מ אם ישראל "כך יש נ. הרי מגיע לו פרנסה בכבוד ובשפע רב כיד המלך

זוכים להתפרנס בשביל העובדה מתלה שבעים בלחם וברכת הארץ וגם 
כ בעלי תורה מתחלה זהו "משא. כ בעושר וכבוד"בסוף אינם מושפעים כ

ח למי יורה "כת להיות בדוחק ועוני וכמו שאמר ישעיה הנביא "דרכה ש
ולא ככל המון . היינו במיעוט תענוג. דעה ולמי יבין שמועה לגמולי מחלב

א שיעקר חיותם היה נהוג בחלב במאמר החכם במשלי ודי חלב עזים "ב
א פת במלח "ח יש להגמל עצמם גם מלב כ"אבל ת. ללחמך וללחם ביתך

חת כ לאחר שזוכה להצל"משא. א"ולעתיקי משדים היינו במיעוט ד. 'כו
' ז ובס"ו כ"שמות ט' ז מבואר עוד בס"וכ. התור המשיג עושר וכבוד

כל העוסק : א"מ ומזה הטעם אמרו בעבודת כוכבים ספ"ובכ' א' דברים י
ה טעם על הברכה בשפע "והיינו שאמר הקב' בתורה נכסיו מצליחין כו

ולא בא ההבטחה זו . כ"א עוסק בתורה כ"יתירא שהוא בזכות שהיה א
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באשר שזה אינו בא להשפעה יתירה . שהוא מדת יצחקבשביל עבודה 
  .כ"כ
  

  העמק דבר על במדבר פרק י פסוק י 
  

ז סיום התורה והתחלתה הוא שמחמת לבבנו דרך כל אין שמחת "כך בזה
. ישראל כמו בזמן שאנחנו עושים סיבה להשכין את אלהי ישראל בקרבנו

  :)כי הוא חיינו
  

רוצים לזכרון טוב וכמו בשעת למדנו דימים אלו מ. והיו לכם לזכרון
מלחמה הוא עת רצון לתפלה להשיג ישועה ככה בימי המועדים להשיג 

תחיה * פרנסה*מטר , ח"ה וסימנם מפת"מפתחות בידי הקב' פרנסה כי ד*
  ...חיה

  
  ראש השנה  -ג "ספר קול מבשר ח

  
ע אמר על מאמר הגמרא שתקיעות שופר הם בכדי "הרבי רבי בונם זי

הוא כי , כראוי' כי עיקר תירוצו של אדם על שלא עבד את ה, לערבב השטן
, כל היום ודעתו מעורבבת ולא היתה מיושבת עליו היה טרוד בעניני פרנסה

, אולם. ולכן לא עבד את בוראו כהוגן, ולא יכול ללמוד ולהתפלל כראוי
כי חייב היית לעבוד בוראך למרות טרדות , כי זו לא טענה, השטן טוען

ועל ידי זה השטן מתערבב ולא יכול , כן אנו תוקעין בשופרול. הפרנסה
אינו יכול  באמת, ומודה ואומר כי כשיש לאדם טרדות, לטעון טענותיו

  .לעבוד עבודתו בשלימות
  מדרש רבה בראשית פרשה צז פסקה ג 

  
י בר חלפתא קשה הוא הפרנסה "אמר ר' המלאך הגואל אותי מכל רע וגו

בעצב תלדי בנים בפרנסה כתיב ) ראשית גב(כפלים כלידה בלידה כתיב 
א ורבי שמואל בר נחמן רבי אלעזר "בעצבון תאכלנה כל ימי חייך ר) שם(

* פרנסה*אמר הקיש גאולה לפרנסה ופרנסה לגאולה מה גאולה כפלים אף 
בכל יום אף גאולה בכל יום ורבי שמואל בר נחמן אמר * פרנסה*כפלים מה 

ה גאולה "מלאך ופרנסה על ידו של הקבי "וגדולה מן הגאולה שהגאולה ע
פותח ) תהלים קמה(ה "י הקב"י מלאך המלאך הגואל אותי ופרנסה ע"ע

את ידך ומשביע לכל חי רבי יהושע בן לוי אמר קשין מזונותיו של אדם 
) שם(לגוזר ים סוף לגזרים וכתיב תמן ) שם קלג(כקריעת ים סוף שנאמר 

  .יהושע וגדעוןך את הנערים זה נותן לחם לכל בשר יבר
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  המשך רמז תתכז  -פרק פ  - ילקוט שמעוני תהלים 
  

בכל יום אף * פרנסה*מה , גאולה אף שנת פרנסה פרנסהשנת גאולה  מה
אמר רבי שמואל , מה הגאולה פלאים אף הפרנסה פלאים, גאולה בכל יום

בר נחמני והפרנסה גדולה מן הגאולה שהגאולה על ידי מלאך שנאמר 
והפרנסה על ידי עצמו שנאמר האלהים הרועה אותי , תיהמלאך הגואל או

יוסף כנס משנות השובע לשנות , הוי רועה ישראל האזינה נוהג כצאן יוסף
מה יוסף כלכל כל , ב"הרעב אף אנו כנס לנו מחיי העולם הזה לחיי העוה

, אחד לפי מעשיו שנאמר ויכלכל יוסף את אביו אף אנו כלכלנו לפי מעשינו
בשם רבי אבין מה יוסף גמלוהו אחיו ועה והוא גמלם טובה אמר רבי מנחם 

אמר אסף רבון , נוהג כצאן. אף אנו גמלנוך רעות גמול אותנו טובות
העולמים אם חטאו לפניך כבני אדם אל תפרע מהם אלא כצאן שאין להם 

  ):ט"ברמז תשנ(יושב הכרובים הופיעה . עון ואין להם עונש
  

  רשת בחקותי פ -ספר מגלה עמוקות על התורה 
  
ה רק שלא אחסר ולא מותרות כי "ל שלא יתן לו הקב"רועי לא אחסר ר 'ה

כשיהיה לי מותרות בנאות דשא ירביצני ועל מי מנוחות ינהלני אז נפשי 
ל מלשון בת השובבה כי שמנת עבית וינבל צור ישועתו וכן "ישובב ר

שלא  רנסהפי יתן לי "לי מותרות רק י' וישמן ישורון ויבעט לכן לא יהי
אחסר ובזה ינחני במעגלי צדק למען שמו או יאמר מזמור זה אמר דוד 

  .ז"ה נתן לו שלוה בעוה"כשראה הקב
  

  הלכות נטילת ידים לסעודה ובציעת הפת הלכה ו  -ספר ליקוטי הלכות 
  

יַָדיִם  ֶׁשּזֶהּו ִמְצַות נְִטיַלת, ַהיְנּו ֶׁשּקֶֹדם ָהֲאִכיָלה ְצִריִכין ִלְרחֹץ יָָדיו ְּבַמיִם
ִלְסֻעָּדה ְּכֵדי ְלַטֵהר ַהּיַָדיִם ֶׁשֵהם ַעְסָקנִּיֹות ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַהְמִׁשי ֶׁשַפע 

יְֵדי ִּבָּטחֹון  -ְוָכל זֶה נְִמָׁש ַעל . ל"ֵמַהּיַָדיִם ֶׁשּיֵׁש ְּביָם ַהָחְכָמה ְוַכּנַ* ַּפְרנָָסה*
ְוַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת . ֶׁשַהּכֹל ְמַצִּפין ַעל ַּפְרנָָסהל "ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ָׁשם ְּבַהּתֹוָרה ַהּנַ

ָּכל ֵאּלּו ַהִּבְטחֹונֹות ְועֹוָלה ִעָּמֶהם ּוְמַקֶּבֶלת ַהַּפְרנָָסה ֵמַהּיַָדיִם ֶׁשּיֵׁש ְּביָם ַהָחְכָמה 
ם ְּבִחינַת ִּכי ַהַּמיִם ֶׁשהֵ , ֵּכן ְצִריִכין ְרִחיָצה ְּבַמיִם קֶֹדם ָהֲאִכיָלה -ְוַעל . 'ְוכּו

יְֵדי ָהרּוַח  -ֵהם ְמַטֲהִרין ִמָּכל ַהֻּטְמאֹות ֶׁשָּבִאין ַעל , ַהַּדַעת ֶׁשל יָם ַהָחְכָמה
ִּפי רֹב מֹונֵַע ָהרּוַח ְׁשטּות ֵמֲעבֹוָדתֹו יְִתָּבַר ַעל  -ְוַעל . ְׁשטּות ֶׁשהּוא ֵהֶפ ַהַּדַעת

ַח ְׁשטּות ַמְטָעה אֹותֹו ְּכִאּלּו יֵׁש ְּבכַֹח יָָדיו יְֵדי ִטְרַּדת ַהַּפְרנָָסה ֵמֲחַמת ֶׁשָהרּו -
 -ַעל . ''ּכִֹחי ְועֶֹצם יִָדי ָעָׂשה ִלי ְוכּו'ְלַהְמִׁשי ַּפְרנָָסה ֶׁשּזֶה ְּבִחינַת ְּפַגם ְוָאַמְרָּת 

ת יְֵדי ָטֳהרַ  -ֵּכן ְצִריִכין ִלְרחֹץ יָָדיו ְּבַמיִם ְלהֹורֹות ֶׁשַהַּפְרנָָסה ִהוא ַרק ַעל 
  .ַהּיַָדיִם ְּבַמיִם ַעד ֶׁשּנְִכָלִלין ְּבַהּיַָדיִם ֶׁשּיֵׁש ְּביָם ַהָחְכָמה ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַהַּפְרנָָסה
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  ה עוד "רמזי פסח ד -ספר מאור ושמש 

  
י הוא עולה כמנין "אותיות הראשונות אפ' ועל זה רומז מלת אפיקומן שהג

ידך והוא 'את ' פותח'י והוא הראשי תיבות של פסוק "ה אדנ"הוי
ן "גם אפיקמ* פרנסה*א ורומז שיורד על ידי זה שפע "בגימטריא צ
  :א שיורד על ידי זה רפואה שלימה לכל חולי ישראל"גימטריא רפ

  
  מהדורא בתרא סימן טז  -ן "ספר ליקוטי מוהר

  
ֵּברּו ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו" ַֹ " ַח ֶאת יֶָדּפֹותֵ , ֵעינֵי כֹל ֵאֶלי יְש

  :ַהיְנּו, ל"זֶהּו ַהֻּקְׁשיָא ַהּנַ' ְוכּו' ֵעינֵי כֹל'. 'ְוכּו
  
ֵּברּו" ַֹ ְּדַהיְנּו ֶׁשְּמַבְּקִׁשין , "ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו, ֵעינֵי כֹל ֵאֶלי יְש

ּפֹוֵתַח ֶאת יֶָד : "ַהֵּתרּוץוְ . ל"ַרק ְּבִעּתֹו ַּכּנַ, ְוֵאין נֹוְתנִין ֵּתֶכף, *ַּפְרנָָסה*ַעל 
  "ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון

  
  

  ערך ארץ ישראל חלק שני -ספר המידות 
  

 על ידי זה , על ידי השתוקקות שאדם משתוקק לביאת ארץ ישראל
  :גדולה* פרנסה*נשפע 

 על ידי זה ממשיך הברכה מארץ , מי שהוא מפרנס את הרבים
  :ישראל לחוץ לארץ

  ערך בנים  - ספר המידות  
  על ידי זה יזכה שלא , לדורשי השם* פרנסה*מי שמשתדל שיהיה

 :יצאו בניו לתרבות רעה
  

 ערך ממון -ספר המידות 
  

  פרנסה*על ידי אמונה נתרבה*  
  ואינו מוצא את , *פרנסה*מי שמיגע את עצמו יומם ולילה אחר

  :שיחזיר בני אדם בתשובה -תקנתו , פרנסתו
 יעשה מהם צדקה, צומצמיןכשרואה אדם שמזונותיו מ:  
 דאגה וטרדא על מזונותיו מכחישין כחו של אדם:  
 על ידי נאוף בא עניות:  
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 אז מקימים עליו איזה , לפעמים כשאין לצדיק מזל על פרנסה
  :ועל ידי זה נותנים לו פרנסתם הראוי להם, מתנגדים

 הצניעות מסוגל לעשירות:  
 רבו המקפחים פרנסתו של אדם, משרבו הצרי עין:  
 כשאין דן את האדם לכף זכות, מזונות של אדם נתמעט:  
 גם כשמערב מים במשקיו:  
 גם כשאדם שומע לעצת המסית:  
 והעולם אין מאמינים לו , נעשה עני, גם כשעבר עברה להכעיס

  :שהוא עני
 נעשה עני, מי שעוסק בשמות הטומאה ובכשפים:  
 הבא על אחד מבני הבית , הנקרא דאר, החלאת של כחישת הבשר

  :א סימן לדלותהו
 כשאיזה בושה באה על האדם הוא סימן לדלות:  
 שילך בה, מלמדין אותו מלמעלה הדרך, מי שהוא שונא ממון:  
 לפעמים מיתת כרת נתחלף על עניות:  
 עני הוא מבולבל כשכור:  
 על ידי אונאה נעשה עני:  
 נעשה בעל חוב, מי שעושה מעשיו במהירות בלי ישוב הדעת:  
 כאלו הרגו ,מי שמקפח פרנסה לאחד :  
 אמונה הוא טוב לפרנסה:  
 על ידי צדקה זוכין לפרנסה:  
 דבוריו של הצדיק מביאין פרנסה:  
 העצבות מפסיד הפרנסה:  
 על ידי צדקה יהיה לך הרחבה:  
 הרבה שנה מביא את האדם לידי עניות:  
 זוכה לעשירות, העוסק בתורה ובצדקה:  
 שתואין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל כבוד א:  
  :נכסיו מתמוטטין ואינן עולין, המלוה ברבית      
 בא זול, על ידי שמבטלין זמר של שחוק:  
 בודאי , יעסק בתורה ואחר כך יתפלל על פרנסה, מי שאין לו פרנסה

  :יתקבל תפלתו
 אין לאדם למכר מקחו הראשון:  
 נקרא רשע, מי שיורד לפרנסת חברו:  
 גאות לבולא יבוא שום אחד להזיק את חברו אם לא מ:  
 ועני הוא בחינת נוקבא, עשיר הוא בחינת זכר:  
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 כאב עינים סימן להזק:  
 צריך עסק בדרך הטבע, לכל הדברים הן חכמה או עשר או בנים ,

  :שיצליח בדבר העסק, ויבקש רחמים
  

 ערך נפילה -ספר המידות 
  

 ובודאי הרגילות של לשונו היה צריך לדבר כל , מי שנמעד בדבורו
בידוע שפרנסתו נתמעט , מי שנמעד ברגילות לשונואבל , מה שצריך

  .ה שיתן לו הקדוש ברוך הוא פרנסהוהוא צריך לחסד גדול וישוע
  
  

  מדרש רבה בראשית פרשה כ פסקה ט 
  
ר אסי קשה היא הפרנסה כפליים כלידה בלידה כתיב "בעצבון תאכלנה א 

אל בר שמו' אליעזר ור' בעצב תלדי בנים ובפרנסה כתיב בעצבון תאכלנה ר
נחמן רבי אליעזר אמר הקיש גאולה לפרנסה ופרנסה לגאולה שנאמר 

נותן לחם לכל בשר מה ) שם(ויפרקנו מצרינו וסמיך ליה ) תהלים קלו(
בכל יום אף גאולה בכל * פרנסה*פלאים מה * פרנסה*גאולה פלאים אף 

י מלאך "יום רבי שמואל בר נחמן אמר וגדולה מן הגאולה שהגאולה ע
) בראשית מה(ה גאולה על ידי מלאך מניין שנאמר "י הקב"והפרנסה ע

) תהלים קמו(ה שנאמר "המלאך הגואל אותי מכל רע פרנסה על ידי הקב
פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון רבי יהושע בן לוי אמר גדולה מקריעת 

נותן לחם לכל ) שם(לגוזר ים סוף לגזרים ואומר ) שם קלו(ים סוף שנאמר 
  :'בשר וגו

  
  רש שמואל פרשה ה מד
  

אלו . שחורות כעורב. זה הסירגול) יא, שיר השירים שם. (קוצותיו תלתלים
במי הם מתקיימות במי שהוא , יהושע אומר' רבי אליעזר ור. האותיות

דברי תורה צריכין , אמר רבי שמואל בר אימי. משחיר ומעריב בהם
אמר . ב צידומי יכין לעור) מא, איוב לח. (מנין* פרנסה*השחרה והערבה 

שהרי אליהו זכור לטוב על ידי , תדע לך שהוא כן, רבי שמואל בר אימי
מלכים (, דכתיב, שהשחיר והעריב בהן לא כבר זמנו לו עורבים לחם ובשר

דברי תורה , אמר רבי אמי. 'והעורבים מביאים לו לחם ובשר וגו) יא, א יז
אם אין אדם . ומי יכין לעורב ציד, צריכין השחרה והערבה הפרנסה מנין

רב אסי . אינו זכאי לדברי תורה, נעשה אכזרי על בניו ואל בני ביתו כעורב
נסב יתהון ויהב , וחמא חד עורב עבד קן עבד ביען עבד אפרוחין, הוה עסקן
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פתח באפיהון למידע מה . ואשע באפיהון תלתא יומין, יתהון בחדא קדר
אה יתושין והוון פרחון ואשכח יתהון דעבדין צואה ועבדה צו, אינון עבדין

  .'מי יכין לעורב צידו וגו, וקרא עליהון הדין פסוקא, ואינון אכלין
  

  פרשת ואתחנן  -ספר מאור עינים 
  

משביע רצון שהוא ניזון מרצון העליון ועל כן יש ברכה עליונה במזונותיו 
כי על הרוב הצדיקים אינן בני משא ומתן ועסקי פרנסה על ידי סבות 

העולם ומכל מקום ניזונין בכבוד בלי טורח גדול ויש מהם  גשמיות בדרך
שניזונין ומתפרנסין בכל צרכיהם במעלה יותר רויות מאותן העשירים 

כי כל זה הוא על ידי גודל בטחונן רק בהבורא * פרנסה*העוסקים בעסקי 
ה ולא שיחשבו לבטוח שום בטחון על הסבה "ה מקור הרצון אין סוף ב"ב

ידי בעל הרצון המופשט מהתחלקות ודינים רק רחמים שלהן נמשך כך על 
פשוטים ולכך כפי שיעור התפשטות הבטחון מן הסבות והתקרבותו אל בעל 
הרצון נמשך להן כך השפע בהתפשטות מן הסבות כי אם אין הבטחון חזק 

פ לקבל דרך איזה סבה והתלבשות עב כשיעור "כל כך צריך הוא עכ
ם הסבה הוא בדקות בלי עמל וטורח כל בטחונו ואם בטחונו דק במעלה ג

הסמוי מן העין שהבטחון שלהם הוא בדבר הסמוי מן ' וזהו נקרא בחי. כך
ה בעל הרצון ולא בדבר הסבה "ס ב"העין שאינו נראה לעין שהוא א

הגשמיות והנראית וזהו אלא בדבר שאין העין שולטת בו שהוא מקור 
  .הרצון אשר עין לא ראתה שעליו הוא בטחונן

  
  עמק ברכה סעיף ד  -שער האותיות  - ה הקדוש "ספר השל

  
ולא יצמצם , ויבטח בקונו שיזמין לו פרנסתו, צריך האדם לשמוח בחלקו

משלי (וכך אמרו במדרש . וינהיג עצמו בסעודתו מנהג נאה, בדקדוקי עניות
, רוצה לומר מי שהוא עני באמונתו ויקוץ בהוצאה, כל ימי עני רעים, טו

, לנפשו יראה לו שהוא ירד מנכסיו ויצטרך לבריות* נסהפר*ואם יקנה 
אבל מי ששמח בחלקו ומאמין בהקדוש ברוך . נמצא כל ימיו בעצב ובדאגה

הרי זה לעולם לבו שמח , הוא שהוא מזמין לו פרנסתו בכל עת שיצטרך לה
  :וכאילו שלחן ערוך ומשתה תמיד לפניו, וטוב לב

  
, זה השמח בחלקו', לוה בה וכוטוב פת חריבה וש, ועוד גרסינן במדרש

ולעולם הוא שלו ושאנן הואיל והוא שמח במה שהזמין לו הקדוש ברוך 
, מבית מלא זבחי ריב. נמצא שוקט ובוטח, לעולם לא יגנוב ולא יגזול, הוא

זה שאינו שמח בחלקו אלא רודף אחר המאכלות הגסות ויגנוב ויגזול כדי 
. במריבה ובקטטה ונרדף מבני אדםונמצא כל ימיו , להשביע כל ימיו תאותו
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האוכל מעט לשובע נפשו ואינו מתכוין להנאת גופו הרי זה מכיר את 
  :ל"עכ, בוראו

  
לך אכול , )ז, קהלת ט(וכתב בספר אבן שועיב בדרשות סוכות על פסוק 

אין המקרא יוצא מידי , זה לשונו' בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך וגו
שמח במה שחננו השם שיאכל לחמו והזהיר שלמה לאדם שי, פשוטו

כי , תיקון הגוף. ויש בזה תקון הגוף והנפש, בשמחה וישתה יינו בשמחה
ואם , ידוע הוא בדרך הרפואה כשאוכל האדם בשמחה מתעכל המזון בטוב

ותקון הנפש הוא לשמוח האדם במה שחננו השם . 'בדאגה בהיפך וכו
וזהו דרך , ח בחלקואיזהו עשיר השמ, )א, אבות ד(כמו שאמרו , יתברך

. החכמים שמסתפקים בהכרחיים ומודים ומשבחים למי שנתנו להם
שהם כזאבי ערב שהם רעבים ואינם מסתפקין בהכרחי , והרשעים בהיפך

כלומר , ואמר לחמך ויינך. וזה דרכם כסל למו, לבד ומבקשים יתרונות
, וםולא יקבע סעודתו בכל מק. מיגיע כפיו מן ההיתר ולא מן הגזל, משלו

והעושה זה רוצה השם , כמנהג החסידים כרבי פנחס בן יאיר וחביריו
  :ל"עכ, וזה כבר רצה האלהים את מעשיך, במעשיו

  
וכתבתי זה להיות הערה לבני האדם גם בני איש יחד עשיר ואביון הנכנס 

' על דרך פקודי ה, לסעודה ישמח בחלקו אם מעט ואם הרבה יאכל בשמחה
יסדר שלחנו כאילו , אין לו אלא מועט לאכול ואפילו. ישרים משמחי לב

  :היה לו לאכול כמה מטעמים וכמה מעדנים
  :ולא כפי התאוה, יאכל אדם כפי המעלה

  
  ) נח(פרק נר מצוה  -מסכת חולין  - ה הקדוש "ספר השל

  
אני הולך בעסק , ה ושכינתיה"לשם יחוד קב, וכשהולך למשא ומתן יאמר

והעסק הזה , וריוח מזה העסק* נסהפר*י ישלח לי "זה ואני בטוח שהש
י "וכשיתן לו הש. ברכה בכל מעשה ידי' הוא סיבה שעל ידו ישלח ה

כמו שנאמר , י ויתן לו הודיה יתברך"אז יזכור בהש, שיגיע לו ריוח
. אלהיך כי הוא נותן לך כח לעשות חיל' וזכרת את ה, )יח, דברים ח(

אדרבא יהיה נכנע , וי ברכה מרובה אזי לא ירום לבב"וכשמשפיע לו הש
ה מנכה לו "ויפחוד מאוד אולי הקב, מה אני כי הביאתני עד הלום, ויבוש

י לראות כיצד יתנהג עם "או אולי מנסה אותו הש, מזכיותיו בעולם הזה
ויתנהג עם המעות הרבה , על כן החכם עיניו בראשו ויבין לאחריתו. המעות

ולהיות עניו ', ה צדקות והרבה גמילות חסדים כפי הברכה אשר ברכו
, )ז, דברים ח(וכבר הזהירה התורה על זה וכיוצא בו בפרשת עקב . ביותר
השמר ', ואכלת ושבעת וברכת וגו', אלהיך מביאך אל ארץ טובה וגו' כי ה
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' וזכרת את ה' ורם לבבך ושכחת וגו' פן תאכל ושבעת וגו' לך פן תשכח וגו
בסוף השירה דהאזינו אמר ו. 'אלהיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל וגו

  ). טו, דברים לב(' וישמן ישורון ויבעט שמנת עבית וגו, בגנותם
  

ה עשה תשועות גדולות לישראל "כי הקב', ויושע ה, ושמעתי רמז גדול
וימרו על הים בים , )ז, תהלים קו(וכתיב , בים והצילם ונתן להם ממונם

ואם . ש מנת ע ביתזהו ויושע ראשי תיבות ו ישמן י שרון ו יבעט , סוף
כי בודאי לטובתו הוא מאחר , אז יודה וישבח להשם יתברך, מגיע לו הפסד

אלהים , בודאי ההפסד הזה שהוא רע בעיניו, שעסק במשא ומתן באמונה
  :חשבה לו לטובה

  
  פרק ב  -ווי העמודים  - ה הקדוש "ספר השל

  
 ולפי זה יהיה פירוש המקרא ויבטחו בך יודעי שמך שמך דייקא שם

ר פרשת "הפלוגתא בב(כי , י"המפורש ברוך הוא כי לא עזבת דורשיך י
ר "ב(במדרש רבה פרשת ויצא ) 'ויצא חד אמר על הפרנסה לא השיבו וכו

ל חד אמר על הפרנסה לא השיבו וחד אמר גם על הפרנסה "ס) א, ו, סט
שנאמר לא ראיתי * פרנסה*השיבו שנאמר כי לא אעזבך אין עזיבה אלא 

וממילא הקרא כפשוטו ויבטחו בך יודעי , וזרעו מבקש לחםצדיק נעזב 
וזה הענין , שמך כי לא עזבת כי אתה תתן להם הפרנסה ולא משל אחרים

י לי ביקש לידע שם המפורש ואז לא יהיה רשות ליהנות משל "והיה י
ה יתן לו פרנסתו כדי "כי הקב' אחרים ולכן ביקש ונתן לי לחם לאכול וגו

  ....םשלא יהנה משל אחרי
  

  פרק ה  -ספר נצח ישראל 
  

היא ' ברכת ה"האחד הוא מצד ; דברים' כי העשירות הוא מצד ג, ודע
זוכה ', ומפני שזכה לברכה מאת ה. והוא מבורך, )כב, משלי י" (תעשיר

שזוכה , השני. שהוא מבורך מן השם יתברך, לעושר מצד הברכה בלבד
מפני , העושר השלישיו. ומפני הפרנסה זוכה לעושר, לעושר כדי שישפע

כי החשיבות הוא ברבוי , כי הוא זוכה לעושר שיהיה חשוב בשביל העושר
' ואלו העשירים הם ג. ולפיכך העושר בא לו לאדם בשביל החשיבות. עושר

כי . דברים' רק על ידי ג, ואין ענין רביעי שיזכה לעושר, דברים מחולקים
, מבורכים האבות כמו שהיו, יש זוכה לעושר מצד שהוא ראוי לברכה

* פרנסה*השני שזוכה לעושר בשביל שיהיה לו . ובשביל זה זכו לעושר
אלא , ל חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא"חז* שאמרו*וזהו , ומזוני

ולפיכך נותן , ויש שזוכה לעושר מצד שהוא זוכה לחשיבותו. במזלא תליא
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) היו(גד אלו ולפיכך אמר כי כנ. כי אין כבוד וגדולה בלא עושר, לו עושר
שנקדה , נקדימון בן גוריון; עשירים מחולקים היו שלשה עשירים אלו' ג

, וזה ראיה שהשם יתברך נותן לו עושר של ברכה. לו החמה בעבורו
ודבר זה בפרט על ידי , ונקדה לו החמה בעבורו, ה"שבשבילו עשה הקב

, נגד העושר השני, כלבא שבוע, והשני. שהוא מבורך מן השם יתברך
שזכה לעושר מפני שזכה ', כלבא שבוע'ולפיכך נקרא , הוא זוכה למזונותש

ולפיכך , הוא שזכה מפני החשיבות' והעשיר הג. אל הפרנסה שיהיה שבע
, כמו שמפרש שהיה כסאו מוטל בין גדולי רומי', ציצית הכסת'נקרא 

כל אחד ואחד שמו , עשירים' ואלו הם ג. ובשביל כך היה זוכה לעושר
  :ושרומורה על ע

  
ברכת "כבר אמרנו לך כי הראשון . ואמר כי רצה אחד לפרנס אותם בעצים

כמו , הם העצים, ולפיכך אמר שיפרנס אותם ברבוי עושר". תעשיר' ה
אף על גב , וזהו יורה סימן ברכה יותר, שמפרש שצריך לזה רבוי גדול

לכך , מכל מקום מפני שבאלו הם רבוי, שיותר חשובים החיטים והשעורים
שזה , ולפיכך שבחוהו רבנן לדציבי. ם יותר מתיחסים לברכה מהכלה

אבל . והחסד והטוב נחשב לפי הרבוי שהוא יתברך נותן לו, מפרנס ברבוי
ואצל . אין בהם רבוי נתינה, ועם שהם חשובים, מי שיש לו חטים ושעורים

, אין חילוק בין שמברך אותו ברבוי עצים, השם יתברך שנותן לאחד ברכה
ולכך סימן ברכה יותר , זה כמו זה, הכל אחד, ברך אותו בשאר דבראו שמ

  .והבן דבר זה, בדבר שיש בו רבוי
  

' כי השם יתברך נתן לבני אדם ג, דע; עשירים' ועוד מצאתי בפירוש אלו ג
כי , כמו שנתן לאדם הלחם, כדי לפרנס ולהחיות נפשו, האחת; מיני פרנסה

כי לא על הלחם לבדו ) "ג, דברים ח(וכדכתיב , הלחם הוא חיי האדם בודאי
רק להנאתו , הוא הפרנסה שנתן לו אף כי אין צריך לו, השני". יחיה האדם

ואין צריך אלו דברים , כמו השמן והיין, ואין חיות האדם תלוי בו, ולטובתו
הוא שנותן לו השם , והשלישי. ולא לצורך חיותו, רק לתוספות הנאה

כי כל דבר שברא . שעל ידו יתוקן הדבררק , יתברך אף שאינו נהנה ממנו
וכן הבשר צריך עצים לתיקון , כמו החטים לבשל, השם יתברך צריך תיקון

שירצה לפרנס במידי שהוא , ולכך אמר אחד. הבשר מה שחסר לו הבישול
והאחד . שבהם תלוי חיות האדם, והם חטים ושעורים, צריך לחיות האדם

. והוא חמרא ומשחא, ת האדםשירצה לפרנס בדבר שהוא רק להנא, אמר
, אני אפרנס בדבר שצריך לאדם לתיקון הפרנסה שלו בלבד, ואחד אמר
שהוא גם , רק שלא יתורץ למה לא נקט בשר. והוא פירוש נכון, והוא ציבי

כי אין בשר , אמנם אין זה קשיא כל כך. כן לתוספות טובה והנאה בלבד
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שייך בו )ו(ל מן הקרקע רק דבר שגד, ואין שייך זה לעשירות, בכלל ברכה
  ":'ויזרע יצחק וגו) "יב, בראשית כו(וכדכתיב , ברכה

  
עשירים ' תדע כי באלו ג, אמנם אם אתה רוצה לעמוד על סוד דברי חכמים

עשירים כל אחד נתברך בברכה ' וזה כי אלו ג. דבר מופלג מאוד בחכמה
, הברכה האחת הוא מצד מדת החסד. עד שנתברכו בכל הברכות, מיוחדת
, והשני היא העושר. ודבר זה ידוע למביני מדע, ה עושה חסד עמו"שהקב

ה מפרנס "שהקב, והעושר השלישי הוא מצד הרחמים. שהוא מצד הדין
דבר זה מצד , והעשיר שאמר שהוא יפרנס בציבי. את העולם ברחמים

ואין זה רק מצד החסד שהשם , כיון שאין הציבי רק לתקן האוכל, החסד
, ברכה זאת מצד הדין, זה שאמר שיפרנסם בחטי ושעריו. יתברך עושה

עושר , ואותו עשיר שאמר שיפרנסם במשחא וחמרא. שאי אפשר זולת זה
ומכל , כי משחא וחמרא אינם מוכרחים שיהיו לאדם, זה מצד הרחמים

, וכל אלו דברים ברורים. והם מצד הרחמים, מקום הם משלימים את האדם
  :םאין ספק למי שעמד בסוד קדושי

  
  רבינו בחיי על ויקרא הקדמה לפרשת ויקרא 

  
ז הוא "ד הפשט באור הכתוב כי השכר והתועלת המגיע מן הענוה בעוה"וע

כי מדת הענוה היא מדה , ארבעה דברים והן יראה ועושר וכבוד וחיים
גופנית בחברת הבריות והוא שיהיה האדם ביישן וסבלן מכבד הבריות 

ומתוך המדה הזאת הגופנית , נו ושותקומדבר בטובתן ויהיה שומע עלבו
כי , יעלה האדם למדת היראה שהיא מדה שכלית ויבא גם כן לידי עושר

וידוע כי הון עתק ימעט בעיני האדם עם , בעל הענוה הוא שמח בחלקו
וכיון שהוא מסתפק במועט ואיננו , הגאוה ויספיק לו מעט עם הענוה

וכמו שדרשו , *עושר*מתאוה אל היתרונות והוא שמח בחלקו הנה זה 
ויבא גם כן לידי כבוד כי כשהוא נמנע , ל איזהו עשיר השמח בחלקו"רז

  .לו מה שעלה לחלקו הנה זה לו כבודמהתאוות והוא שפל רוח ושיספיק 
  

  ה מאשר "פרשת ויחי ד -ספר דגל מחנה אפרים 
  

יש לומר הרמז בזה לפי עניות . מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך
ברחמיו וברוב חסדיו על פי דאיתא במסכת קידושין ' ר חנני הדעתי אש

' ומתפרנסין שלא בצער ומה אלו וכו' ראית מימיך חיה ועוף וכו.) ב"פ(
אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי נמצא על ידי שאדם הולך 

כי חסרון פרנסה הוא רק * טובה* *פרנסה*בדרך טוב וישר בודאי יש לו 
וזה יש לומר שמרמז בפסוק מאשר היינו על , ל"יו כנעל ידי רעות מעש
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ידי שמאשר את מעשיו והולך בדרכי ישרים שמנה לחמו יש לו פרנסה 
ו הנוספת היינו שיש "והוא יתן מעדני מלך הוא וא, טובה ושפע רב טוב

עוד פעולה דבר נסתר בזה כי ידוע שבכל יום צריך להתפלל על פרנסה ועל 
ישראל :) 'זוהר ויקרא ו(כינה כביכול וזהו ידי זה ממשיך פרנסה להש

הישועה על ' לה) 'ט', תהלים ג(וזהו גם כן , מפרנסין לאביהם שבשמים
הישועה כי ' עמך ברכתך סלה היינו כשעל עמך שפע ברכתך מזה נמשך לה

בודאי בתחלה נתמלא לעילא בקודשא בריך הוא ומשם בא לנשמתן של 
נו לשון נסתר רצה לומר שיש עוד וזה יש לומר שמרמז והוא היי, ישראל

פעולה אמיתית ונסתרת בדבר שיתן מעדני מלך היינו שנותן שפע לבחינת 
גם יש בזה סוד מאיזה מקום בא הפרנסה והוא סוד שארה , מלכות והבן

לחם לכל בשר והוא " נותן"שארה היינו פרנסה והוא מספר ' כסותה וגו
כמבואר ) תיר צרורהאנא בכח גדולת ימינך ת(ץ "ג ית"מספר שם אב

וזהו מאשר שמנה , ה והוא חסד שבבינה עיין שם"י זללה"בכתבי האר
, ל והבן"ו והוא יתן מעדני מלך משם נותן אל המלכות כנ"לחמו לחם וא

  :ק וכמעט הוא מפורש שם רוב דברים הללו"אחר זה למדתי בזוה
  

  פרשת תולדות  -ספר קדושת לוי 
  

יבואר על פי דרך הגמרא . 'רוב דגן וכוו' ויתן לך אלהים מטל השמים וכו
דהיינו , הוא תענוג* פרנסה*והנה . ישראל מפרנסין לאביהן שבשמים

שהשם יתברך יש לו תענוג מעבודת ישראל וזה שהשם יתברך רוצה 
כי תמיד הבורא , בעבודת ישראל ויש לו תענוג נקרא דלת לשון דלה ועניה

  .ברוך הוא משתוקק לזה שיתענג מעבודת ישראל
  

  פרשת כי תבא  -ספר קדושת לוי 
  
רוצה לומר זה התפלה שהוא לצורך , תפלה לעני כי יעטוף) א,תהלים קב(

כי יעטוף לשון איחור הוא מאחר , דהיינו לעני שהוא צריך לפרנסה, עצמו
דהיינו שיוכל להיות , ישפוך שיחו' רק לפני ה, אותו ואינו מבקש אותו

אף על פי כן , *פרנסה*יש לו דאגת הגם ש, ולעבוד אותו' תמיד לפני ה
והנה אז יש להקדוש ברוך הוא תענוג גדול ואומר . 'הוא משעבד נפשו לה

ראו אדם מלא עון כזה ימלא לבו לדבר גדול כזה לעבדני ושמח בעבודתו 
וזה שאמרו מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים . כל כך

דוש ברוך הוא תענוג גדול כי מבעלי תשובה יש להק, יכולים לעמוד שם
שהוא איש בער ועד השתא הלך בדרכי כסיל והשתא יתלהב כך לעבודת 

כי מחמת גודל , ומשום הכי גדולה תשובה שזדונות נעשין לו כזכיות. 'ה
והנה כאשר . התענוג של הבורא ברוך הוא עושה לו מזדונות שלו זכיות
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שאין האומות הקדוש ברוך הוא משגיח על ישראל ועל האומות ורואה 
עובדין אותו הקדוש ברוך הוא מתפאר מאוד בישראל ואומר כל שבעים 

  .אומות הם כסילים ושוטים וישראל בחר לו
  

  ה יש "פרשת בשלח ד -ספר מאור ושמש 
  

ל "ד דנשחיז זצוק"ה מרדכי אב"שמעתי הפירוש מהרב הקדוש מו
בודאי מדה טובה מרובה , שעקימת שפתיו הוי מעשה לענין מלקות

שעקימת שפתיו בתורה הוי מעשה לענין זה שיקוים בו וברכתיך בכל אשר 
וממילא . תעשה שיתברך לך הפרנסה על ידי עקימת שפתיו בתורה ובתפלה

כשהאדם עוסק בתורה לשמה יותר אזי יהיה בטוח שיהיה פרנסתו יותר 
וכל מה שעוסק אדם בתורה ובתפלה יותר בדביקות יהיה פרנסתו , בריוח

כי זה עיקר עבודת האדם בעולם הזה כמאמר המשנה , ה בריוחיותר מצוי
ותלמוד תורה כנגד ' אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה וכו

ובודאי יוכל האדם להיות בטוח בזה שעל ידי עקימת שפתיו בתורה . כולם
דבר יום ' וזהו פירוש הפסוק הנני ממטיר לכם וגו. ובתפלה בא לו פרנסתו

ומר דיבורים שלך שתדבר בתורה ובתפלה מזה תלקט לך רצה ל, ביומו
כי כמו שיהיה הדיבורים שלך בתורה ובתפלה לשמה יותר אזי , *פרנסה*

רצה , וזהו למען אנסנו הילך בתורתי אם לא, יהיה לך פרנסה בריוח יותר
לומר אם לא ילך בתורה לשמה לא יהיה לו פרנסה ויהיה צריך לרדוף כמו 

אבל אם ילך בתורתי אזי , וטרחות רבות בשביל פרנסהקורא בהרים וגבעות 
  . ילקוט פרנסתו מדבריו ממש

  
  פרשת תרומה  -ספר אוהב ישראל 

  
י "ק מרמזת לנו איך יתנהג האדם בהעיר לבבו לעבודת הש"כי התוה

ולעסוק בתורתו ויראתו שלא יאמר אלך ואעסוק בתורה יומם ולילה לבל 
כ בבוא זמן האוכל "ואח. תי כדי חייאשגיח כלל מאין יבוא עזר פרנסת בי

. ולא יוכל ללמוד כלל וכלל. ו"ז ח"תתבלבל אז מחשבתו עי. וטפלי תלי ביה
או שילסטם . ו"ולא עוד אלא שיוכל לבוא לידי שיעמום ושיגעון ח

ולזה אין נכון לו לבחור בדרך . ו"בעצת היצר אשר יטהו לזהו ח. הבריות
ו האדם הוא שיסדר לו מקום איזה אכן הדרך הטוב והישר שיברור ל. כזה

ושיסתפק בדרך המיעוט היותר הכרחי . למזון וטרף לביתו* פרנסה*מקום 
צדיק ) כה, משלי יג(ד "ע. כדי להחיות נפשו ונפש אנשי ביתו בצמצום

רק . ולא ירדוף כרדוף הקורא בהערים אחר משא ומתן. אוכל לשובע נפשו
הצורך לפרנסת אנשי ביתו י שיוכל להזמין לו במקומו די "יאמין בהש

וברכתיך ) יח, דברים טו(ק "כהבטחת התוה. באיזה עסק מלאכה שיעסוק
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וזהו . ט"כ יטה שכמו לסבול עול תורה ומצות ומע"ואח. בכל אשר תעשה
היינו כאשר כבר הכין לעצמו . טוב תורה עם דרך ארץ) ב"ב מ"אבות פ(

  .'איזה עסק לפרנסה ויש מקום לחול עליו ברכת ה
  פרשת שמיני  -ליקוטים חדשים  -אוהב ישראל ספר 

  
כי הנה בעת הזאת , פ פשוטו"ע' והנה יש עוד לאלוה מילין טעם א

מהקרבת העומר ואילך לא אכלו עוד מן המן , כשאכלו ישראל מן המן
ואמרינן . ויאכלו ממחרת הפסח מעבור הארץ) יא, יהושע ה(ה "כמש

ומאז התחילו , שתא לא אכולממחרת הפסח אכול עד ה.) קדושין לז(בגמרא 
לאכול מתבואת הארץ והיו ישראל צריכין לפרנסה כי עד עתה היה להם 

וזאת ידוע שלכל דבר יש שער כמו שאנחנו מתפללין שיפתח לנו . המן
ומזה נשתרבב המנהג להיות עושין צורת מפתח *. פרנסה*ת שערי "השי

  :ת שערי פרנסה"על החלות לרמז שיפתח לנו השי
  

  ה וזהו "פרשת משפטים ד -ר ושמש ספר מאו
  

אלהיכם פירוש לשון רבים ואיזוהי ' וזהו פירוש הפסוק ועבדתם את ה
' ואמר הכתוב אם תעבדו ביחד את ה, עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה

אלהיכם דהיינו שתתפללו יחד עם הציבור וברך את לחמך ואת מימיך 
גם וברך את . ובה ורחבהט* פרנסה*פירוש שיברך את פרנסתך שתהיה לך 

לחמך ואת מימיך קאי על התורה אם תתפללו עם הציבור תשיגו השגות 
אלהי ' והסירותי מחלה מקרבך נוכל לפרש דהנה כתיב ברוך ה. התורה

  ישראל מן העולם ועד העולם
  

  ן "ספר ליקוטי מוהר
  

ַהּכֹל הּוא ִמַּצד , ְּבִריאּות אֹו* ַּפְרנָָסה*ָּכל ַהֶחְסרֹונֹות ֶׁשּיֵׁש ָלָאָדם ֵהן ָּבנִים אֹו 
יְֵדי  -ַא ָהָאָדם ַעל , ִּכי אֹור ַהֵּׁשם יְִתָּבַר ׁשֹוֵפַע ָעָליו ָּתִמיד, ָהָאָדם ַעְצמֹו

ּוְלִפי , ֶׁשֵאין ַמִּגיַע ָעָליו אֹור ַהֵּׁשם יְִתָּבַר, ַמֲעָׂשיו ָהָרִעים עֹוֶׂשה ֵצל ְלַעְצמֹו
ּוַמִּגיַע לֹו ַהִחָּסרֹון ְלִפי , ל ַהּמֹונֵַע אֹור ַהֵּׁשם יְִתָּבַרַמֲעָׂשיו ֵּכן נֲַעֶׂשה ַהּצֵ 

ְוִהּנֵה ַהֵּצל הּוא ִמָּדָבר ּגְַׁשִמי ֶׁשעֹוֵמד נֶֶגד ָּדָבר , ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשַעל יָָדּה נֲַעֶׂשה ַהֵּצל
ֹור ַהְּלָבנָה ְוַהַחָּמה ְּכמֹו ֶּגֶׁשם ֵעץ ָוֶאֶבן נֶגֶד א) ַהיְנּו ֶׁשהּוא ַּדק ִמֶּמּנּו(רּוָחנִי 

ְוֵכן ַהַחָּמה ְּבַעְצָמּה נֶגֶד , יְֵדי ֵצל ָהָאֶרץ -ְוֵכן ִלּקּוי ַחָּמה ּוְלָבנָה ַעל , עֹוֶׂשה ֵצל
ֵּכן ָהָאָדם ְּכִפי  - ְוַעל , ְועֹוֶׂשה ֵצל נְֶגּדֹו, הּוא ּגְַׁשִמּיּות, ַמה ֶּׁשְּלַמְעָלה ִמֶּמּנָה

ֵּכן עֹוֶׂשה ֵצל ְּבַעְצמֹו ֶׁשּמֹונֵַע ִמֶּמּנּו אֹור ְוֶׁשַפע ֶׁשל , ֲעָׂשיוַּגְׁשִמּיּותֹו ּוְכִפי מַ 
ֲאזַי ֵאינֹו , ְוֵאינֹו ְּכָלל ִמּזֶה ָהעֹוָלם, ֲאָבל ִאם ָהָאָדם ְמַבֵּטל ַעְצמֹו, ַהֵּׁשם יְִתָּבַר

ִּכי , ָּבַר הּוא ַהָּכבֹודְוִעַּקר אֹור ַהֵּׁשם יִתְ , ּוְמַקֵּבל אֹור ַהֵּׁשם יְִתָּבַר, עֹוֶׂשה ֵצל
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א ָּבָרא ֶאָּלא ִלְכבֹודֹו -ָּברּו  -ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש  ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , הּוא 
א ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו: "ְוזֶה. 'ְוכּו" ִלְכבֹוִדי ְּבָראִתיו): "ג"יְַׁשְעיָה מ( ָׁשם " (ְמ
א ָכל ָהָא"ַהיְנּו ִאם הּוא , )ו   ".ֶרץִמ

  
  מהדורא קמא סימן רי  -ן "ספר ליקוטי מוהר

  
א ּוַמָּתן ֶּבֱאמּונָה הּוא ְמַקּיֵם  - ַעל  ָֹ , ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו, "ְוָאַהְבּתָ "יְֵדי ַמּש

' ֶׁשּיְֵהא ֵׁשם ָׁשַמיִם ִמְתַאֵהב ַעל יֶָדי'" ְוָאַהְבּתָ ): "יֹוָמא פו(זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 
א יְִגיָעה ָוטַֹרח* ַּפְרנָָסה*ַעל יְֵדי זֶה יְִהיֶה לֹו " ְוָאַהְבּתָ "ֶׁשְּמַקּיֵם ּוכְ . 'ְוכּו , ְּב

ָקִׁשין ְמזֹונֹוָתיו ִּכְקִריַעת יַם '): ְּפָסִחים קיח(זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה , ִּכי ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו
ְּכמֹו " ְוָאַהְבּתָ "ְּבִחינַת יְֵדי זְכּות ַאְבָרָהם  -ּוְקִריַעת יַם סּוף ָהיָה ַעל ', סּוף -

  :זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה, ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו
  

  פרשת בראשית  -א "ספר קול מבשר ח
  

אז יבקש  ר פרנסהואם יהיה מחוס, כי לאדם אמר בזעת אפיך תאכל לחם
תבקש , ואם תבא עת ללדת, ולאשה אמר בעצב תלדי בנים. ת על זה"מהשי

ת לבא לפניו "וד שייכות והתקשרות עם השיויש להם ע. ת"רחמים מהשי
, ת כל מחסורו"נתן לו השי, רק הנחש הוא מקור הטומאה. בתפלה ותחנונים

כדי שלא יהיה לו עוד שום , תמיד] בנמצא[שיהיה מאכלו עפר אשר יש לו 
ת פעמים לרשע "כמו כן נותן השי. התקשרות עמו לבקש ממנו איזה דבר

ת "שלא יבוא עוד בתפלתו לפני השי הכל כדי, גדול בריאות ועשירות
  .ועמוק הוא. בשום פנים
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  תפילות על הפרנסה
 
 
 

  
  דיני ערב יום כפור  -ע סימן קלא "ספר קצור שו

  
  ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיתן בלבך  -ויש לומר תפלה זאת

על פניך כל ימי חייך שלא תחטא ותהי ' אהבתו ויראתו ותהא יראת ה
עיניך לנוכח יביטו פיך ידבר חכמות ולבך , מצותחשקך בתורה וב

יהגה אימות ידיך יהיו עוסקים במצות רגליך ירוצו לעשות רצון 
ויתן לך בנים ובנות צדיקים וצדקניות עוסקים , אביך שבשמים

ויזמין לך פרנסתך , בתורה ובמצוות כל ימיהם ויהי מקורך ברוך
, תנת בשר ודםי מ"בהיתר ובנחת ובריוח מתחת ידו הרחבה ולא ע

ותכתב ותחתם לחיים טובים ', שתהא פנוי לעבודת ה* פרנסה*
  :וארוכים בתוך כל צדיקי ישראל אמן

  
 כלל קמד  -חלק שני  - ספר חיי אדם 

  
  יהיו לרצון לפניך לאסוף את נשמתנו אליך ואז יהיו כל מחשבותינו

נ "דבוקים בך ואז תצא נשמתנו בקדושה ובטהרה אז נזכה להיות מ
. ממטה למעלה להשפיע שפע בכל העולמות מלמעלה למטה לעלות

' ותן בנו כח להתענות ביום הקדוש הזה ולהשלים התענית בכל ה
' מן ה' ו בשום א"ענויים ושלא יגרום מעשינו להיות נכשל ח

וזכנו לגדל . הענויים כי כולנו בני זרע אברהם יצחק ויעקב ידידיך
ו בעוונותינו וחתמנו "בנינו לתורה ולמעשים טובים ולא יתפסו ח

חיים שנעבוד אותך בלב , חיים של יראת שמך. בספר חיים טובים
חיים של , חטא ועון ואשמה ו בשום"חיים שלא נכשל ח, שלם

, ולא תטרידנו הפרנסה בטרדת הזמן. בנחת ובכבוד ובהיתר פרנסה
ותן לנו פרנסה בהשקט ושלוה כדי שיהיה לבנו פנוי תמיד לעבודתך 

  :נו ומחשבותינו כדי שנהיה אנחנו דבוקים בך תמידוטהר רעיוני
  

  פרשת משפטים  -הלכות שנה ראשונה  -ספר בן איש חי 
  

 כי היא עבודה שבלב והיא , ל דרשו עבודה זו תפילה"דידוע דחז
הרי , בכל אחת יש תשע עשרה ברכות בעמידה, שחרית מנחה ערבית
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ת יהיה שפע כי על ידי שלש תפילו, כמנין דגן, ן ברכות"סך הכל ז
, כידוע שפרנסה תלויה בשלוש תפילות של ישראל, פרנסה לישראל

, ן"ה עולה ז"ל הוי"וידוע כי שם א, ולזה אמר יחיו דגן ויפרחו כגפן
, נרמזים באותיות אוכל', ושמות אל ה, ויאר לנו' וכמו שכתוב אל ה

והם חסדים גמורים , ו"ה כ"ו דמספר שם הוי"ל כ"שהם אותיות א
ן ברכות של שלש "והיינו בזכות ז, טובה* פרנסה* שמהם נשפע

ובזה יובן , ן"ה שעולה מספרם ז"ל הוי"תפילות יתעורר השפע מן א
, ן"ן אל ז"מזוינו מלאים מפיקים מז, בסייעתא דשמיא רמז הכתוב

, ן"ה שהם מספר ז"ן ברכות נמשיך שפע משמות אל הוי"שבכוח ז
, ו"ל כ"אכל אוכל אמן האוכל יצא מ, ובזה יובן בסייעתא דשמיא

ן ברכות של שלש "ה שמתעוררים על ידי ז"ל הוי"כלומר מן א
' ולזה אמר ועבדתם את ה, שהם פרנסה לישראל, יצא מאכל, תפילות

ועל ידי כן וברך את לחמך , ן ברכות"אלהיכם זו תפילה שיש בה ז
  :ואת מימיך

  
  תפילה יא  -לקוטי תפילות חלק ראשון ספר 

  
 רחם עלי ועל כל חברתנו ועל כל עמך , רבים מלא רחמים, 'ה אנא

ותזכה אותנו שלא נהיה טרודים , ותציל אותנו מכל זה, בית ישראל
ואפלו בעת שאנו מוכרחים לעשות איזה עסק , כלל בטרדת הפרנסה

תעזרנו ברחמיך הרבים שיהיה הכל , *פרנסה*או משא ומתן בשביל 
טרדא ובלי  בלי, באמת ובאמונה כרצונך הטוב, בקדושה ובטהרה
וכל , ונדע ונאמין כי הכל מאתך ולא על ידינו כלל. בלבול הדעת כלל

, עסקנו ועשיתנו במשא ובמתן ועסקי פרנסה יהיה הכל מזוכך ומזוקק
ל אורות הנמשכים "ט מלאכות ויוכללו בט"עד שיהיו מאירים כל הל

בבחינות , ט מלאכות יהיו בקדושה ובטהרה"וכל הל. משמך הגדול
ותשלח ברכה והצלחה בכל , ותברך את מעשה ידינו. כןמלאכת המש

ברוח ולא , ותזמין פרנסתנו קדם שנצטרך להם. עסקנו ועשיתינו
ויהי נעם . "בהתר ולא באסור מתחת ידך הרחבה והמלאה, בצמצום

ומעשה ידינו , ומעשה ידינו כוננה עלינו, יהוה אלהינו עלינו
  ":כוננהו

  
כה להתגבר על תאוותינו זכנו בחסדיך הגדולים שנז, 'ה אנא

ותעזרנו שנזכה לבטל ולשבר את תאות ממון , ומחשבותינו הרעות
ולא אהיה אץ להעשיר , 'הואהיה שמח בחלקי אשר נתת לי . מאתנו

ואפלו ההכרחיות מה . ולא ארדף אחר מותרות להרבות הון מהבל
* פרנסה*שאני מוכרח לעסוק באיזה עסק או משא ומתן בשביל 
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. הרבים שיהיה העסק בקדושה ובטהרה לשמך הגדולתזכני ברחמיך 
ותזכני לעשות משא ומתן באמונה ותהיה תורתי קבע ומלאכתי 

ולא אטריד את דעתי ומחשבתי כלל בהמשא ומתן ואפלו בעת . עראי
שתהיה מחשבתי קשורה ודבוקה , עשית המשא ומתן אזכה ברחמיך

ן בך ובתורתך הקדושה המלובשת ונעלמת בכל עסקי משא ומת
 :ומלאכות ועסקים שבעולם

  
ואהיה בוטח ביהוה , וזכני שיהיה לי מדת הבטחון באמת בשלמות

ואזכה להשליך את כל יהבי עליך ואתה תכלכלני שתתן לי , תמיד
שאזכה לידע איך , עצה טובה בכל פעם בכל עניני המשא ומתן

באפן שתצליח , לדעת מה ומתי לקנות ולמכור, להתנהג בהמשא ומתן
ותזמין לי פרנסתי ברוח בסבה קלה בלי שום טרדא . ידי את מעשי

למען אוכל לעשות רצונך ולעסק בתורתך ובעבודתך , ובלבול כלל
  :תמיד

  
זכנו בחסדיך הגדולים שנזכה להתגבר על תאוותינו , 'ה אנא

ותעזרנו שנזכה לבטל ולשבר את תאות ממון , ומחשבותינו הרעות
ולא אהיה אץ , יהוהואהיה שמח בחלקי אשר נתת לי . מאתנו

ואפלו . להעשיר ולא ארדף אחר מותרות להרבות הון מהבל
ההכרחיות מה שאני מוכרח לעסוק באיזה עסק או משא ומתן בשביל 

תזכני ברחמיך הרבים שיהיה העסק בקדושה ובטהרה * פרנסה*
ותזכני לעשות משא ומתן באמונה ותהיה תורתי קבע . לשמך הגדול

ד את דעתי ומחשבתי כלל בהמשא ומתן ולא אטרי. ומלאכתי עראי
שתהיה מחשבתי , ואפלו בעת עשית המשא ומתן אזכה ברחמיך

קשורה ודבוקה בך ובתורתך הקדושה המלובשת ונעלמת בכל עסקי 
 :משא ומתן ומלאכות ועסקים שבעולם

  
ואהיה בוטח ביהוה , וזכני שיהיה לי מדת הבטחון באמת בשלמות

י עליך ואתה תכלכלני שתתן לי ואזכה להשליך את כל יהב, תמיד
שאזכה לידע איך , עצה טובה בכל פעם בכל עניני המשא ומתן

באפן שתצליח , לדעת מה ומתי לקנות ולמכור, להתנהג בהמשא ומתן
ותזמין לי פרנסתי ברוח בסבה קלה בלי שום טרדא . את מעשי ידי

למען אוכל לעשות רצונך ולעסק בתורתך ובעבודתך , ובלבול כלל
 :תמיד

  
חוס וחמל על נפשי האומללה ועל נפשות כל בית ישראל , 'ה אנא
, ותבדילנו מן התועים האובדים את עולמם על ידי תאוות ממון, עמך
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בזעת אפם . הטרודים כל ימיהם בעסקי פרנסתם ואוכלי לחם בעצבון
מלא . ומאומה לא ישאו בעמלם, יאכלו לחם עד שובם אל האדמה

  :הםרחמים רחם עלינו והצילנו מ
  

אותי ואת כל חברתנו ואת כל עמך בית ישראל , הצל הצל, רחם רחם
אשר זאת התאוה הרעה נתגברה ונתפשטה מאד מאד , מתאות ממון

עד שאי אפשר לנו כלל להסתכל על עצמנו , עכשו בדורות הללו
בהאיך אנפין ניעול קדם , לחשב היטב מה יהא בסופנו, לישב דעתנו

, בותינו בכל עת על עסקי פרנסותינומחמת טרדת דעתנו ומחש, מלכא
  :מבלבלין אותנו מאד מאד, ואפלו ההכרחיות

  
חוסה עלינו ברחמיך והצל אותנו מתאוה הרעה הזאת של , יםקאל 'ה

, ממון וזכנו ברחמיך הרבים רב חסד ומרבה להיטיב ותהיה בעזרנו
שנזכה לתן צדקה הרבה לעניים מהוגנים וכל עקר כונות עסקנו 

ונזכה לתן צדקה יותר מכפי . היה רק בשביל הצדקהבהמשא ומתן י
ותעזרנו לקים . ותזמין לנו ברחמיך עניים מהוגנים לזכות בהם, כחנו

בשמחה ובטוב לבב , מצות צדקה כראוי באמת בתכלית השלמות
ותזכנו לתן צדקה באפן שלא יתביש העני . ובסבר פנים יפות

ולהרחיב דעתם  ואזכה לדבר על לב עניים ומרודים לפיסם, בקבלתו
  :ולשמח את לבם

  
שאזכה שיתנדב לבי ". השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני"

הן לפזר משלי לעניים הגונים , תמיד לעזר לעניים הגונים בכל כחי
להעניק להם ולתן להם בשתי ידים מברכת יהוה אשר אתה נותן לי 

ץ על הן להשתדל עבורם בכל כחי לילך ולסבב עבורם ולקב, בכל עת
למלאת ידי עניים . יד נדבת לב אחינו בני ישראל לתמכם ולסעדם

הן מזונות הן מלבושים וכל מה , הגונים די מחסורם אשר יחסר להם
  :שהם צריכים

  
, ותשפיע עלי בחסדך ותתנני לחן ולחסד בעיני עמך בית ישראל

ויכנסו דברי באזניהם שיתנדבו , שאזכה שיהיו נשמעים דברי אצלם
ואזכה לקבל מהם מכל אחד ואחד מנה יפה . צדקה הרבהלבבם לתן 

, ותעזרני שיהיה לי כח להפך בדברי לב אכזר ללב נדיבה. אפים
  :ואזכה להרבות בצדקה באמת תמיד כל ימי חיי
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  הלכות משא ומתן הלכה ד  -ספר ליקוטי הלכות 
  
יְִתָּבַר ּוְבַהְׁשָּגָחתֹו ' ַּבה ִּכי ְּכֶׁשַּמֲאִמינִים ֶּבֱאֶמת, ְוָהִעַּקר ָהֵעָצה הּוא ֱאמּונָה 

  ...ַּפְרנָָסהּות ֵאין ְצִריִכין ִלְדאֹג ַעל ִּבְפָרִטּי
  
  
  
  
  
  

  כסף זה לא הכל בחיים
  
  
  

 ...אבל לא בית, העם כסף אתה יכול לרכוש דיר
 ...אבל לא זמן, אתה יכול לרכוש שעון
 ...אבל לא מנוחה, אתה יכול לקנות  מיטה

 ...אבל לא ידע, כוש ספריםאתה יכול לר
 ...אבל לא הערכה, אתה יכול לרכוש מעמד
 ...אבל לא רפואה ,אתה יכול לקנות תרופות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 ל בורא עולם-אתם ונשלם שבח ל
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  ?מהי עין הרע 
  
  
  

העין עצמה . העין אל האדם או החפץ ומזיקה לו המחשבה המוקרנת דרך עין רעה היא
ולא " עין הרע"ולכן אומרים , העין היא רק כלי המעביר את המחשבה הרעה, אינה רעה

  ".עין רעה"
  

  .כל מי שאינו מאמין בעין הרע כאיו אינו מאמין באלוקי ישראל :בזוהר הקדוש נאמר
  

ברם הוא הדבר , לבריות אף על פי שהסתכלות העין אינה מורגשת :ל"ז י"וכתב האר
  .בו ממשיות ופועלת הרבה כדבר ממשישיש 

  
אין  .ל נראה שהכונה לאדם שמרגיש רע מהצלחת וטובת הזולת"שנתבונן בדברי חזכ

מי עינו  הבריות בדרך כלל מרגישים. אדם שיוכל להעיד על עצמו שעינו טובה לגמרי
  ".ןאפילו עופות מכירים בצרי עי: "ל"ואמרו חז. טובה או לא

  
חוברים  הרשע והקמצנות(וכן לקמצנים , ת העין רעה לרשעיםחסים ביותר איל מי"חז

  .וכן למי שכועס )"אהבת לרעך כמוך"יחד כי כל התורה תלויה ב
  

לאבשלום בנו של דוד המלך וכן  ,בלעם, העין הרע לעפרוןל את "חסו חזיבמיוחד י
  .לנשים

  
ל בכמה מקומות "ואמרו חז. דרך עיניו יותר מכל אברי האדם אנו מבחינים ומכירים בו

 למרות ששאר חושי האדם כולם באים ונובעים מן. שהעינים הם על שם החכמה
". חכמת אדם תאיר פניו"וכן . אבל העין לגודל ערכה מתיחסת לחכמה ביותר, החכמה

העין היא , גם בענין יופי הגוף. אין ספק שאור הפנים שורה ונובע ביותר בעינים
". כלה כלל זמן שעינה יפות אין כל גופה צריך בדיקה: "ל וכמאמרם"ל חזהעקרית אצ

  .)ובהמשך נמצא גם על העין הטובה(
  

  :עולי עיןספר מובא ב
  

 שיש בחברו שינוי זה גורם להתפעותכאשר אדם מרגיש שינוי יוצא דופן ושונה 
זור מיד מופיעים אצלו שינויים בהפרשות של חומרים המועברים למח, ועוררות הלב



 
3 

זוהי תופעה נפשית הגורמת לתגובה , הדם וכן שינויים במסלול העצבים אלל המח
  .וזוהי תחילתה של עין הרע .חוסר מנוחה, יניים בוערות וחדותע, דופק לב מואץ: גופנית

  
כל פעולה נפשית ריגושית היא פעולה פיזית , הקשר בין הגוף ונפש אינו ניתן להפרדה

פעולה זו של קנאה אינה נשארת כישות סתמית , ברוכאשר האדם מקנא בח. במהותה
, אלא גורמת להתרחשויות של הפרשת הורמונים המועברים אל הדם, בנבכי מוחו וליבו

  .וכן מבחינים בשינויים בגלי המוח, וכן נוצרים שינויים במסלול העצבי אל המוח
  

הכימיים כאשר אדם נמצא במצב ריגושי חזק משתבשות מערכות ויסות של המתווכים 
המעבירים תחושות אל המוח בצורת זרמים חשמליים כאשר מגיע הגל החשמלי לקצה 

וכדי , המגרה את קצה התא הבא -, כולין –אצטיל : התא הוא גורם להפרשת חומר בשם
מיד מופיע חומר אחר במפגש בין תא לתא והופך את , שהגירוי לא ימשך יתר על המידה

  .י פעילההאצטיל כולין לפרודה בלת פרודת
  

האצטיל כולין וחומרים , כאשר משתבשות מערכות הויסות שלל המתווכים הכימיים
כימיים אחרים ממשיכים לזרום ולהתגבר ביתר שאת והחומר הנקרא כולין אסטראזה 

אינו יכו לעמוד בקצב הדוחף , שתפקידו להגביל ולווסת את הגירוי בין תא עצב למשנהו
וחומריים כימיים שהיו צריכים להעצר ולא  ,ברעוצמת השדה החשמלי מתג, קדימה

ממשיכים ביתר שאת להתקדם הלאה ומגיעים אל מערכת העצבים , להמשך בדרכם
שהוא אחד הריכוזים החשבוים של תאי העצב " תלמוס"המרכזית הנמצאת במוח אל ה

  "ווסת המוח"ושל כל דרכי התחושה ואשר נחשב על ידי חוקרים רבים כ, המרכזיים 
 –" מתפוצץ מקנאה: "בשפה העממית אומרים. מרכז הרגש  הוא –את פעילותו הקובע 

מתבטא , כאשר האדם כועס. זוהי התפרקות רגשית המתבטאת כעין התפוצצות מופנמת
כאשר הוא נמצא בחרדה . שחרור האנרגיה בתוכו על ידי פליטת אדים ורוח מאפו 

, עיניו דומעות -ה או צער  שמח:  ובמצב רגשי חזק כמ. מתבטא שחרור זה בזיעה קרה
  .אלה הם בטויים של לחצים ואנרגיה

  
הלחצים כפי חוץ הינה על ידי  פליטת ?ובמה מתבטא שחרור האנרגיה של הקנאה

זה עודף אנרגיה שלא באה לביטול או לוויסות , ההקרנה במסול העצב העובר דרך העין
  .הנתקל בדרכו ומזיק לכל, והרי סופה קלקול אשר נפלט דרך ההקרנה מן העין

  
  :ועוד מדברי רבותינו

  
והוא דוחה אותם תמיד בצורת אדים רעים , זהו כוח אשר שם הבורא יתברך בטבע האדם

וכנגדם מעוכבים , עפושים המתהווים באדים בתמידות ויוצאים דרך נקבי עור הגוף
 –ויכול להיות שיצאו אדים רעים אלה דרך מבט עיניו . אדים טובים הנשארים בגוף
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החלשים בגופם ועל ידי זה יגרם הפסד והיזק בגוף , יזיקו לבני אדם המוכנים לקבלו
  ועניין זה הוא מאדים הנוצרים בכל אדם, וברכוש

  ..'וכו, צרות עין, תאות ממון, שנאה, וכל שכן באדם שיש בו מידות רעות כקנאה
ום הקנאה ח, חלים בו שינויים רוחניים ופיזיים, כאשר האדם מקנא בחברו או בחפציו

וגורמת לו קיצור , ונזק חום הקנאה פוגעת בו עצמו, נאצר בגופו ונדחס כאויר בבלון נפוח
  .ימים

  
  .)מדרש דברים(מאה מיתות ולא קנאה אחת   :ל אמרו"חז

הקנאה מוגדרת כחום ואש כדימיון זכוכית מגדלת המרכזת את קרני השמש לנקודה 
יוצרים חום עכרורי ' שנאה וכו, קנאה :המידות הרעות. מסוימת ושורפת החפץ המוקרן

  .אינו מורגש אך מציאותו קימת ומזיקה , בנפש האדם אשר מתפרץ ויוצא דרך העין
  
  

  הרגישים לפגיעת עין רעה
  
  

לעיתים קרובות האדם עצמו הוא הגורם שיפגע מעין הרע של אחרים על ידי התנהגות 
קנאה , ל מעורר תשומת לב ועיןחכמתו יופיו לעיני כ, כאשר מתבלט ומפגין את עושרו 

שכאשר רואים תינוק שמתחיל ללכת את : וצרות עין בספר שיח יצחק מובא כדוגמא
סגולות להשמר מעין ( צעדיו הראשונים ומביטים עליו בתמיהה והתפעלות מיד הוא נופל

  .)הרע בהמשך
  
  

  ואין עין הרע שולטת בהם ,מה דגים שבים מים מכסים עליהם
  .א במים אין עין הרע שולטת בוכך גם האדם הנמצ

  ,זוהי התורה שהתורה נמשלה למים? ומהם אותם המים 
  .כך גם התורה הקדושה, אשר הם מטהרים את האדם בכל עת

  

  
כי בהרף עין פועל העין  ,"יש להתרחק ממנה ביותר, עין רעה" :אמר רבי אליעזר

ת בה הרע לכך ראוי ולפיכך זאת המדה יותר אפשר לעשו, פעולתו נותן עינו רעה באחר
וזולת זה כי המדה הרעה הזאת מביאה את האדם לקנאה ולשנאה . שיתרחק ממנה האדם

ויש מקשים שאם . ולפיכך ממדה זאת יתרחק האדם, ולכמה עבירות אשר עצמו מלספר
כמו שתמצא הרבה , היה כוונתו במה שאמר עין הרע אותם שמזיקים בהבטה שלהם

שה כיון שהוא בטבע כך לא שייך הרחקה שהרי דבר זה אם כן ק, מזיקין בראייה שלהם
אף על גב שהוא בטבע היינו מפני כי הוא נפש רעה ונפש , וקושיא של כלום היא. בטבע

אבל אם לא היה נפש רעה והיה מרגיל עצמו לטוב בסוף יוסר הטבע , רעה מזיק בטבע
מגיע היזק  ואם אחר כך, הרעה הזאת מן העין כי נפש רעה שלו הוא שמחזיק הטבע
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כי בעל עין הרע רצה לומר נפש רעה כמו שאמרנו , מעינו לא נקרא בעל מדת עין רעה
כי בעל , יהושע אומר חבר רע הוא הפך המדה אשר זכר למעלה' ר. וכבר אינו נפש רעה

ומכל שכן שיש בו , י עצה רעה"המדה הזאת כאשר הוא חבר רע הוא מזיק לחבירו ע
כי השכנים הרעים מזיקים זה לזה בכמה , הכהן שכן רעוהוסיף רבי יוסי . עין הרע

ומכל שכן שהוא מזיק לו בדבור כמו , דברים אשר הם גורמים היזק לשכניהם במעשיהם
שעושה החבר שמשיא עצה רעה לחבירו שזה עושה חבר רע ומכל שכן שהוא מזיק 

למי שעשה כי יותר מהכל כאשר יפעל רע , והוסיף רבי שמעון הלוה ואינו משלם. בעינו
והנה בודאי דבר זה הוא , עמו טובה והוא משלם לו רעה להחזיק בממונו וזה יותר רע

שהרי פירשנו הרואה את הנולד ובשביל זה הוא טוב וגומל חסד , כנגד הרואה את הנולד
וזה הוא הפך זה שהוא רשע ואינו משלם , לחבירו שיודע כי דבר זה עומד לתשלום

ומכל שכן שכל אשר עשה השכן הרע שהוא גורם היזק , ונועל דלת לפניו פעם אחר
  . ומכל שכן מה שעושה בעל עין הרע שעושה גם כן, לחבירו שעושה זה גם כן

  
לב רע שבכלל מדה הרעה הזאת כאשר הוא לב רע  :והוסיף רבי אלעזר בן ערך לומר

בן  נכללו כל המדות הרעות אשר נזכרו לפני זה שהוא פועל הכל וכמו שאמר רבן יוחנן
והכל הוא . וכן היה פירוש המאמר הזה נכון ויתורצו השאלות, זכאי בכלל דבריו דבריכם

ואחר זה זכר אשר יפעל הטוב לחבירו , כי תחלה זכר המדה הטובה שיפעל בעין, בסדר
כמו , ואחר כך זכר הטוב שיפעול לחבירו במעשה וחבירו נהנה והוא אינו חסר, בדבור

כי מה , וב לשכניהם השכן נהנה והוא בלתי חסרשהוא דרך השכנים שעושים הט
ואין זה כמו מי שגומל , אינו חסר' שישאיל כליו וכיוצא בזה מן הטובות שעושים השכני

ויותר מזה מי שעושה חסד . ולכך זכר אחריו הרואה את הנולד, חסד בממונו לחבירו
אף אם הוא לחבירו ומטיב אף בדבר שהוא הפסד אליו וזהו בעל לב טוב שמטיב לאחר 

שכל אחד ואחד הוסיף על שלפניו , וכן המדה הרעה שזכר כל אחד ואחד. מפסיד דבר
  .ויבא כראוי הלוה ואינו משלם

  
  

  ]ז"ק בבא מציעא[ל תשעים ותשע מתים מעין הרע ורק אחד בדרך ארץ "אמרו חז
  
  

   :פרק א - נתיב עין טוב  -ספר נתיבות עולם ב בעל 
  

ילקוט (הן הוא בעצמו כמו שאמרו במדרש  ,ר מעין הרעומאוד מאוד צריך האדם להזה
שיעקב צוה את בניו שאמר להם למה תתראו שלא יהיו נכנסים כולם ביחד ) ב"מקץ מ

ובפרק מקום שנהגו , וגם ממון שלו ישמור מעין הרע, מפני עין הרע שלא ישלוט בהם
מאי טעמא משום המשתכר בקנים ובקנקנים אין רואה סימן ברכה לעולם ) 'ב', פסחים נ(

ולכך , הרי לך כי מאוד יש לשמור ממונו מעין הרע, דנפישי שלטא בהו עינא בישא
אתך את הברכה באסמיך אין הברכה שולטת אלא בדבר הסמוי מן ' ל יצו ה"אמרו ז

  .ודבר זה ענין גדול , וזה מפני כח העין, העין
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  עין טובה
  
  

  :פרק ב משנה ט -ספר דרך חיים בעל 
   

שאין דבר שרגיל בו האדם , שגורם לאדם טוב הרבה לו עין טובה היא מדה שישכי מי 
כי כל שעה וכל רגע רואה אצל בני אדם עושר וגדולה ושאר מעלות ועינו , כמו זאת

שלא יוכל האדם לעשות , הרי מדה זאת יותר רגיל בה משאר מדות טובות, טובה בבריות
ולכך אמר . עינו טובה כהרף עין אותה המדה תמיד כמו שבעל מדה זאת אפשר לו לתת

שכאשר הוא , והוסיף רבי יהושע חבר טוב. שידבק במדה הזאת ביותר מכל שאר מדות
בודאי בכלל זה הוא בעל עין טובה כי אם הוא בעל עין רעה לא יוכל , חבר טוב לאחד

ויותר טוב מדת חבר שהחבר טוב יעשה הטוב , להיות חבר טוב מפני עין הרע שבו
ודבר זה יותר מן עין , כמו דרך החברים שהם חברים בעצה זה לזה, יו בעצתובחברתו אל

  :טובה וזה בדבור ובעצה ועין טוב הוא בראיה בלבד ובכלל זה עין טובה
  
  

  ".ה"עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה בודאי הוא מתלמידי אברהם אע"
  
  
  

  כללים מרבי אליעזר צבי מקאמרנא  - הנהגות צדיקים 
  

  :תמסכת אבו
  

מסתפק במה שיש לו ואינו מבקש דברים יתירים ואינו מקנא כשרואה שיש  - עין טובה 
  :לחבריו יותר ממנו

  
שכן מצינו באברהם שאמר . מסתפק במה שיש לו ואינו חומד ממון אחרים -עין טובה 

  :אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך) בראשית יד(למלך סדום 
  

  ה עשר אבות דרבי נתן פרק ארבע
  

נכנס . ב"אמר להם צאו וראו איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם כדי שיכנס בה לעוה
נכנס רבי יוסי ואמר שכן . נכנס רבי יהושע ואמר חבר טוב. רבי אליעזר ואמר עין טובה

  .טוב יצר טוב ואשה טובה
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  מסכת דרך ארץ זוטא פרק שלישי 
  
ותן שכר לפסיעותיך צדק הדין עליך  תן דעתך עד שיצא מפיך חשוב מעשיך בדרך ארץ 

הוי דן את חבירך לכף זכות ואל תכריעהו לכף חובה הוי ] מן התרעומות[והוצא עצמך 
עין שש בחלקך והתנאה במיעוטך ואל תשנא את המוכיחך יהי חלקך מבורך לעולם 

  .טובה
  
  

  :ואמר רבי יהושע בן לוי אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין
  
  

  מסכת סוטה  -חדושי אגדות חלק שני עמוד עו ספר 
  

שהוא מבטל , פירוש כי בעל עין הרע הפך הברכה. 'אין נותנין כוס לברך אלא לטוב וכו
שהוא בעל , ולפיכך אין ראוי לברכה רק בעל עין טובה, הברכה ונותן עין הרע בדבר

והפך זה רע , טובה מתיחס אל כוס של ברכה) הרע(ודע כי עין . ברכה לא בעל עין הרע
, כי על העין הרע נאמר חסר עין ועין טוב נאמר עליו מלא עין, הפך כוס של ברכה] עין[

ולפיכך העין , וכן נאמר בעין שובע כמו שאמרו להשביע עינו, כמו על כוס של ברכה
דומה לכוס אם הוא עין טוב הוא כמו מלא וראוי לכוס של ברכה שצריך שיהיה מלא ואם 

ולפיכך דבר זה אחד מן עשרה , כמו כוס חסר ואין ראוי לכוס של ברכה הוא עין רע הוא
ולכך אמר אין נותנין כוס של ברכת , כי הכוס דומה לו ומתיחס לו, דברים שנותן עינו בו

  :המזון רק לבעל עין טוב
  

  :'ואמר רבי יהושע בן לוי מנין שאפילו עופות וכו
  

כ כח שלו במה שהוא בעל "ע עין כפירוש כי ר. 'שאפילו עופות השמים מכירין וכו
ואינם , ]ומרחיקים ממנו בדרך הטבע[, לעופות השמים' העדר שמגיע הרגשה זאת אפי

כלומר שהם , כי חנם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף) 'משלי א(נמשכים אחריו דכתיב 
לכך אינם באים , שלא נתן להם לאכול כי אם לצוד אותם, מרגישים כי חנם מזורה הרשת

וזה פירוש הכתוב כי חנם , שותו כמו שיבאו לאיש שאינו מקפיד כל כך על המזוןבר
  .שמרגישים בעלי כנף כאשר הוא חנם מזורה , מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף

  
  ] קצ[ספר צדקת הצדיק אות 

  
נדיבות הלב ושאינו מקנא וכן בלשון : ובלשון חכמים עין יפה ועין טובה רצה לומר

וההיפוך עין רע ובלשון הכתוב רע עין וזה החסרון הוא . 'כי נתן וגו' והכתוב טוב עין וג
כי שורש יוסף ירא חטא שזהו שמירת ' ש אפרים לא יקנא וגו"בזרעא דיוסף דייקא כמ
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שזה מכח :) שבת פט(ה בעיניהו "ה כטעם מחוי להו יצחק הקב"העין והוא אותיות ראי
כ "אברהם שהוא ממש ההיפך ואוהנדיבות הוא ממדת האהבה חסד ל. יצחק וממדתו

  :אדרבא הם עיניהם יפות ובעלי עין טובה יותר ממנו
  
  
  

  עין טובה לבריות
  
  
  

  הכתב והקבלה                        
  

בזמן שיהיו בעלי עין טובה ונפש שפלה וחברתן טובה , ובמה יהיו אהובים לבריות
למען אשר יצוה שענינו  ידועים מענין כי ידעתיו, ודבורן ומשאן בנחת עם הבריות

  :אהבה וחבה
  

  משנה מסכת אבות פרק ב 
  

רבי יהושע . עין טובה, רבי אליעזר אומר. צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם
רבי . הרואה את הנולד, רבי שמעון אומר. שכן טוב, רבי יוסי אומר. חבר טוב, אומר

  .לב טוב, אלעזר אומר
  

  א /ף לגתלמוד ירושלמי מסכת ברכות ד
  

אלהי שתתן לי לב טוב חלק טוב יצר טוב חבר טוב שם טוב עין ' יהי רצון מלפניך ה
  .טובה 

  
  המאירי על מסכת אבות פרק ב משנה יב 

  
ל צאו וראו איזוהי דרך טובה שידבק בו האדם להיותה כשורש לכל מידות הטובות "א

יתאהב לכל אדם ויהיה אליעזר עין טובה כלומר שיהא נהנה בטובת זולתו שאז ' ואמר ר
  .ענינו מקובל אצל הכל והכל מקובלים אצלו ואהבת העולם הוא שורש כל המדות 

  
  הלכות דעות פרק ב  -ם יד החזקה "רמב

  
מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות וכן לא יהיה בעל נפש רחבה נבהל להון ולא עצב 

ו המעט שהוא חלקו ובטל ממלאכה אלא בעל עין טובה ממעט בעסק ועוסק בתורה ואות
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ישמח בו ולא בעל קטטה ולא בעל קנאה ולא בעל תאוה ולא רודף אחר הכבוד כך אמרו 
  .והכבוד מוציאין את האדם מן העולםחכמים הקנאה והתאוה 

  
  רמז תתה  - פרק עב  - ילקוט שמעוני תהלים 

  
לם אלא בזמן שהפירות מרובין השלום בעו, וכי ההרים נושאים שלום. ישאו הרים שלום

כיצד אדם נכנס לתוך כרם של חברו הוא , ובזמן שהפירות אין מרובין מריבה בעולם
ובזמן שהפירות מרובין עין טובה , אומר לו מה אתה עושה בתוך כרמי ומריבין זה עם זה

תקראו איש אל רעהו תחת גפן ' בעולם ושלום בעולם שנאמר והיה ביום ההוא נאם ה
  :ואל תחת תאנה

  
  

  איוב
  
  
  

  פרק ראשון -שער הענוה  - אשית חכמה ספר ר
   

מאי וסר מרע אמרו איוב וותרן בממונו היה מנהגו , איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע
וצריך לומר כי וסר . עד כאן לשונו, של עולם חצי פרוטה לחנוני איוב וותרה לו משלו

סר מרע כי מי שיש לו צרות עין נקרא רע עין וכיון שאמר , שהיה טוב עין' מרע פי
וכן רבי פרידא , מצרות ורעות עין והיה טוב שהוא הפך הרע היה וותרן בממונו' פירו
מאות שנה בשביל שלא כעס ולמד ההלכה ' במסכת עירובין שהאריך ימים שחיה ד' שפי

וכן צריך שיהיה שח עינים כמדת עין העליון שהוא שח , מאות פעמים' לתלמידו ד
 ,ושפל להשפיע לעלם

  
  יה על בראשית פרק לז פסוק ב ספר גור אר

  
כי יצר הרע ', מפני שלשון הרע אינו דומה לאלו ג, לשון הרע :דברים במילה רע' ואלו ג

לאפוקי לשון הרע אין דבק דבר רע באדם רק שהוא , וכן עין הרע וכן לב רע ,דבק באדם
רע ואף עין רעה יש בני אדם שיש להם מזג , הם מזג רע באדם' וכל אלו הג, פעל רע

רק המפעל , ולא כן לשון הרע שאינו ממזג רע בלשון, מזיקים ושורפים בעיניהם, בעין
  :בכתוב בפירוש" רע"נקראים ' אי נמי כי אלו ג. לכך לא כלל עמהם לשון הרע, הוא רע

  
  מדרש תנחומא מצורע פרק ד 

  
) בראשית יב(והצרעת זרחה במצחו ועל המשלח מדנים בין אחים מנין מפרעה שנאמר 

ר יצחק כיון שעיניו של "את פרעה לפי שנטל שרה מאברהם ועל עין הרע א' ינגע הו
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אדם רעה להשאיל חפציו אדם הולך ואמר ליה השאילני מגלך השאילני קרדומך או כל 
ה עושה מלקה אותו "כלי חפץ והוא אומר ארור הוא מי שיש לו מגל או קרדום מה הקב

והוא מצוה ונתץ את הבית והכל רואין כליו  בצרעת ובא לכהן ואמר כנגע נראה לי בבית
כשהן גרורין ומוציאן לחוץ ומפרסמין את כליו והכל אומרים לא היה אומר שאין לו 

רצה להשאיל והיה עינו צרה מגל שאין לו קרדום הרי יש לו חפץ פלוני ופלוני שלא 
  .להשאיל

  
  

  עין טובה ועין לא טובה
  

  
  רעהעין טובה היפך הקנאה שהיא עין 

  
  :ם על משלי"מלביה
   

ובעל עין הרע ישפוט כפי דרך , ובעל עין טובה ישפוט כפי החכמה שהיא טובה בעצם
  ,וכדומה, הסכלות בל יתן מלחמו לדל

  ק לספר יצירה פרק שישי "פירוש הרמ
  

עין  ,שלש ראייות רעות לעין, עין טובה עין בושה עין נאמנת, שלש ראייות יפות לעין
  .מגונבת נאיפה ועין רעה ועין

  
  :מסכת בבא מציעא - ספר חדושי אגדות חלק שלישי עמוד נג 

  
  אש  -אישון העין 

  
ממך כל החולי זו עין הרע כי עין הרע יש בו כח אשר שורף ומקבל ' ומי שסובר והסיר ה

וסבר כי יסוד האש עיקר , האדם היזק מן המזיק בעל עין הרע אשר יש לו אשיי שורף
  .פי כח היסוד הזהשעל ידו בא שנוי בעולם ל

  
 –רק הוא נבהל להון , שאין רוצה להשפיע לאחרים -הרע עין , נבהל להון איש רע עין
כי גם איש אמונים לא יעמוד , שיקומו הרשעים וישללו ממונו -ועל ידי כך חסר יבואנו 

  .'טוב עין הוא יבורך וכו' זורע עולה וכו' עבד לוה וכו, ש ההמון"בפני דוחק הלחם כ
  

  מסכת אבות פרק ב משנה 
  

  .מוציאין את האדם מן העולם, ושנאת הבריות, ויצר הרע, עין הרע: רבי יהושע אומר
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  עין הרע
  

ויש מפרשים עין  .שאינו מסתפק במה שיש לו ומחזר אחר דברים אחרים. כמו עין רעה
  .שמכניס עין הרע בממון חבירו או בבניו ומזיק לו. הרע

  
  יצר הרע

  
  רוב התאוה

  
שמואס חברת הבריות ואוהב לישב ' ם פי"ורמב. שנאת חנם -ושנאת הבריות  :ם"הרמב
  :ואני שמעתי אדם קשה שמביא עליו שנאת הבריות וגורם שהכל שונאים אותו. יחידי

וייטב לו חברת . והוא חולי המרה השחורה שיביא האדם למאוס ראית עיניו וישנאהו
זה אצלם לא מצד . שאינו מיושב ויבחר לו מקום. החיות והתבודד במדברות וביערות

כי יחלה גופו . אלו ימיתו האדם בלא ספק. פרישות רק לרוע תאותם וקנאתם בזולתם
ב אדם קשה שמביא עליו שנאת הבריות כתב "ש עוד הר"ומ. כ"ע. וימות טרם עתו

  .במדרש שמואל שיש מפרשים שהכל מקללין אותו ותחול עליו קללתם
שהקנאה נמשכת מעין הרע והתאוה  .'ות מוציאין וכוהרע ושנאת הברי עין הרע ויצר

והכבוד הוא סבת שנאת הבריות שאין שנאוי לבריות כמו הרודף . נמשכת מיצר הרע
עין הרע והוא צרות עין וחמדת ממון ויצר הרע על : כמו שאמר רבי יהושע .אחר הכבוד

ידו במה כי חמדת הממון תטר, העריות ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם
יות תעורר עליו ר ימית לו את בשרו ויחליאהו ושנאת הבר"שאי אפשר לו לסבול ויצה

  .מדנים עד שתהרגהו
  

  פרק ב משנה יא  -ספר דרך חיים 
  
) 'בראשית ה(דברים שנקראים בכתוב רעים האחד יצר הרע שנאמר ' ויש לך לדעת כי ג 

אל תלחם ) ג"משלי כ(וב רע השני עין רעה שנקרא בכת, כי יצר לב האדם רע מנעוריו
וכן בכמה ) 'ג' ירמי(וכן הלב נאמר עליו רע אחר שרירות לבם הרע , לחם רע עין

וכן יצר הרע , ולפיכך אמר כאשר יש לאדם עין הרע שדבק בו הרע ביותר, מקומות
ושנאת הבריות אינו אלא בשביל לב הרע , שנקרא רע בשביל גודל הרע שנמצא בו

ולא אמר סתם לב . לא תשנא את אחיך בלבבך ואין השנאה רק בלב) ט"ויקרא י(כדכתיב 
מפני כי לב רע נאמר אפילו כאשר מונע את עצמו מן , רע כמו שאמר למעלה לב רע

ולענין זה שאמר שמוציא את האדם מן העולם אין ראוי רק אם , הצדקה וכיוצא בזה
' ך אמר כי אלו גולכ. כ הוא לב רע עד שהוא שונא את הבריות וזהו לב רע גמור"כ
  .ברים מוציאין את האדם מן העולםד
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  פרק ב משנה יד  -ספר דרך חיים 
  

אבל עין הרע אין לבהמה שאין לבהמה כח נפשי נבדל רק אל האדם כי הנפש לבהמה 
וכאשר יצר , ועיקר יצר הרע בעריות שהוא לגוף ודבר זה מבואר, אינו נחשב רק כגוף

יא את האדם מן העולם אחר שההעדר שהוא הרע הרע שהוא רע דבק בגוף האדם מוצ
וכן שנאת חנם כי הבריות הם האדם ואם שונא את האדם במה שהוא . דבק בחלק הזה

כי אם הוא אדם שלם לא יהיה שונא את , אדם יש בו פחיתות וחסרון מצד שהוא אדם
ולפיכך דבר זה מוציא את , הבריות אשר הם אדם רק שיש בו פחיתות במה שהוא אדם

מה שאמר עין הרע , וכדי שלא תצא מזה עד שתעמוד על עיקר דבר זה. אדם מן העולםה
יש לך לדעת כי המיתה מגעת , ז"ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העוה

אל האדם כאשר הוא סר מן האמצע אשר נברא האדם עליו ונוטה אל אחד הקצוות בזה 
מיתה הוא קצה אבל השווי והמצוע הוא  ודבר זה מבואר שכל. מגיע אל האדם המיתה

  .החיים כמו שהארכנו למעלה
  

  פרק ב משנה יד  -ספר דרך חיים 
  

וזה , כי האדם שהוא בעל עין הרע פועל ביותר בכח נפשו עד שהוא שורף הכל בעין שלו
שאין האדם נברא רק על , תגבורת נפשי יותר מן הראוי ובזה הוא יוצא לקצה אחד

ומעתה התבאר לך מה שאמר בכאן עין הרע ויצר הרע ושנאת  ,השווי מגוף ונפש
י שהוא יוצא "מפני כי היציאה מן העולם הוא ע, הבריות מוציאין את האדם מן העולם

וכן כאשר האדם מתנגד אל , ז דבק בו ההעדר ודבר זה יציאה מן העולם"לקצה שעי
ר יציאה מצד "ויצה, ותבין איך עין הרע יציאה מצד השמאל. עצמו נוטה אל ההעדר

והבן זה , ושנאת הבריות היא יציאה מן האדם עצמו שהוא היושר כמו שהתבאר, הימין
, י נתן מוסר לכל חלקי האדם"והנה תראה בעיניך כי ר. כי הם דברים עמוקים בחכמה

ר כמו "כ נתן מוסר לגוף שבו יצה"ואח, שהרי התחיל בנפש וכחות שלו שממנו עין הרע
אדם שלא ישנא את הבריות ולא נתן מוסר לאדם מצד שהוא כ "ואח, שהתבאר למעלה

  .ישנאוהו
  

  : והרחבה בעניין זה היא כך
ואין רודף אחר הכבוד כל , ואין התאוה כמו יצר הרע, כי אין הקנאה כל כך כמו עין הרע

ומפני שאמר אל תסתכל בקנקן אלא . כך כמו שנאת הבריות ודי בזה אם תבין הדברים
ומפני זה , נקן חדש מלא ישן ויש קנקן ישן אפילו חדש אין בובמה שיש בו כי יש ק

כאשר הוא יניק וחכים הוא מבקש כבוד וגדולה ביותר כדרך הילדים שהם רודפים כבוד 
 .הקנאה שהם מקנאים באחריםמכל שכן 
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  מדרש רבה ויקרא פרשה יז פסקה ג
   

  :על עשרה דברים נגעים באים והם
  

  עבודה זרה 
    ועל גילוי עריות

  ועל שפיכות דמים 
  ועל חילול השם 
  ועל ברכת השם 

  ועל הגוזל את הרבים 
  ועל גוזל את שאינו שלו 

  ועל גסי הרוח 
  ועל לשון הרע

 .ועל עין הרע
  

  
  רמז תקעב  - פרק ה  -ילקוט שמעוני זכריה 

  
שנו רבותינו על אחד עשר דברים נגעים , ילמדנו רבינו על כמה דברים נגעים באים

, ועל לשון הרע, ועל הגנבות, ועל גלוי עריות, ועל קללת השם, א"על ע, ו הםואל, באים
ועל שנכנס בתחום , ועל שבועת שוא, ועל הדיין שהוא מקלקל את הדין, ועל עדות שקר

ויש אומרים , ועל משלח מדנים בין אחים, ועל החושב מחשבות של שקר, שאינו שלו
  .אף על עין הרע ואתה דורש את כולם

  
  דרבי נתן פרק ששה עשר אבות 

  
עין הרע כיצד מלמד שכשם שאדם רואה את ביתו של עצמו כך יהא רואה ביתו של 

וכשם שאדם רוצה שלא להוציא שם רע על אשתו ובניו כך יהא אדם רוצה שלא . חבירו
א עין הרע כיצד שלא תהא עינו "ד. להוציא שם רע על אשת חבירו ועל בניו של חבירו

חבירו מעשה באדם אחד שהיה עינו צרה במשנתו של . של חבירו של אדם צר במשנתו
  .נתקצרו חייו ונפטר והלך לו
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  באדם עין הרעו "חהשלבים מתי יהיה 

  
  

  ימסכת דרך ארץ זוטא פרק שש
  

  
  הרהור הלב  תחלת עבירה             
  ליצנות  שניה לה                   
  גסות הרוח    שלישית לה             
  ותאכזרי  רביעית לה                
  הבטלה  חמישית לה               
  שנאת חנם  ששית לה                     
  עין הרע  שביעית לה                

  
  

  :'קולו אל תאמן בו וגו) את(כי יחנן ) משלי כו(הוא שאמר שלמה וזה 
  
  

  פרק ה משנה כג  -ץ לאבות "פירוש היעב
  

נתן , לפי שיש בבני אדם חנפים שאינם רוצים להיות רשעים בעיני הכל', וכל הפוסל וכו
והם בעלי עין , והם אותם אשר מחפשים מומי האדם, ימן אחד נכיר מי שהוא פסולס

  .הרע ומטילים מום בכל הדברים
  
  
  
  

  ן הרע"סוד עי
  
  
  

  אופן קפט             -מגלה עמוקות ספר 
  

מוציאין האדם , ל"ויצר הרע שהוא סמאל רוכב על ק, ן"ל קליפות שעולה עי"שהם הק
כי הוא בן פורת עלי עין , שטנו של עשו שהוא סמאלולכן יוסף הוא . מן העולם

, ל"שעולה על ק, )א"ע' כ(ברכות (אל תקרי עלי עין אלא עולי עין , )בראשית מט כב(
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ה יכולה לעמוד וזה סוד אלמלא ניתנה רשות לעין לראות אין ברי. ולא ירא מעין הרע
' סוטה ח(רואות ו "אלא מה שעיני וסוד אין יצר הרע שולט, )עמוד א' שם ברכות ו(

  .ם"וסוד מלאך המות מלא עיני, )אעמוד 
  
  
  

  ן מהדורא קמא סימן נה אות ג "ליקוטי מוהר
  

  :שנאמר', ולא עוד אלא שזוכה בדין'זכרונם לברכה , וזה שאמרו חכמינו
  
על ידי זה נצול , שמלמדין עליו זכות, וזאת הזכיה שזוכה בדין". מרום משפטיך מנגדו"

בבחינת , צריך לזה התגלות היד, כי לסלק הדין והמשפט. הרשעהצדיק מרע עין של 
אזי ', וכשנתגלה יד ה. שלא לשלט על הרשע, "ותאחז במשפט ידי): "ב"דברים ל(

ובצל ידי ) "א"ישעיה נ(בבחינת , שבו נתכסה הצדיק מארס של הרע עין, נעשה צל
ארס עיניו מביטים ו. עיניהם לטושים כראי מוצק, כי הרשעים בגלות המר הזה". כסיתיך
ועל ידי הצל כהו מאור עיניו ". המה יביטו יראו בי): "ב"תהלים כ(בבחינת , למרחוק

, אבל הצדיקים שמאור עיניהם בזמן הזה קטן. שאין הארס שלהם יכול להזיק, ונחשכים
כדרך , ועל ידי הצל נתחזק מאור עיניהם". מי עור כמשולם): "ב"ישעיה מ(בבחינת 

וצריכים לצל כדי שיוכלו , נם יכולים לראות היטב כשאור חזק וגדולחלושי הראות שאי
  :לראות

  
לא ' וה, ל"היינו עם רע עין כנ, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו) ז"תהלים ל(וזהו 

על ידי ', ועל ידי מה נתגלה יד ה. ל"כנ' היינו בהתגלות יד ה, דיקא" בידו. "יעזבנו בידו
" מרום משפטיך" :בחינת, "ותאחז במשפט ידי: "ינתעל ידי בח. ולא ירשיענו בהשפטו

על ידי , שגו בראיה" ):ח"ישעיה כ(בבחינת , כי על ידי זה כהו מאור עיני הרשע. ל"כנ
נחשך מאור עיניו , על ידי זה שגו בראיה. שזוכה בדין, זהו בחינת משפט, "פקו פליליה

  .ל"כנ
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  בתורתנו הקדושה" עין הרע"מקורות 
  
  

  
  אדם וחוה

  
  

  ) המשך(דרוש ט  -ר יערות דבש חלק ראשון ספ
    
ואדם הראשון חשב שאין מציאות סטרא אחרא , "ויהיו שניהם ערומים ולא יתבוששו"
כי היה להם , ואמרינן דראה נחש ונתקנן, ושמש עם חוה לעין כל, כלל בעולם )צד הרע(

והוצרכו  כ נעשה ערום"עד שגרם החטא ואח, והתחילה עין הרע, אז מכל מקום קצת כח
ידע ' וה ?,"מי הגיד לך כי עירום אתה] "יא, בראשית ג[כדכתיב , לחפות בעלי תאנים

ולכך באמת דעתו היתה שאדם הראשון יתנהג בצניעות כדי שלא יתגברו , מתחלה
  .)הרע(החיצונים 

  
  
  

  הגר ושרה אמנו
  

  
  רבינו בחיי על בראשית פרק טז פסוק ה   

  
ל כל מי שהרתיע אחר מדת הדין לא יצא שפוי "בותינו זדרשו ר -ביני וביניך ' ישפוט ה

' ועל ידי שאמרה ישפוט ה, ראויה היתה שרה להגיע לשנותיו של אברהם. מתחת ידה
, כבר כתוב ויבא אל הגר ותהר, הושעיא ביני ובנך כתיב' אמר ר. ח שנים"נמנע מחייה מ

שהכניסה בה עין הרע אלא מלמד , ל הנך הרה וילדת בן"ומה ת, וכבר היה העובר במעיה
  .והפילה עוברה

  
הוא שהמלאך אומר להגר הנך הרה והלא כבר הרתה והוא מבשר לה שתהר אלא  :י"רש

  :מלמד שהפילה הריון הראשון
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  ועפרן היה רע עין
  
  

  כלי יקר על בראשית פרק כד פסוק יד    
  

ויעיד על כי הכסף יענה , היה רע עין על כן צוה להרחיק הכנענים שהם בעלי עין הרע
  .הכל 

  
  ילקוט שמעוני בראשית 

  
אדני שמעני ארץ ארבע מאות שקל כסף זהו שאמר הכתוב נבהל להון איש רע עין זה 

  .עפרון שהכניס עין הרע בממונו של אברהם
  

  ] נא[ספר קומץ המנחה חלק ב אות 
  

באלכסנדרוס בגלגל העין דמעט עפר מכסה עין הצרה ואין מסתפקת בכל תענוג ותקיל 
ש ולכך מקום קבורה זו של גופי אבות העולם הכוללים כל העולם הוא בקצה שדה "ע

מה שהוא רע עין ואין מסתפק ) וכן הוא בגימטריה(ל "עפרון שהוא הרע עין כמשאז
  .ל"במעט ודבר זה הוא לו בקצה שדהו ובסוף אדם למות מראין לו הקבורה הרומז על הנ

  
  
  
  

  הנזכרים בעלי עין טובה
  
  
  

  היתה בעלת עין טובה רבקה
  

  :כלי יקר על בראשית פרק כד פסוק כב
  
נותני , י ששלטה בלוחות ראשונות עין הרע לפי שנתנו בפומבי ובקולי קולות ואולי"ע

כ נרמז לה השקלים "ע, עין הרע בלוחות יענשו מדה כנגד מדה והיינו בעין הרע
עלת עין טובה ומצאה ולפי שאליעזר בדק את רבקה אם היא ב, המגינים בעד עין הרע

כי כל בעל עין יפה ניצול מעין , על כן נתן לה הבקע המכפר על עין הרע ומגין עליו, כן
ומשם רועה אבן ישראל על כן נתברך בברכת בן , הרע ראיה מיוסף שהיה בעל עין יפה

דלא שלטה עינא בישא , שהם עולים למעלה מן העין, קרי ביה עולי עין, פרת עלי עין
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וכן רבקה בזכות שהיתה בעלת עין טובה תזכה למצות , בא מזרעו של יוסףבכל מי ש
  :השקלים שטעמם להציל מן עין הרע בשעת המספר

  
  

  'משה רבינו עליו הרועה הנאמן עבד ה
  
  

  מדרש רבה שמות פרשה מז פסקה ג   
  
שמעון בן ' כתב לך בזכותך אני נותן להם את התורה אמר ר) דבר נוסף, דבר אחר(א "ד

אלי ' א הוא שמשה אומר להן לישראל ויכתוב על הלוחות כמכתב הראשון ויתנם החלפת
ר כתוב לך בזכותך את לי נתנם ואני נהגתי עמכם עין טובה ונתתי אותה לכם לכך נאמ

  .הדברים האלה
  

  רמז תתקס  -פרק כב  -ילקוט שמעוני משלי 
  

א טוב עין הוא "ד .אל תקרי יבורך אלא יברך, לטוב עין שנאמר טוב עין הוא יבורך
ר יוסי בר חנינא בתחלה לא נתנה תורה אלא למשה ולזרעו שנאמר "דא, יבורך זה משה

נהג בה משה עין טובה ונתנה , כתב לך פסל לך מה פסולתן שלך יהא אף כתבן שלך יהא
  .ועליו הכתוב אומר טוב עין הוא יבורך, לישראל שנאמר תורה צו לנו משה מורשה

  
  
  

  אברהם אבינו
  
  
  פרשת לך   -לקוטי מדרשים מכתב יד  -תי מדרשות חלק ב ב
  

בא וראה עין טובה שהיה באברהם אבינו שהרי בידו ' יד אם מחוט ועד שרוך נעל וגו
ביזת ששה עשר מלכים וכשאמר לו מלך סדום תן לי הנפש והרכוש קח לך לא קיבל 

  :עליו אלא נתן לו את הכל שנאמר אם מחוט ועד שרוך נעל
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  דיקיוסף הצ
  
  
  

  כלי יקר על בראשית פרק מט פסוק כב 
  

אמר יעקב כי יוסף מצד עצמו הוא בן פרת לשון פריה . בן פרת יוסף בן פרת עלי עין
, ואמר בן פורת עלי עין. כי יוסף לשון הוספה כמו יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ורביה

כ יהיה "יה ענושאת חן בעיני כל רוא) אסתר ב טו(מצד שהוא בעל חן על דרך שנאמר 
והמופת על זה שהרי , שאין עין הרע שולט במי שנושא חן בעיני כל רואיו, עלי עין

פ שבמקום "כ לא ניזק מצד עין הרע אע"ואעפ, בנות צעדה עלי שור להסתכל ביופיו
מ יהיה יוסף בן פרת שיפרה וירבה כדגים "מ, שהריבוי מצוי אז ביותר העין הרע מצוי

  :רת חנו נטוי עלי עין הרואה לבל יזיקוכ יהיה בן פ"ואעפ, הללו
  

  רבינו בחיי על בראשית פרק ל פסוק לח
  

ואל תתמה בזה אם כח עין הרע גדול כל כך שהוא שולט אפילו בדברים שהנס מתפשט 
' שכן מצינו בלידת השבטים שבשביל דבור אחד של לאה שאמרה אודה את ה, בהם

הוא , מחלקה שלט בה עין הרע שנתנה הודאה בבן רביעי על שהכירה שנטלה יותר
ועוד מצינו בבני יוסף שהיה הנס מתפשט בהם בדברים . שכתוב מיד ותעמוד מלדת

כשאמרו ליהושע . בן פורת יוסף בן פורת עלי עין) בראשית מט(מברכת אביהם שאמר 
השיב להם יהושע אם עם רב אתה עלה לך ' ואני עם רב אשר עד כה ברכני ה) יהושע יז(

ועוד אין . ל החביאו עצמכם ביערות כדי שלא ישלוט בכם עין הרע"שו רזודר, היערה
ל "וכן אמרו רז, לך מעשה נס גדול כענין מתן תורה ושם מצינו ששלטה בו עין הרע

לוחות , למה נשתברו לוחות ראשונות לפי שנתנו בפומבי שלטה בהן עין הרע ונשתברו
ה עמך וגם איש אל ירא בכל ההר ואיש לא יעל) שמות לד(שניות שנתנו בצנעה שנאמר 

ומזה עשה יעקב ענין המקלות שהוא מעשה טבע . לא שלטה בהן עין הרע ולא נשתברו
  :כדי להעלים מעשה הנס שלא יבינו לבן ואנשיו ושלא ישלוט בו עין הרע

  
  

  י על בראשית פרק מב פסוק ה "רש
  

א יתראו כולם מטמינין עצמן שלא יכירום לפי שצוה להם אביהם של - בתוך הבאים 
א בפתחו כדי שלא תשלוט בהם עין הרע שכולם נאים וכולם "אלא שיכנס כ' בפתח א
  :גבורים

  
  כי היה הרעב בארץ כנען והיו באים הרבה שיירות , מוסב אל הבאים -כי היה הרעב 

  : משם
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  :מנשה ואפרים -יברך את הנערים 
  

  .םכדגים הללו שפרים ורבים ואין עין הרע שולטת בה -וידגו 
  

  
  
  

  לשון פריה ורביה –יוסף פורת 
  
  
  
  

  י על בראשית פרק מט פסוק כב "רש
  

א בו המתישבים על הלשון בשעה שבא עשו לקראת יעקב בכולן קדמו האמהות "ויש מ
אמר יוסף רשע . נגש יוסף ורחל וישתחוו: ללכת לפני בניהם להשתחוות וברחל כתיב

שרבב קומתו לכסותה והוא שברכו אביו הזה עינו רמה שמא יתן עינו באמי יצא לפניה ו
  :בן פורת הגדלת עצמך יוסף עלי עין של עשו לפיכך זכית לגדולה

  
ועוד דרשוהו לענין שלא ישלוט . להסתכל בך בצאתך על מצרים - בנות צעדה עלי שור 

  .שולטת בהם ואף כשברך מנשה ואפרים ברכם כדגים שאין עין הרע. בזרעו עין הרע
  

  ? הרע ביוסףלמה לא שלטה עין 
  

  אור החיים על בראשית פרק מט פסוק כב 
  

וקבוצם , שאשת פוטיפר קראה לכל נשי השרים והגדולים והכניסה ליוסף לשרת לפניהם
פ כן רוח הקודש מעידה עליו "ואע, כדי להביט בו" עלי שור", והקפם היה כאצעדה זו

מכיון . [יו עין הרע כמו כן לא תשלוט  על, וכשם שהוא לא הסתכל בהן, שלא הביט און
 ,כי שמו מורה על התוספות והרבוי, ונתן ברכת הריבוי דוקא ליוסף, ]ששמר על עיניו

חזר להזכיר ענין שני בדומה , נזק של עין הרע של כל רואיו שניצל ממנו, ואחר שהזכיר
  .ו ונתנו בו עיניהם וניצול גם מהםכי גם אחיו נתקנאו ב, לו
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  יציאת מצרים
  

  
כך -שגאולת מצרים לפי שהיה כל )השם יתברך( י"ל שאמר הש"רזוכן מצינו בד

אבל לעתיד , שלט עין הרע, וברגע יצאו מבירא עמיקתא מאפילה לאור גדול, בפומבי
ל כמו אור "ר, ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום) יח', משלי ד(נאמר 

ז וטוב "מתוק האור עיו, היום שמאיר ובא בהדרגה מעט מעט עד שנעשה אור גדול
ה מדתו לטובת "הרי משנה הקב, מאחר שהוא בהדרגה, לעינים שלא ישלוט בו עין הרע

  :ישראל
  
  

  :  היא צפורה שנאמר
  :)ניתשהיא מדיָ (אשה כושית לקח 

  
  

כאדם הקורא , ועל שם נויה נקראת כושית, אשה כושית אשה יפה:  ל פירש"י ז"ורש
פירוש על אודות האשה הכושית על  ויהיה. הרעתשלוט בה עין לבתו נאה כושית שלא 

  :וכן כושית בגימטריא יפת מראה, כי אשה כושית לקח ועכשיו גרשה, אודות גרושיה
  
  
  

  ,בלוחות הברית עין הרע שלטה
  בית המקדשבומשכן ב

  
  

  
  

  ספר גור אריה על שמות פרק לח פסוק כא 
  

פירוש ( בהם עין הרע וזה ידוע ממה שנשתברו הלוחות מפני שניתנו בפומבי ושלט
והוא בלעם אשר נתן . ובלעם הוא זה שנתן עין הרע בלוחות ולכן הרגו השם: בהרחבה

', כל הבן היאור וכו –עצה לפרעה מלך מצרים להשליך את בניהם של עם ישראל ליאור 
בזמן זה היו בניו יונוס . אשר ברח אחר כך למדין ארץ מלדתו והטיל עין הרע בלוחות

ועשו עם הערב רב , ראשי הערב רב בזמן עלית משה בכדי לקבל את התורה, ויומברוס
מה שעשה , יםי הזוהר הקדוש הוא צורת חמור ושור מחורים באחורי"את העגל שעפ

ת ירבעם בן נבט שעשה גם כך רק שהפריד ביניהם והציג כל ורודיותר מאוחר במרוצת ה
הם הולידו את בעור ... וםאחד מהם במקום אחר ואם היה מחברם יחדיו היה חס ושל

והוא הבלעם המופיע בפרשת בלק אשר עמו הלכו שני נעריו , השני שהוליד את בלעם
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, שנה 33ולכן אומרת הגמרא שמת בחצי ימיו בגיל , אלו הם בניו יונוס ויומברוס השניים
וגם על כי עבר את הגל שעשה לבן ברית עם יעקב והבטיחו שלא יעבור איש את הגל 

ושתי מילים אלו אשר , ולבן קראו בשם יגר סהדותא, עד –קראו בשם גל  יעקב. הזה
לשון הקודש בתורה שהיא נכתבה אך , נכתבו בארמית שהוא אחוריים של שפת הקודש

 .ירחם' ורק בלשון הקודש מלבד שתי מילים אלו שנכנסו לשם השפיעו לא לטובה ה
 33ן בלעם הוא לבןומת בגיל לכ, לבן בלעם נבל –ן "ראשי תיבות לב:ולבן גלגוליו הם

והתברר , וזכה להכנס לעם ישראל כי היו בו נצוצות קדושה. ל אשר עשה לבן"כמספר ג
וזהו סוד , י"והזדכך בגלגולים שונים וזהו סוד ושם רשעים ירקב כמובא במאמרי רשב

והתגלגל לאחר מות נבל , אל –תמות נפשי מות ישראל כישראל הנקראים ישרים ישר 
  .)כיהודי, בן בגלעד ונפטר במטתו מות ישראל כחלק מעם ישראלאותיות ל

  
ומפני כך שלט בהם עין , שנמנו כל המשכן" אלה פקודי המשכן"ומפני שכאן כתיב 

שלט , שכל דבר שבמנין עין הרע שולט בו ומפני שהיה מנין לכל דבר שבמשכן, הרע
, ן כאשר נכתב בפירושכל דבר שהיה במקדש היה בו מני, וכן בית המקדש. עין הרע בזה

  :וכל מקום שיש מנין עין הרע שולט בו
  

וכל מקום , כל דבר שהיה במקדש היה בו מנין כאשר נכתב בפירוש, וכן בית המקדש
  :שיש מנין עין הרע שולט בו

  
  

  י על שמות פרק ל "רש
  

לשון קבלה כתרגומו כשתחפוץ לקבל סכום מנינם לדעת כמה הם אל תמנם  -כי תשא 
  :לא יתנו כל אחד מחצית השקל ותמנה את השקלים ותדע מנינםלגלגולת א

  
  : שהמנין שולט בו עין הרע והדבר בא עליהם כמו שמצינו בימי דוד -ולא יהיה בהם נגף 

  
  

  מדרש תנחומא כי תשא פרק לא 
  

וכאן וגם איש אל ירא הלוחות ראשונות על שנתנו בפומבי לפיכך שלטה בהם עין הרע 
דורש ממך ' ומה ה) מיכה ו(ה אין לך יפה מן הצניעות שנאמר "בל הק"ונשתברו וכאן א

  :כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת
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  מדרש תנחומא נשא פרק יז
  

וישמרך אמר רבי יהושע ' ויהי ביום כלות משה מה כתיב למעלה מן הענין יברכך ה
להשיא דסכנין משל למלך שקידש ועשה לבתו קדושין ושלטה בה עין הרע עמד המלך 

בתו מה עשה נתן לה קמיע ואמר לה הקמיע זה יהא עליך שלא תשלוט בך עין הרע כך 
וכל העם רואים את ) שמות כ(ה התורה לישראל עשה להם פומבי שנאמר "כשנתן הקב

אל משה לך אל העם וקדשתם ' ויאמר ה) שם יט(הקולות ולא היו אלא קדושין שנאמר 
  .וחותושלטה בהם עין הרע ונשתברו הל' וגו
  
  

  אזהרת יעקב לבניו
  
  

  כלי יקר על בראשית פרק מב פסוק יד  
  

ועוד נתן מופת שני , מתחלה אמר מרגלים אתם מאחר שהטמנתם אתכם בתוך הבאים
' ויאמרו לא אדוני וגו, כי נכנסתם בעשרה שערי העיר, שהרי ערות הארץ באתם לראות

, י אנו מתייראים מן עין הרעובזה תרצו ההטמנה לומר כ. 'כלנו בני איש אחד נחנו וגו
  .ויאמר אליהם לא כי ערות הארץ באתם לראות

  
  

  י יהושע פרק יז פסוק יח "רש
  

כי יער הוא  - כי יער הוא ובראתו . אותו שאמרתי לך עלה לך היערה -כי הר יהיה לך 
והיה לך . אתה שאתה עם רב -ובראתו . ואינו ראוי אלא לעם רב ויבראוהו ויפנוהו

ואין אחד  - כי רכב ברזל לו . על ידי שאתה עם רב - תוריש את הכנעני  תוצאותיו כי
ורבותינו . ואתה יש בך היכולת ותורישנו -כי חזק הוא . משאר השבטים כדאי להלחם בו

החביאו עצמכם ביערות שלא תשלוט בכם , עלה לך היערה): בבא בתרא קיח א(פירשו 
  . עין הרע

  
  

  בלעם הרשע
  

  בית עולמיםספר 
  

  " .שתום עין"בן בעור שהיה המומחה הגדול לעין הרע היה  בלעם
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וזה סוד עצת בלעם להחטיא את ישראל בבנות מדין לקלקול ברית שהוא הגורם ביטול 
א בהם "י רבתה מגפה בישראל שהכניסה הסט"הקליפות וחצים לההוא רע עין ולכן ע

עינא בישא ולזה ' י פינחס שהיה מזרעו של יוסף דלא שלטא בי"עין הרע ונתקן הדבר ע
ובלעם היה רוצה לקלל ישראל .כתיב הנני נותן לו את בריתי שלום והוא הקמת הקשת

  .'וכו" וירא בלעם את ישראל שוכן לשבטיו: "ולהטיל בהם עין הרע כמו שכתוב
  
  
  

  דוד מלך ישראל
  
  

  י שמואל א פרק יז פסוק לח     "רש
  

  :וזה לשונו, הזוהר הקדוש מפליג מאוד בכח עיני דוד המלך
  ".בכל מקום שהיה דוד מסתכל בעין הרע היה ממשיך כל מיני צרעת"
  

 ואימה ופחד, ורשעים שהיו מסתכלים בהם זעו. וכן ניסים גדולים נעשו בעינים שלל דוד
דוד היו לו עינים של רחמנות מעלות חן וחוט ירוק : "ומצד שני מובא בזוהר. נכנס בלבם

וכאשר כעסו במלחמה , תו חוט מתהפך ונעשה אדוםבהן ובשעה שהלך למלחמה היה או
  ".היה החוט חוזר למראהו

  
ועוד כל מיני גונים היו נוצצים , ניו בארץ מפני רבונודוד היה משפיל עי: "עוד מובא

   ".בעיניו של דוד ולא היה בעולם דבר יפה כמו עיניו של דוד
אף שהיו , מן המשחהנהפכו להיות כמדת דוד משנמשח בש -את דוד מדיו  :ולכך אמרו

הכניס בו עין , של שאול שהיה גבוה מכל העם משכמו ומעלה וכיון שראה שאול כן
  .והרגיש דוד בדבר, הרע

  
  

  אבן עזרא על תהילים פרק ז פסוק א 
  

יש אומרים שהוא שאול שהיה יפה כדרך כי אשה כושית לקח  -על דברי כוש בן ימיני 
ל שלא "וזה הפך סגיא נהור ומה שאמרו רז וזה רחוק בעיני שיורידו מלת שבח לגנאי

  .הזכירו לברכה שלא תשלוט בו עין הרע
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  ילקוט שמעוני שמואל א 
  
  

וכתיב בשאול משכמו ומעלה גבוה מכל העם כיון שהלבישו . וילבש שאול את דוד מדיו
יכון שראה שאול שהיו עשויין לו מיד , בגדיו והיה ראוי למלכות מיד היו עשויים לו

ד לא אוכל ללכת באלה כיון שראה דוד שהכניס בו עין הרע אמר דו, עין הרעהכניס בו 
  .וכי לא נסיתי

  
  
  
  

  באבשלום הייתה עין הרע
  
  
  

  מסכת נדה   -ספר חדושי אגדות חלק רביעי עמוד קנו 
  

, כי מה שנקרא עין הרע הוא מורה על ההעדר הגמור שזהו ענין הרע, כי כבר התבאר
והוא נותן ההעדר , ולכך אבשלום שהיה לו עין שהוא רע, אותוההעדר הוא הפך המצי

ולא יקשה מעתה איך דבר זה אפשר , ומבקש לבלוע את אביו שעל ידו היה לו המציאות
אבל דבר זה הגיע לו מצד העין שהוא , שהיה רוצה להפסיד את מי שהיה סבה למציאותו

אל העדרו במה שנתן לו  שהוא הפך, ולפיכך רצה לתת העדר לאביו. רע ועל ידו ההעדר
של אבשלום בעין ] כח) [שבח(ולהורות על . המציאות וההפך מבקש דבר שהוא הפכו

כ היה כח העין של אבשלום שירד בעינו "אמר כי כ, שלו שהיה חפץ להעדיר את הכל
כי אבא שאול היה גדול , וכל כך היה חכו של עין עד שהוא רוצה לבלעותו, עד חוטמו

שהרי העין שלו היה בולע את . כל כך גדול כחו של עינו, אבשלום בדורו ונכנס בעין
  .הגדול שאין גדול ממנו והיה בולע אותו לגמרי עד חוטמו שאי אפשר לבלוע אותו יותר

  
  

  ן "ליקוטי מוהר
  
  ". בעיני' אולי יראה ה"
  
אם אינו מרגיש בעצמו שיוכל לעמד בזה , כי מי שרואה שנופל לרע עין, קאידי" בעיני"
וצריך לראות . אזי צריך לתקן, אבל מי שיכול לתקן. צריך לברח ממנו, הנצל ממנול

כי יש כמה בחינות רע , כדי לידע השרש שצריך לתקן על ידו, מהות בחינת הרע עין
צריך להכניע , שעינו צרה בהתנשאות של חברו, וכשנופל לרע עין של התנשאות. עין
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והוא שרש . שהוא בחינת משיח ,היינו בשרש המלכות. בהשרש של ההתנשאות
והוא בחינת טוב ". ויתן עז למלכו וירם קרן משיחו): "שמואל א ב(בבחינת , המלכות

  :שהוא משיח, הנאמר בדוד, "יפה עינים וטוב ראי): "ז"שם ט(בבחינת , עין
  

ועמדתי , פעם אחת נפתחה מערה מתחתי. קובר מתים הייתי, אבא שאול אומר: תניא
  :אמרו עין של אבשלום הוה, כשחזרתי לאחורי. עד חטמי, תבגלגל עינו של מ

  
כי אבא שאול השתדל לתקן תמיד את הרע . קובר מתים הייתי, וזה שאמר אבא שאול

  .הנקרא מיתה, עין
  
  
  
  

  כספים ועושר
  
  
  
  
  

  ספר גור אריה על שמות פרק כה פסוק ב 
  

, וא עני יתן הרבהומי שה, לפעמים יהיה לאדם הרבה ממון ויתן נדבה מעט, ואם תאמר
, הרבה - והיה ראוי שיתן אותו שיש לו ממון רב , ולא יהיה זה שוה לפי ערך הממון

והם רע עין , כי אותן שיש להם הרבה, כי אין הענין כן. מעט -ואותו שיש לו מעט 
כי , אבל העשיר הוא שיש לו עין טוב ולב טוב. אינם עשירים בממון, ועיניהם צרה ליתן

שהרי יש לו , זהו עשיר, אבל מי שיש לו לב טוב ונותן בעין יפה, סרהרע עין הוא ח
  .הרבה שנותן ומשפיע לאחרים
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  סגולות נגד עין לא טובה
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  כל דבר הסמוי מהעין 
  אין עין הרע שולט בו

  
  
  

  ספר יערות דבש 
  
  
ולכך בית הכנסת ובית המדרש שסמוי , העין אין עין הרע שולט בוכל דבר הסמוי מן (

אך זהו אם תלמיד חכם חבוש בבית , אין עין הרע שולט ולכך נתקיימה ברכתו, מעין
אבל אם צריך לילך בשווקים לחזור אחר פרנסתה , המדרש לא יראה ולא ימצא בשוק

  ):פשוטה חל עליו עין הרע וגם זו לא תתקיים
  

לכן ישתדל שבמעשיו לא יגרום , נו לצורך גורם לגרות בו את עין הרעכל פרסום שאי
  :ולכן , לתהיות בני אדם עליו ולמשיכת תשומת לב 

  
ומי לנו גדול מיעקב אבינו שעשה לבנו יוסף כותונת פסים , אל יבליט אדם בנו לטובה 

  .'חיו ושנאו אותו ומכרו אותו וכוומזה נתקנאו בו א
  

ומתוך שנדברין בו שולטת בו , שלא יהיה תימה בעיני הבריות, יותר מדאי - ולא חכם 
  .עין הרע

יקח במקצת הממון : "ל"אדם שהעשיר פתאום שאז הבריות תמהין עלל עושרו אמרו חז
  ". ספר תורה או תפילין או יפריש כסף לדברי מצוה ובזכות זה יתקיים ממונו

  .מנו ומרוחיוובכך יבטל העין הרע ממעשר וצדקה  –שיעשה סגולה מנכסיו 
  
  

  הנהגות ישרות  - הנהגות צדיקים 
  
  

המספר שבח אדם בחכמה או עושר או בנים וכיוצא חייב לברכו שלא ישלוט בו עין הרע 
  .כן ינתן בו מלבד ענשו יעלה באשו ואם נותן עין הרע בחבירו

  
  ].הזוהר הקדוש[  ראוי להלביש את התינוק בצבע תכלת, צבע התכלת שומר מעין הרע 

שתכלת , היה בתכלית השלמות וציווה הקדוש ברוך הוא לפרוש עליו בגד תכלת המשכן
וכן קיים היום החלזון אשר הפיקו  .ומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבודדומה לים וים ד
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ויש עניין , ויש עניין רב לקנות אותו ולהטיל בציצית פתיל תכלת, ממנו את צבע התכלת
  . 'פתיל תכלת וכו, טליתניה, לחנויות משכן התכלת ניתן לפנות. גדול על פי הסוד בדבר

  
  ].הזוהר הקדוש. [הלובש ציצית אין יצר הרע יכולל להרע לו בעין רעה

  
כיסוי ( בקש רחמים שלא ישלוט בך עין הרע בכיסוי הראש ובאימה כדי שישמע תפלתך

  .) הראש מועיל נגד עין הרע
  

י זה אדם נצול מרוע עין של על ידי למוד זכות על שהאדם מלמד על הרשע על יד
  .הרשע

  
  .מה שהרשע זוכה הוא הכל לטובת הצדיק

  
  .אות רע על ידי כך נצול מביזיונותמי שעוצם עינים מר

  
  
אפילו שיהיה הדבר  .אין העין יכול לראות אלא מה שנותנים לו רשות לראות"

  ".לפניו אינו יכול לראות עד שנותנים לו רשות מן השמים לראות
  
  

  .לו כאב עינים בידוע שדינין שורים עליומי שיש 
  

  .מי שדינים שורים עליו יסתכל בכל פעם על השמים 
  

  .הסתכלות בכל פעם אל השמים זה מבטל שנאת אויבים 
  
  

  פרק עשירי  -שער האהבה  - ספר ראשית חכמה 
  
  

וכן פירשו בזוהר , ולכן צריך לתת השבח והברכה לבורא בלב טוב ועין טוב ובשמחה
זכרנו יברך שכאשר האדם מזכיר שבח חבירו ' אמר שם על פסוק ה) רשת במדברזוהר פ(

  .צריך לברכו כדי שלא ישלוט בו עין הרע 
  

  א /המאירי על מסכת בבא מציעא דף קז
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אסור לאדם לעמוד על שדה חברו בשעה שעומדת בקמתה שמא ישלט בה עין הרע 
עצה שלא יקח אדם קרקע סמוכה ויביא עצמו לידי רנון הבריות ואף מפני זו אמרו דרך 

  :לעיר ביותר אלא אם כן דעתו להקיפה בגדר עד שלא תהא העין שולטת בה
  
שהגינה יש בה היזק ראיה ושגדולי המחברים נראה שדעתם שאין בגנה העניין  אוריב

היזק ראיה שמא אתה מתמיה לדבריהם ממה שאמרו בסוגיא זו גינה שאני שנראה 
מ יש לפרש בה כן גינה שאני שאין "ף ביתר מן החצרות ומשהגנה יש בה היזק ראיה א

שם היזק ראיה לבד אלא היזק ממון מצד עין הרע שהרי אף בשדה שאין שם היזק ראיה 
אסרו לעמוד עליה בשעה שעומדת בקומתה והגנה מתוך והפירות והירק מצויין בה 

  .תמיד הרי היא כשדה העומדת בקומתה
  
  

  ע אורח חיים סימן קמא "שו
  
  
אחים זה אחר זה והבן אחר האב ואין מניחים אלא בשביל עין הרע ' כולים לקרות בי

הוא המפטיר לא יקראו השני בשמו משום עין הרע ' הוא השביעי וא' אם א' ואפי
  ):ל"מהרי(
  

  ע אבן העזר סימן סב "שו
  
  

הגה ואפילו לא היו החתנים : אם יש שני חתנים יחד מברכים ברכת חתנים אחת לשניהם
א דאין "ה לענין מילה וי"רס' ד סי"ד אלא שהיה דעתו על שניהם כמו שנתבאר ביביח

חתנים ביחד משום עין הרע וכן נוהגין לעשות לכל אחד חופה בפני עצמו ' לברך לב
  : ולברך לכל אחד אבל לאחר הסעודה מברכין להרבה חתנים ביחד אם אכלו ביחד

  
  סימן תקצו  -ח "ספר אליהו רבה או

  
  
עוד טעם לסימן שלא ישלוט בנו עין הרע כדגים . 'חיים לזכר וכו' ים וכודג] לבוש[

  ].ממתכת או כסף שתולים על הבגד או על בגדי התינוק. [ונפרה ונרבה כדגים
  

  .א בתהלים סגולתו להנצל מעין הרע"קריאת פרק ל
  

  הלכות נזקי ממון  - ע סימן קפג "שו
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, אם עושה בביתו וברשותו, ן הרעואפילו בעסקיו ובמעשיו שאין בהם חשש היזק עי

ודרך ארץ . כי שמא אינו חפץ שידעו אחרים במעשיו ועסקיו, אסור לראות שלא מדעתו
  ":תצלח במעשיד"יברכנו ויאמר לו , הוא כשאחד רואה שחברו עוסק במלאכתו

  
  סימן תשצב  - ספר חסידים 

  
  

ה תאומים כגון אשה שילד, צריך להתחנן עליו, על כל דברים שאין רגיל להיות
  .מפני עין הרע, ויותר צריך להתחנן אם ילדה שנים בתוך ָשנה, שיתקיימו שניהם

  
  פרק כו  -ספר קב הישר 

  
  

, כי הוא כמו שער בנפשו של האוכל: אבל הזוהר פירש בענין אחר אל תלחם לחם רע עין
כ אותו האכילה הוא בנפשו של האוכל כמו סם "כי כל האוכל מאכל אצל הרע עין אח

ולא יגיעו ימים מועטים שיבא אליו איזה חולי ולפעמים יגיע אף שיחלה בחולי . תהמו
ולכן לא רצה רבינו הקדוש לאכול משום אדם כי היה מתיירא לנפשו . שיש בו סכנה

כ כל מי שהוא "וא. כ בהכרח שיבא אליו איזה חולי"שלא יהנה מן איזה צרי העין ואח
ולפעמים כשימות האדם האוכל מאכל . יםצר עין גורם רעה לעצמו וגורם רעה לאחר

  .אצל הצר עין אזי בגרמא דיליה הוא מת וצריך לעשות תשובה על זה
  
  

  סגולה בהבדלה
  

   
כשיוצא , הבדלה במוצאי שבת הוא להבדיל בין שרים השולטים בשבת לשולטים בחול

ובשעה שאומרים , שבת עולה מגיהנם יצר הרע של עין הרע ורוצה לשלוט בישראל
  .נועם בורחיםויהי 

 
  מדרש רבה במדבר פרשה ז פסקה ה 

  
  

ה משלח "דרבי יצחק דאמר על עין הרע כשאדם צר עין ואינו משאיל את כליו הקב
צרעת בביתו ומוציא כליו לחוץ והבריות אומרים פלוני שלא היה משאיל כליו ואומר 

  .שלא היו לו כלים הרי שהיה לו כלים 
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   נהר נ - מעין ד  - ספר חסד לאברהם 
  
  

ולא רוח רעה ולא שום מיני  וידע שהלובש בגדי פשתן לבן אין שולט בו לא עין הרע
  .כישוף

  מדרש רבה דברים פרשה ו פסקה ח 
  
  

מאיר אומר אף לא נגעי קרוביו ועל ידי מה ' כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו ר
בירו הנגעים באים על ידי עין הרע אמר רבי יצחק בנוהג שבעולם אדם אומר לח

השאילני קרדומך שאבקע בו העץ הזה והוא אומר לו אין לי מעין רעה כך הוא אומר 
 .מיד בא הנגע על ביתו בחייך השאילני הכברה שלך ויש לו והוא אומר אין לי מעין רעה

  
  מדרש משלי פרשה פרשה א 

  
  

ולא תלכו בחקות ) כג, ויקרא כ(שנאמר . אלו אומות העולם. בני אל תלך בדרך אתם
כי אל תשתחוה לאל ) שם(שנאמר . מלעבוד עבודה זרה. מנע רגלך מנתיבתם. ויםהג

  :אחר
כנגד . כי חנם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפוך דם

, שאפילו עופות ודגים אינן נכנסין למצודתן של צרי עין. צרי עין אמר שלמה מקרא זה
  אלו צרי עין. הם לדמם יארובוו .בעיני כל בעל כנף, לכך נאמר

  
  מדרש תהילים מזמור נג 

  
  

  .זה עין הרע, מהו בליעל. ש הבליעלאל ישים אדוני את לבו אל אי
  
  

  ן "ספר שיחות מוהר
  
  

וביותר . וסימן סנפיר בגימטריא רע עין. סנפיר של דג לעשן בו -ודע שסגולה לעין הרע 
  :של עין, ון נופל על לשוןלש. מסוגל סנפיר של מן דגים שקורין אותו שלעיין

ל על האדם או תינוק "לתלות הסנפיר הנ: עוד שמעתי בשמו זכרונו לברכה נסח אחר
  :ל"ל וינצל כנ"יתלו עליו סנפיר הנ, שמורגל שיהיה לו לפעמים עין הרע
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פר לי עוד שאז אמר שעין הרע נמשך מהארבע מאות איש שהלכו עם עשו להלחם יוס
שהלכו ): תלב(ואיתא ". וארבע מאות איש עמו) "שית לב זברא(כמו שכתוב , עם יעקב

וסנפיר הוא מספר ארבע מאות שהוא מספר . להטיל עין רעה חס ושלום במחנה של יעקב
ל שמהם נמשך "וכל זה הוא כנגד הארבע מאות איש של עשו הנ. ל"רע עין במכוון כנ

דברים שעולים ארבע ועוד חשב אז כמה . ל"ועל כן סנפיר מציל מזה כנ, ל"הרע עין כנ
  :מאות שהם שיכים לענין זה

  
יחזיק אגודל ימינו בשמאלו ואגודל שמאלו , מי שנכנס לעיר ומתירא מפני עין הרע

" אני פלוני בן פלוני מזרעו שלל יוסף בא שאין עין הרע שולטת בו: "בימינו ויאמר כך
  ] .ה"ברכות נ.  [יראה על דפנו של נחירו השמאלי –ואם הוא מתירא מעין הרע שלו 

  
  

  הנהגות צדיקיםספר 
  
  

כ לאחרים שיהיה עץ עושה "ולהיות חוזר בתשובה על כל עונותיו ועיקר הלימוד ללמד ג
פרי טוב שנהנין ממנו בני אדם התלמידים שהם קרוים בנים ובזה יזכה צאצאיו ירבה 

י כחול ימים לשוט בים התלמוד עם התלמידים שהם כדגי הים ואין עין הרע שולט בו כ
  .יכנס לגדר הטוב זו תורה ואין רע מדבק בטוב וטוב לו בעולם הזה ובעולם הבא

  
מי שיודע בשורה טובה לחבירו יבשרנו במהירות כי מצוה גדולה היא כי זה לו למשיב 
נפש ממש וכן מי שמספר בשבחו של חבירו בבנים או בממון יברכנו שלא ישלוט בו עין 

  :ו מכשול וכמו שכתוב  להלוות לעני בשעת דחקוהרע וכן יזהיר לבר ישראל שיודיע ל
  

והטעם כי ענוה מביא לאריכות ימים לפי שעל האדם הגבוה  :לא קדמני אדם שלום
ברוחו הכל מתרעמין עליו ומקטרגין עליו אבל לאדם שפל רוח בעיניו של עצמו אין 

ים ואין משגיחין עליו לקטרג עליו והכל מלמדין עליו זכות בין עליונים ובין התחתונ
  :שום עין הרע שולט עליו כלל
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  הימים שיש בהם מזיקים
  צריך להשמר בהם ומהםאשר 

  
  
  
  

  ספר קב הישר
  
  

ז "כ, ז בסיון"ט ,ט באייר"כ, ה ניסן"כ, אדר' כ, שבט' יום ה, ז במרחשון"י: ואלו הן
  .ב אלול"ויום י, ז באב"ויום כ, ו אב"כ, אב' כ, ו בתמוז"ד כ"כ, סיון

  
מים הנזכרים יש ליזהר מאוד שלא ילכו הילדים יחידים אף ברחובות כי והנה באלו הי

כי  .ו ליכנס לתינוק או תינוקות רחמנא ליצלן"הרוחות מצויין בעולם ויש להם רשות ח
כמה אחריות . ל"אלו העתים הם קבועים לשלוחי דין לפעול בעתים הקבועים הנ

, יאים ברכות טובות על העולםכמה רוחות טובות הן המב , והרפתקאות על האדם הענוש
ועל כולן צריך  .ו אוירין בישין וחלאים רעים ונאמנים"וכמה רוחות רעות הן המביאין ח

' ואת עמו ישראל מכל עניני האדם לעורר רחמים ולהתפלל לפני אדון העולם להצילו
ובאלו הימים הנזכרים לעיל יש רשות לבעלי עינים רעות ליתן עין הרע . ל"רעים הנ

  .ולכן צריך האדם להזהר בהם מאוד  ,נוק או להכניס עין הרע בממון של חבירולתי
  
  

  פרק לב  -ספר קב הישר 
  
  

ן קבלה הוא בידי "ן ומסיימין באות נו"א פסוקים המתחילין באות נו"ודע כי אותן י
א פסוקים הנזכרים "ועל כן טוב לומר אחרי י. שהן טובים מפני כשפים ועין הרע

ע הצל עמך בית ישראל מכל מיני "רבש, ן תפלה קצרה זו"בנו במעמדות המתחילין
וכשם שפרשת כנפיך על אבותינו שבמדבר שלא שלט , כשופים ומכל מיני עין הרע

עליהם עינא בישא דבלעם בן בעור כן תפרוס כנפיך עלינו ברחמיך הרבים להיותינו 
לי רני פלט  בשמותיך הקדושים מכל עינא בישא אתה סתר) במכסה ובהנהגה(מכוסים 

ל תהיה בטוחה דלא "א פסוקים הנ"וכל אשה כשהיא מעוברת כשהיא אומרת הי. וגומר
ל ויהיה ניצול מעין "א פסוקים הנ"כ יזהר האדם לומר י"ע. שלטא עיני בישא על הולד

  :רע אמן כן יהי רצון
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  פרק פה  -ספר קב הישר 
  
  
  "חסיתי אל אבושה לעולם בצדקתך פלטני' בך ה"
  

, ב שבטים ויאמר"ד שהן רמז לי"ומסיים באות יו' זה הפסוק שמתחיל באות בויכוין ב
ב שבטים שמרני והצילני מכל חטא ומכל מיני עין הרע שלא "רבונו של עולם בזכות י

, ולא ישלוט עין הרע לא במאודנו ולא בגופנו, ישלוט בי ולא בזרעי וזרע זרעי עד עולם
" צילי על יד ימיני' ה", "תה ועד עולםישמור צאתי ובואי לחיים ולשלום מע' ה"
  ".נדעה ונרדפה לדעת את ה"
  

בן פורת : "סגולה ועצה טובה לכל הירא מעין הרע לומר את הפסוק שברך יעקב ליוסף
  ].ט"בראשית מ" [יוסף בן פורת עלי עין

  
: וידועה שמבטלת עין הרע בלשון המקרא נקרא ולתו מפורסמתסג" רודה"עשב הנקרא 

  . )חיים יוסף דוד אזולאי– א"חיד הרב(" פיגם"
  
  

  פרשת דברים  -א "ספר קול מבשר ח
  
  

במדרש ). י' דברים א(ידוד אלקיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב 
. אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך, )'תהלים ה(זה שאמר הכתוב , )א"י' ר פרשה א"דב(

, ולכן. סוגל להנצל מעין הרעעל פי הנודע שפסוק זה מ, ל"ב מפשיסחא ז"והגיד הרר
חשש משום ', אלקיכם הרבה אתכם וגו' ה, ה את ישראל"בשעה שבירך משה רבינו ע

ה אשתחוה אל היכל "זש, ועל זה אמר המדרש, ו בישראל"עין הרע שלא ישלוט ח
  .ואז אין לחוש עוד לעין הרע', קדשך וגו

  
  

  תפילה נד -לקוטי תפילות חלק ראשון 
  
  

  ל"מרבי נתן זצ, תפילה נגד עין הרע
  

אתה לבד יודע  ,טוב עין, טוב ומטיב לכל, מלא רחמים, רבונו של עולם רבונו של עולם
. שעינו רעה בקדושת ישראל עם קדוש. את עצם התגברות הרע עין שמתגבר עלינו מאד

, ובכל יום ויום מתגבר עלינו ביותר בכמה תחבולות להרחיקנו חס ושלום מעבודתך באמת
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אתה ידעת את כל אשר , אתה ידעת את לבבנו, מלא טוב, מלא רחמים. מאדורודף אותנו 
עבר עלינו על ידי הרע עין של האויבים והשונאים הרודפים אחר הבאים להתקרב באמת 

ועתה הודיענו . וגם אתה ידעת גדל חלישותנו לעמד נגד עינם הרעה. לעבודתך ולתורתך
א המקום להתחבא ולהטמן מפני עינם ואיה איפו, נא אבינו שבשמים אנה מפניהם נברח

פקח . הטה אלהי אזנך ושמע. "הביטה בעניינו כי רבו מכאובינו וצרות לבבנו. הרעה
כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך , עיניך וראה שוממותינו

שעינו כי לולא חטאינו ופ. כי ידענו באמת כי אנחנו בעצמנו החיבים בכל זה". הרבים
כי , אבל מה נעשה אבינו. לא היינו צריכים להתירא מפניהם כלל, המרובים והעצומים
, פעמים רבות הצלתנו. חטאנו העוינו והרשענו וסרנו ממצותיך. הסכלנו הרבה מאד

ובכל זאת אנו חפצים ומשתוקקים ומחכים ". ותמוגנו ביד עווננו", ואנחנו מרינו עצותיך
כי אתה רוצה בתשובה כי חנון ורחום אתה , בודתך באמתומיחלים בכל עת להתקרב לע

כי אין לנו שום כח . ועתה הצילנו נא ברחמיך מן הרע עין, וקרוב לכל קוראיך באמת
ואין לנו על מי להשען כי אם על אבינו . לעמד נגד אחד משונאינו אף כי נגד כולם

אולי יראה ". למרוםדלו עיני ", לך לבד עיני צופיות, לך לבד עיני תלויות, שבשמים
ואל . הבט נא רחם נא והושיעה נא צאן מרעיתך. אולי יחוס אולי ירחם, יהוה בעיני

הבט משמים וראה . "כי היינו לעג וקלס" הבט משמים וראה. "ימשל בנו הרעעין כלל
  ":המון מעיך ורחמיך אלי התאפקו. מזבול קדשך ותפארתך איה קנאתך וגבורתך

  
הטוב כי , טוב באמת תמיד, טוב ומטיב לרעים ולטובים, ומטיבמלא רחמים טוב לכל טוב 

רחם עלינו ברחמיך הרבים והצילנו מרע עין , לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך
הן שלא ישלט בנו שום עין רעה , הן שלא יהיה לנו שום עין רעה כלל. מכל הבחינות

ינא חדא דרחמי ותמשיך ותביט עלי בעינך הטוב בע. משום אדם ומשום נברא שבעולם
ותשמרני ותצילני שלא יהיה עיני רעה כלל בגדולת חברי ובגדולת . ותשפיע עלי טוב עין

ותצילני מפגם הראות ותשמרני תמיד שלא אסתכל בשום דבר המביא . כל העולם כולו
העבר עיני מראות שוא . "ולא בשום דבר הפוגם את העינים. לידי הרהורים חס ושלום

וכל ". שמרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך. "הצילני מעין נואפת". בדרכך חייני
והרע , מה שחטאתי עויתי ופשעתי לפניך ופגמתי בעיני בשוגג ובמזיד באנס וברצון

אלוה סליחות חנון , על הכל תמחל ותכפר ותסלח לי, בעיניך עשיתי מנעורי עד היום הזה
בכל הבחינות בקדושה ובטהרה גדולה  ותזכני מעתה להיות טוב עין. המרבה לסלוח

  :כרצונך הטוב באמת
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  פרק סו  -ספר חרדים 
  
  

וכל שכן אם מדבר עליו כמה , מ"משרה עליו עין הרע של ס, הרואה את חבירו ומקנא בו
מה ": ואמר בפיו  והוא חבירו של בלעם שראה את ישראל בעין הרע, טוב יש לפלוני

  ".יעקב משכנותיך ישראל אהליךטובו 
  
  

  פרק כא פסוק יד  -ספר גור אריה על בראשית 
  
  

" ממך כל חולי' והסיר ה"כדאיתא בפרק הפועלים , כי רוב חלאים הם על ידי עין הרע
יש לו סבה אחרת שהיא כמו  - ואם אין עין הרע , זו עין הרע כדאיתא התם) טו, דברים ז(

  :עין
  
  
  
  

  המזיקים במבטם
  
  
  
  

בעלי מידות , בעלי מרה שחורה, בעלי מום, קניםז, זקנות בעלות מום הם בכושר להזיק
  .       בעלי גבות מאוחדים, ולות ובהירותעיניים כח, רעות

  
  השפעת העין הרע יותר גדולה כאשר ההסתכלות נעשית בעין אחת 

  .עוצם עין אחת –כדוגמת צלף היורה בנשקו 
  

  .ים בעלי אופי חזק המקרינים סמכותאנש
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  סימנים להיזק עין הרע
  
  
  
  
  ן      "קוטי מוהרל

               
  

ועל ידי עין הרע ). ד"בראשית רבה פרשה י(' צריך להלל את ה, בכל נשימה ונשימה
אזי מגהק ופותח פיו לקבל נשימה , כשיש לאדם עין הרע, כנראה בחוש, נכפל הנשימה

ת ובפרט שצריך להלל ולהודו. ל"גם ההלל צריך לכפל כנ, וכשהנשימה כפולה. כפולה
  .והוא רואה בהכרת רשעים, שהציל אותו מעין הרע הזאת', לה
  

, נשים בהריון, תאומים, ילדים קטנים, תינוקות: הפגיעים ביותר הם בעלי חולשה גופנית
  .כלות ביום כלולותיהן, חולים, ניםזק, יולדות

  
  :ו אחיד ויכול להיות בצורות שונותהנזק מעין הרע אינ

  
מאוד לחפש את קרבתו של הטוב  ידי קרובים וידידים וכדאיינזק ברכוש או בגוף וגם על 

  .עין
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  סיפורי מעשיות
  
  
  

  ין שהיה ברוסיהינמעשה מע
  
  

הניחו ככר לחם בפני פושע שנידון למוות . השפעת העין על הסובבאת ת מאעשו נסיון ל
 ,הוא היה מסתכל בלחם שלפניו, הנידון היה מורעב שלושה ימים ולא בא אוכל לפיו. 

  .בלי אפשרות לגעת ולאכול מלחם זה
  

בדקו הרופאים את הלחם שהיה מופנה כלפי הנידון והנה מקום זה שבלחם , לאחר ימים
ועוד נמצא בספרי המפרשים בתורה שיש עוף הנקרא . נהפך להיות רעיל כסם המוות

ויש , שבהבטתו על הביצים שהטיל גורם לחימום הביצה ולפקיעת האפרוחים" ראה"
  . שים היכולים להמית טרפם ברשף עיניהםסוגי נח

  
  

  רמז תרסה  - פרק כה  -ילקוט שמעוני ויקרא 
  
  
אמר רש , עשיר ורש נפגשו עשיר זה שהוא עשיר בנכסים ורש זה שהוא רש בנכסים 

מי שעשה את זה עשיר יכול ' לאותו עשיר תן לי מצוה ולא נתן לו עושה כולם ה
ל עשיר לאותו עני למה לית "א, שותו עשירלעשותו עני וי שעשה את זה עני יכול לע

ל הקדוש ברוך הוא לא "א, את לעי ונגיס המי שקין חמי כרעין חמי ערפין חמי קפדון
דייך שלא נתת לו משלך אלא במה שנתתי לו אתה מכניס בו עין הרע לפיכך והוליד בן 

ע בעונה ואי בידו מאומה מכל מה דהוה ליה הדא הוא דכתיב ואבד העושר ההוא בענין ר
תנחום בר חייא ' ביום טובה היה בטוב אמר ר. 'לפיכך משה מזהיר את ישראל וכו, רעה

  .ביום טובתו של חברך היה עמו בטובה ואל תכניס בו עין הרע 
  
  

  פרק יד -ילקוט שמעוני דברים 
  
  

והיתה לו שדה עושה אלף מדות והיה  ,ם אחד שהיה מוציא מעשרותיו כראוימעשה באד
, מאה מדות למעשר וממנה היה ניזון כל ימיו וממנה מתפרנס כל ביתומוציא ממנה 

 כך וכך מדות היא עושה כך, דה זהבשעת מיתתו קרא לבנו ואמר לו בני תן דעתך בש
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והייתי מוציא ממנה כל מזונותי כל ימי וממנה הייתי , וכך הייתי מוציא למעשר ממנה
, א ממנה מאה מדות למעשרבשנה ראשונה עשתה אלף מדות והוצי, מתפרנס כל ימי

וכן בשנה שלישית , בשניה הכניס בה עין הרע והיה פוחת עשרה והיא פתחה מאה
וכיון , רביעית וחמישית פחת לה עשרה והיא פחתה מאה עד שעמדה על מעשרותיה

אמר להם מה באתם לשמוח , שידעו בו קרוביו לבשו לבנים ונתעטפו לבנים ונכנסו אצלו
לשעבר היית , אמרו לו חס ושלום לא באנו אלא לשמוח עמך, על אותו האיש שנדוהו

  . ה בעל הבית"ה כהן ועכשיו נעשית כהן והקב"בעל הבית והקב
  
  

  
  

  :'עמוד ב' מסכת תענית דף ח
  תקרא באסמך אלא בדבר הסמוי ממךאל 

  .שאין הברכה שורה אלא על הדבר הסמוי מן העין
  
  
  
  

  
  

שתצילני היום ובכל יום ויום מעזות פנים  ,ואלקי אבותיי, אלקי' יהי רצון מלפניך ה
ומעזי פנים שלא יעיזו , ו"שלא אעיז פני עם אחרים ואבוא לידי תקלה ח, מחמת עצמי

והצילני מאדם רע ובליעל בעל מרמות , ו"פנים אחרים כנגדי ויבואו לידי תקלה על ידי ח
אנות לבקש ותחבולות שלא אוכל להנצל ממנו ומאשה רעה שלא תעליל עלי עלילות ותו

שכל אלו פגעים רעים וקשים ולא , ולא יצר הרע ולא עין הרע ולא לשון הרע, את נפשי
  .אמן כן יהי רצון. ינקה כל הפוגע בהם

  
  
  
  
  
  

םלל בורא עו-תם ונשלם שבח לא
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  אחרית הימים
  
  
  

  …והשלכתי רעב בארץ. … הנה ימים באים                      
  
  

לא רעב ללחם ) עמוס ח(נתנבא הנביא על אחרית הימים  -מבקשים מים 
ולא ' ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא צמא למים כי אם לשמוע את דבר ה

שישוב אפו יכין להם לחם ומים וישכון שכינתו ורוח בפי ימצאו וכ
  . נביאיהם

  
  ם על ירמיה פרק לא פסוק טז"מלביה
   
יש תקוה על אחרית הימים בעת קץ שאז ושבו  -יש תקוה לאחריתך ) טז(

הבנים שלהם שהם הדור , ל הגם שהם עצמם לא ישובו"ר -בנים לגבולם 
 בו מארץ אויב כי עשרתה לא אמר ושובז(, ישובו לגבולם, האחרון

 ,שוכנים לעצמם בארץ רחוקה מגבולםהשבטים אינם בארץ אויב כי 
  ):וישובו באחרית לגבולם

  
  הקדושאור החיים ופירוש 

  

כי בצר לעם ישראל , כתוב זה מדבר בהבטחת הגאולה -ואומרו בצר לך 
, עוד לו שימצאוהו כל הדברים האלה האמורים בסמוך, שהוא זמן הגלות

והמעטים שישארו מתי , דה מן האדמה והפצה בין האומותשהם השמ
ולא יהיה להם כל הצרות , והם חבלי משיח, מספר זה יהיה באחרית הימים

לבבם ' ומבטיחם שיעורר ה, בתמידות בזמנים ארוכים אלא באחרית הימים
כי אל , ונתן טעם להבטחה זו', והוא אומרו ושבת עד ה, אז לשוב בתשובה

  :'ויחזק לבך לשוב וגו' א ירפך וגואלהיך ל' רחום ה
  

שהביא בזוהר חדש שהרי באו אחרית ' ואולי שזו היא טענת מיכאל לפני ה
ופירשתי , לבם לשוב' ולמה לא יעורר ה, הימים ומצאו אותם כל הדברים
צופיות לפתוח אוצר רוח טהרה לפקוח ' המאמר במקום אחר ועינינו לה

   :יר נעימות עריבות ידידותולהכ' עינים עורות ולהטות לבבות עם ה
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  הבטחת עשיית התשובה 
  ומיד מגיעה הגאולה

  
  
  

  פרשת ואתחנן - ספר עץ הדעת טוב 
   

וכפי הדעת השני . ל זכו אחישנה לא זכו בעתה"באחרית הימים וכמשז
בצר לך לשון יחיד : והרי צריך שיקיימו כל התוכחות לזה אמר, נפרש כך

נתקיימה בו קללה אחת הרי כאלו כלומר מכיון שלאיזה יחיד פרטי 
ולא יצטרך שכל ישראל יחד יצטרכו להיות נמצא . נתקיימה בכל ישראל

  :חס ושלום' בכולן כל הקללות בכללות
  

והנה אם לא יבקשו ' ומצאת וכו' או יפורש באופן על כי הנה אמר ובקשת
לאבות שיגאלם פעם שלישית כנודע לזה ' ו והרי נשבע ה"לא יגאלו ח

בתשובה אל ' ירצה אם יזדמן שלא תרצו לבקש את ה' ר לך וכובצ: אמר
ל בלי תשובה גם אל תחשבו שאם לא "תחשבו שמוכרח אני לגאליכם כנ

ו כי אינו כן כי שני הדברים יקויימו   תשובה "ח,  תשובו שלא אגאל אתכם
מעמיד אני עליכם מלך שגזירותיו קשים מן המן ואתם ? כיצד, וגאולה  הא
על ידי אותו המלך ', בצר לך וכו: ש"אגאל אתכה וזכ "שבים ואח

  .שגזרותיו קשים מהמן כי על ידי כך ומצאוך כל הדברים כולן
  
  

  פרשת ויחי  - ספר עץ הדעת טוב 
  

במה שנודע כי יומו של הקדוש ברוך הוא : הנה אחרית הימים פירושו הוא
א בנוי אלפים שנים דהוי עלמ' ימי בראשית ירמזו אל ז' אלף שנים והנה ז

ן בפרשת בראשית וכמו שביום הששי נברא אדם "וחרב כמו שכתב הרמב
  .כן באלף הששי יבא המשיח אשר הוא יום הששי אחרית
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  הדור האחרון

  
  
  
   

  פרשת נצבים  - ספר עץ הדעת טוב 
  

עצמה אשר אנו תמהים הוא עצמה אשר יאמר ' ולכן הודיע כי זו התמי
ואמנם עיקר מאמרם אינו רק ' דור האחרון וכוש ואמר ה"הדור האחרון וז

כך והדור האחרון ' והמשך הכתוב יהי' אלקינו וכו' ש הנסתרות לה"מ
וגם עתידין ' ש וראו את מכות וכו"עתידים לראות את מכות הארץ וז

לשמוע דברי הגוים הלועגים על ישראל וישאלו זיתנו בדבר הזה והנה 
להארץ עצמה ' ככה וכו' עשה הש ואמרו הגוים על מה "שאלתם הוא כמ

ש לארץ הזאת הנה "וביאר ענינה מ' ש לארץ הזאת ומה חרי האף וכו"וז
ואז ישובו הן עצמן ויאמרו כי הכל בשביל ישראל ' הוא כי גפרית ומלח וכו

וכוונת ' הוא כי גם הם ויתשם וכו' והראי' ש ואמרו על אשר עזבו וכו"וז
והנה הדור האחרון . וה לישראלו עוד תק"כי לא יש ח הגוים בזה לאמר

עתידין לאמר אז פסיק זה ' והשומעים לעג הגוים כנז' הרואים המכות כנז
מה היתה בכל מה ' ירצה אין בנו כח לעמוד על דעתו ית' והוא הנסתרות וכו

' ואמנם הטעמים הנגלות שאנו יודעים הוא כי הכל הי' שאירע עד עתה כנז
ה תמשך עד עולם ואין עוד גלות אחריה לסיבתינו לנו ולבנינו כי גאולה ז

ותמיד נעשה את כל דברי התורה לא נעדר דבר קען שלא יקיים ובשביל זה 
ה עד עתה בשביל האחרית והתקוה הטובה והעצומה הזאת ועוד "טרח הקב

  .ואמר הדור האחרון דרך רמז. 'ש כי מלאה הארץ דעה וכו"לא נחטא כמ
  
  
  
  

  ...ואת רוח הטומאה
  
  
  

  :כך 'ב -א ר זכריה פרק יג  ספנאמר ב
   
   :ַּבּיֹום ַההּוא יְִהיֶה ָמקֹור נְִפָּתח ְלֵבית ָּדִויד ּוְליְֹׁשֵבי יְרּוָׁשָלִם ְלַחַּטאת ּוְלנִָּדה) א(
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  :ק על זכריה פרק יג פסוק א"רדומפרש ה

   
אפשר לפרשו  -יהיה מקור נפתח לבית דוד   -ביום ההוא   )א(

יצאו מים חיים מירושלם  ל הדביקוהו לפסוק"כמשמעו וכן רז
ל יהיה מקור נפתח "ואמרו יכול שיתערבו בהן מעינות אחרות ת

ואמרו עוד כיון  -לבית דוד מקור אחד הוא לחטאת ולנדה 
שהגיעו המים לפתח בית דוד נעשה נחל גדול שנאמר ביום ההוא 
יהיה מקור נפתח לבית דוד ולמה שפירש הפסוק כמשמעו יהיה 

עד היום ההוא לא יצאו מים בירושלם בתוך לחטאת ולנדה כי ' פי
העיר ואז יצאו מים חיים בעיר ולא יצטרכו לצאת חוץ לעיר למי 

  .חטאת שצריך שיהיו חיים כמו שכתוב וכן לנדה שהיא זבה
  

ְוָהיָה ַבּיֹום ַההּוא  נְֻאם יְהָֹוה ְצָבאֹות ַאְכִרית ֶאת ְׁשמֹות ָהֲעַצִּבים ִמן      )ב(
א יִּזָכְ  רּו עֹוד ְוגַם ֶאת ַהּנְִביִאים ְוֶאת רּוַח ַהֻּטְמָאה ַאֲעִביר ָהָאֶרץ ְו

 ,נביאי השקר מכל מיני דתות משונות -)'זכריה יג  ב: (ִמן ָהָאֶרץ
  .הוא יצר הרע שיכרת -רוח הטומאה 

  
א ִתְחיֶה ִּכי       )ג(  ְוָהיָה ִּכי יִּנֵָבא ִאיׁש עֹוד ְוָאְמרּו ֵאָליו ָאִביו ְוִאּמֹו יְֹלָדיו 

  :ֶׁשֶקר ִּדַּבְרָּת ְּבֵׁשם יְהָֹוה ּוְדָקֻרהּו ָאִביהּו ְוִאּמֹו יְֹלָדיו ְּבִהּנְָבאֹו
  

  
א   )ד( ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא  יֵבֹׁשּו ַהּנְִביִאים ִאיׁש ֵמֶחזְיֹנֹו ְּבִהּנְָבאֹתֹו ְו

  :יְִלְּבׁשּו ַאֶּדֶרת ֵׂשָער ְלַמַען ַּכֵחׁש
  

       ם יְהָֹוה ִּפי ְׁשנַיִם ָּבּה יִָּכְרתּו יְִגָועּו ְוַהְּׁשִלִׁשית ְוָהיָה ְבָכל ָהָאֶרץ נְאֻ  ) ח(
   :יִָּוֶתר ָּבּה

  
  :ואומר, פסוק ח אתק "רדומבאר ה

   
מ בכל העולם כי גם "בכל ארץ ישראל וי' פי -והיה בכל הארץ ) ח(

. מאומות העולם לא ישארו אלא הטובים שיהיו עובדי האל יתברך פי שנים
מקצתם יכרתו בחרב ומקצתם יגועו בדבר ,מהם יכרתו יגועו  שני חלקים
  …והשלישית
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ְוֵהֵבאִתי ֶאת ַהְּׁשִלִׁשית ָּבֵאׁש ּוְצַרְפִּתים ִּכְצרֹף ֶאת ַהֶּכֶסף ּוְבַחנְִּתים ִּכְבחֹן ) ט(
ר ֶאת ַהּזָָהב הּוא יְִקָרא ִבְׁשִמי ַוֲאנִי ֶאֱענֶה אֹתֹו ָאַמְרִּתי ַעִּמי הּוא ְוהּוא יֹאמַ 

ָהי   : יְהָֹוה ֱא
  
  

  :ספר זכריה פרק ידוכך נאמר ב
   
ְוָאַסְפִּתי ֶאת ָּכל ַהּגֹויִם ֶאל יְרּוָׁשַליִם ַלִּמְלָחָמה ְונְִלְּכָדה ָהִעיר ְונַָׁשּסּו ) ב(

א} ִּתָּׁשַכְבנָה{ַהָּבִּתים ְוַהּנִָׁשים ִּתָּׁשַגְלנָה   ְויָָצא ֲחִצי ָהִעיר ַּבּגֹוָלה ְויֶֶתר ָהָעם 
  :יִָּכֵרת ִמן ָהִעיר

  
   :ְויָָצא יְהָֹוה ְונְִלַחם ַּבּגֹויִם ָהֵהם ְּכיֹום ִהָּלֲחמֹו ְּביֹום ְקָרב) ג(
  
  
  :ספר ישעיה פרק לדוב

   
ָאּה ֵּתֵבל ְוָכל ) א( ִקְרבּו גֹויִם ִלְׁשמַֹע ּוְלֻאִּמים ַהְקִׁשיבּו ִּתְׁשַמע ָהָאֶרץ ּוְמ

  : ֶצֱאָצֶאיהָ 
  
  :ַבָּׁשַמיִם ַחְרִּבי ִהּנֵה ַעל ֱאדֹום ֵּתֵרד ְוַעל ַעם ֶחְרִמי ְלִמְׁשָּפט ִּכי ִרְּוָתה) ה(
  
ֶחֶרב ַליהָֹוה ָמְלָאה ָדם ֻהַּדְׁשנָה ֵמֵחֶלב ִמַּדם ָּכִרים ְוַעּתּוִדים ֵמֵחֶלב ִּכְליֹות ) ו(

  .ֵאיִלים ִּכי זֶַבח ַליהָֹוה ְּבָבְצָרה ְוֶטַבח ּגָדֹול ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום
  

  :ם על חלק באור הענין"לבימדברי ה
   

ועל בצרה , ל על אדום יבא מחמת נקמה שהחריבו בית קדשו"ר -' חרב לה
מי זה בא מאדום חמוץ , יבא רק בעבור האמונה שיכירו את האל יתברך

בבצרה וטבח ' ז יאמר פה כי זבח לה"ועפ, בגדים מבצרה זה הדור בלבושו
וכן בארץ אדום , א להנקםהזבח הוא לאכילה והטבח הו - גדול בארץ אדום 
ובבצרה יהיה זבח סעודה שיש לו בה הנאה לבטל דעות , יהיה טבח להנקם

' א נגד הטבח שהחרב לה"ועז, הנפסדות ולערוך שולחן האמונה והחכמה
, משל על הגבורים והשרים - כ מדם פרים ועתודים "ומפרש אח - מלאה דם 

אינו לצורך נקמה רק ש -מחלב כליות אילים , ונגד הזבח אמר הדשנה מחלב
אשר ישיבם , ותפש במשלו חלב כליות היועצות לרע, להדשן בתענוגים

  :ל"כנ, וטבח, ומבאר כי זבח, לאמונת האמת
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  נַת ִׁשּלּוִמים ְלִריב ִצּיֹוןִּכי יֹום נָָקם ַליהָֹוה ׁשְ ) ח(
  

  :י"רשומפרש 
  

 שישלם גמול על עיסקי ריב ציון הצועקת לפניו -שלומים לריב ציון 
   :לשופטה מן המריעים לה

  
  ְונֶֶהְפכּו נְָחֶליָה ְלזֶֶפת ַוֲעָפָרּה ְלָגְפִרית ְוָהיְָתה ַאְרָצּה ְלזֶֶפת ּבֵֹעָרה) ט(
  

  :ם על חלק באור הענין"מלביומפרש ה
   
והעפר שלמעלה יהפך , הנחלים יתהפכו לזפת, מצייר חורבנם - ונהפכו ) ט(

   :תהיה זפת בוערוגם ארצם בפנים , לגפרית שהוא מתלהב בקל
  
א ִתְכֶּבה ְלעֹוָלם יֲַעֶלה ֲעָׁשנָּה ִמּדֹור ָלדֹור ֶּתֱחָרב ְלנֵַצח נְָצִחים ) י( ַליְָלה ְויֹוָמם 

   :ֵאין עֵֹבר ָּבּה
  
  
  
  

  ?מיהו גוג ומהי מגוג 
  
  
  

  : ספר יחזקאל פרק לחמובא ב
  
א רֹאׁש ֶמֶׁש ְוֻתָבל ְוִהּנֵָבא ֶּבן ָאָדם ִׂשים ָּפנֶי ֶאל ּגֹוג ֶאֶרץ ַהָּמגֹוג נְִׂשי) ב(

   :ָעָליו
  

  :זהפסוק מפרש ק "רדוה
  
מגוג היה מבני יפת וכן משך ותובל  -בן אדם אל גוג ארץ המגוג ) ב(

א הידיעה באה על שם אדם אפשר "א הידיעה ואין ה"ובאמרו המגוג בה
שהוא שם היחס כי הראשון שהיה בן יפת העם היוצא ממנו נקראים מגוג 

א "סים אל מגוג הראשון וכן שבט המנשה ועל שם היחס תבא השמתיח
הידיעה וגוג שם המלך המולך עליהם ואל עומד במקום שנים כאילו אמר 

  :אל גוג אל ארץ המגוג
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  :נשיא ראש משך ותובל
  

גוג הוא מלך מגוג ומלך שתי האומות האלה משך ותובל ובאמרו נשיא 
ך על סמוך וכן מבחר וטוב ראש הוא ענין כפול במלות שונות והוא סמו

  : לבנון מספר מפקד העם
  

  :דות דוד על יחזקאל פרק לח פסוק במצווהרי פירוש 
  
מלת אל משמשת בשתים כאלו אמר אל גוג אל  -אל גוג ארץ המגוג ) ב(

דניאל (כפל המלה בשמות נרדפים וכן אדמת עפר , נשיא ראש. ארץ המגוג
  :ותובלועל גוג יאמר שהוא נשיא גם על משך ) יב
  
  :ְוָאַמְרָּת ּכֹה ָאַמר ֲאדֹנָי יֱהִֹוה ִהנְנִי ֵאֶלי ּגֹוג נְִׂשיא רֹאׁש ֶמֶׁש ְוֻתָבל) ג(
  
ְוׁשֹוַבְבִּתי ְונַָתִּתי ַחִחים ִּבְלָחיֶי ְוהֹוֵצאִתי אֹוְת ְוֶאת ָּכל ֵחיֶל סּוִסים ) ד(

   :ה ּוָמֵגן ּתְֹפֵׂשי ֲחָרבֹות ֻּכָּלםּוָפָרִׁשים ְלֻבֵׁשי ִמְכלֹול ֻּכָּלם ָקָהל ָרב ִצּנָ
  

  :מפרש ם"מלביוה
  
, כי בני אדום החריבו בית שני ומשך ותובל היו עמהם -הנני אליך גוג  )ג(

כ נקראו בשם הכולל "כי הרומיים המחריבים היו אז ראש להאומות שאח
שבאחרית הימים יתאספו שם במקום ' ורוצה ה, אדום על שם אמונתם

ישמעאל שתחתם גלו ישראל וסבלו רעות רבות וצרות ושם  הרשע הם ובני
  :יוריד אותם אל עמק יהושפט

  
  :ק על יחזקאל פרק לח פסוק ב"רדועוד מדברי ה

  
גוג הוא מלך מגוג ומלך שתי האומות האלה משך ותובל ובאמרו נשיא 
ראש הוא ענין כפול במלות שונות והוא סמוך על סמוך וכן מבחר וטוב 

  :ד העםלבנון מספר מפק
  
  :הנבואה: חלק באור הענין -ם על יחזקאל פרק לב פסוק יז "מלביה
  

הנזכר למעלה שכבר , )אדר(היינו לחדש שנים עשר  -בחמשה עשר לחדש 
ונבואה זו עלומה מאד ולא , ו באתהו נבואה שנית"לחדש ובט' נבא בא

שהיא נבואה עתידה על ' א ופי"וכבר העיר המהרי, נודע מה רצה בה
וכן , ימים בימי גוג ומגוג שאז יתאספו כל הגוים על ירושליםאחרית ה
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רק שבשטתו בענין גוג ומגוג איני מסכים עמו ודרכי משונה מדרכו , האמת
אחר שכבר ישבו ישראל על אדמת , הנה בעת קץ, ולכן אפרש לפי דרכי

ויבא גוג נשיא , עתידים האומות להתאסף ולכבוש את ירושלים, ישראל
שהם הערלים הנקראים אדום ומשך , ות הצפון והמערבמשך ותובל מארצ

ש היוסיפון ושם אמר כי פרס "ותובל הם מבני יפת הגרים באירופא כמ
כוש ופוט אתם וכן בית תוגרמה שהם כולם נמולים מחזיקים בדת 

אבל , והם יתאספו עם בני אדום לכבוש הארץ מיד ישראל, ישמעאלים
באחיו היינו אדום וישמעאל  בבואם יעשה ביניהם מהומה וילחמו איש

, אתם בחרב ובדם' ושם ישפוט ה, מפני שאמונתם מפורדת, ילחמו זה בזה
, ז ספר כאן איך כולם ילכו לאבדון"ע, ד"כמו שנתבאר שם ובזכריה י

והם נמולים , וחשב תחלה מצרים ואשור ועילם שהם מחזיקי דת ישמעאל
כי צפון שכולם הם ואחר כך חשב משך ותובל ואדום ומלכיה ונסי, היום

ותחלה תהיה עקר המפלה במצרים שהם , וביניהם תהיה המלחמה, ערלים
ויבואו האשורים והפרסיים לנקום , י והם יבואו בראש ויפלו"קרובים לא

  .א"נקמתם ויפלו כולם שני הצדדים ועז
  
  
  

  מלחמת גוג ומגוג
  
  
  
  

  :ק על מיכה פרק ד פסוק יד"רדדברי ה
  

  :שם מצור עלינו עם כל גדודיו וחיילותיו -גוגגוג מ -מצור שם עלינו 
  

כמו שאמר ויצא חצי העיר בגולה  - בשבט יכו על הלחי את שופט ישראל 
ואז יבזו השופטים והגדולים אשר בישראל עד שיכו אותם בשבט על ' וגו

   :הלחי דרך בזיון
  
  :חלק באור הענין -ם על יחזקאל פרק לח פסוק יז "מלביה
   
כבר ישכח בימים   -שם גוג ושם מגוג: ל כי"ר - אתה הוא ה' כה אמר ה) יז(

ההם עד שלא ידעו כלל מי היא האומה שנקראת בפי הנביא מגוג ושם 
רק אז כשיבא על הארץ ויתקיימו דברי הנביא אז ידעו שזה הוא , מלכה גוג

 -ש באחרית הימים תהיה והביאותיך על ארצי "וז, המלך גוג שנבא עליו
שאז ידעו כי  -באחרית הימים תהיה גוג  - ומרלצה ר -לעיניהם גוג ' וכו
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האתה הוא שעליך דברו הנביאים בימים  :אמרושה וז, אתה הוא גוג
ל שנבאו עליך שנים "ר -ביד עבדי הנביאים בימים ההם שנים , קדמונים

כי כן יבוא גוג , ששנו נבואתם כמה פעמים, פ בימים שנים"וכן יל, רבות
  : ל"חז שתי פעמים או שלש כדברי

  
  :מביא כךספר עקידת יצחק בעל 

  
ובבואם בכור הנסיוניות ומצרף הייסורין והגליות פעמים שלש עד תזדכך 

להיות לעד שקטים . ולהיותם סגולה מכל העמים. נפשם לקבל הטוב הרוחני
והוא עד אשר . אשר ימשך בזה מהזמן שעור רב מאד, ושלוים ואין מחריד

ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט ) עובדיה(דכתיב . אבא אל אדוני שעירה
ושם ישפט מכל החמס אשר בכפיו והשיב . המלוכה' את הר עשו והיתה לה

ובמדרש .את הגזלות אשר גזל מהדורונות והמסים והארנוניות אשר לקח
ששלח יעקב אבינו לעשו עתידים אומות , )מתנות(כל אותן דורונות  :כתוב

מלכי תרשיש ואיים ) ב"תהלים ע( שנאמר, העולם להחזיקן לימות המשיח
  .יביאו לא נאמר אלא ישיבו, מנחה ישיבו

  
  
  
  

  סוד שלושת סעודות שבת
  
  
  

סעודות ניצול המקיים שלש ) דיבור המתחיל(ה "ד –ספר הקנה בעל 
  :'משלש פורעניות וכו

  
סעודת בפסוק ויאמר משה אכלוהו ' וגדול מזה אמרו שיש סמך בתורה לג...

סעודות ' היום לא תמצאוהו בשדה ואלו בא זה לג' לה היום כי שבת היום
סעודות סודם סוד גדול אין כמוהו ' ג. סעודות' היה כתוב אכלוהו היום ג

סעודות ' ל והם אמרו המקיים ג"כ נאמר ברמז ונתן סודו לחסידים ז"וע
פורעניות מחבלי משיח ומדינה של גיהנם וממלחמת גוג מגוג ' ניצול מג

  .'לה שנאמר הנה יום בא
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  ...עד יעבור זעם
  
  

  
  

  : כא, כ פסוקים , ספר ישעיה פרק כו
  
ַּבֲעֶד ֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגע ַעד } ְּדָלְת{ֵל ַעִּמי ּבֹא ַבֲחָדֶרי ּוְסגֹר ְּדָלְתי ) כ(

  . זַָעם} יֲַעָבר{יֲַעָבור 
  
  :  כך מפרש את פסוקים אלוק "רדה
  
במלחמת גוג ומגוג שתהיה צרה לישראל מעט  זה הפסוק אמר -לך עמי ) כ(

וזה משל , זמן אמר דרך משל לך עמי בא בחדריך וסגור דלתך בעדך
כי כמעט רגע יהיה הזעם ויעבור , להסתר במעשים טובים ובתשובה שלמה

  : כמו שאמר כל הנמצא כתוב בספר, והטובים ימלטו
  
ֲעֹון יֵׁשב ָהָאֶרץ ָעָליו ְוִגְּלָתה ָהָאֶרץ ֶאת ִּכי ִהּנֵה יְהָֹוה יֵֹצא ִמְּמקֹומֹו ִלְפקֹד ) כא(

א ְתַכֶּסה עֹוד ַעל ֲהרּוגֶיהָ    : ָּדֶמיָה ְו
  

  :ק"רדועוד מפרש ה
  
' על דרך משל כמו שאמר גם כן ויצא ה -יוצא ממקומו ' כי הנה ה )כא(

ונלחם בגוים ההם וכל עונם שקדם יפקד עליהם בעת ההיא וכל דם נקי 
וכאשר לא ינקם הדם יראה כאלו הוא מכוסה תחת ששפכו יפקד עליהם 

לפיכך , וכן אמר איוב ארץ אל תכסי דמי, הארץ וכשינקם כאלו הוא מגולה
וזכר הדם ולא זכר החמסים האחרים , אמר ולא תכסה עוד על הרוגיה
וכן אמר בנבואת יואל ונקיתי דמם לא , שעשו כי הדם הוא החמס הגדול

   :נקיתי
  

  :מביא, יז מכתב -ספר פרי הארץ 
   

המה היו בערך שבועיים , אם אמנם לא נמשך הזמן כי אם מעט ורעים
, יקד יקוד כיקוד אש, מימי הפורים עד כמה ימים בחודש אייר, שבעה

כי אנה , היא תקום אותנו בעיר בתווך שלא לנוס אל אחת הערים' ועצת ה
חצר סגרנו עצמינו ב, כי אם חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, מפניו נברח
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תמיד תפלתו בפינו , חדשה אשר לנו יותר מערך מנין כדי להתפלל בציבור
  .ומצלינן בחיי דכל בית ישראל, אקצירי ואמריעי כדרכנו מעולם

  
  
  

  גוג ומגוגמלחמות מטרת 
  
  
  

מאיר את עינינו בנוגע למטרת מלחמות גוג ה הקדוש "ספר השלבעל 
  :ומגוג

   
ולא כמו בנבוכדנצר שהיה , לזכךכן יהיה הענין במלחמות גוג מגוג הכל 

אבל יסורין , ואז הם יסורין שיש בהם ביטול תורה, היראה בשביל עונש
ובכן יתקיים . אדרבא לזכך להתיש חומר ולהוסיף דעה, של אהבה הם

  : למלך על כל הארץ' והיה ה, ומלאה הארץ דעה
  

  :מביאספר גבורות השם ובעל 
   

שלא יביט הקדוש ברוך הוא וכמו כן יש לפרש על מלחמת גוג מגוג 
במעשיהם רק לא לנו יעשה ובזה לא יקטרג עלינו מדת הדין בימי גוג מגוג 

ן לנו חסד למען וית, ויעשה עמנו ברחמים למען שמו, או לימות המשיח
עשה כלומר שהם  ינו בשמים כל אשר חפץקואל ואמר. חסדו ואמתו

ואין הדבר , ושיעיהם להקיהם כלומר שאין יכולת באלקאומרים איה נא אל
   :ינו בשמים כל אשר חפץ עשהקכך רק אל

  
   :ספר חדושי אגדותבעל 

  
ולעתיד בימי גוג מגוג הוא סוף ותכלית ההתנגדות הזה שאז ימשלו ישראל 

ולפיכך בימי , על האומות בזמן מלך משיח כי אז יבטלו ישראל את האומות
אים לבטל אותם בשביל כי ישראל ב, גוג מגוג יבאו כל האומות על ישראל

  :לגמרי
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  המצב בעם ישראל

  
  
  

  : חפסוק  יחזקאל פרק לח
  

ִמּיִָמים ַרִּבים ִּתָּפֵקד ְּבַאֲחִרית ַהָּׁשנִים ָּתבֹוא ֶאל ֶאֶרץ ְמׁשֹוֶבֶבת ֵמֶחֶרב ְמֻקֶּבֶצת 
ים הּוָצָאה ֵמַעִּמים ַרִּבים ַעל ָהֵרי יְִׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָהיּו ְלָחְרָּבה ָּתִמיד ְוִהיא ֵמַעּמִ 

   .ְויְָׁשבּו
  

  :חלק באור הענין ם"מלביפירוש ה
   

מכל העמים , ששבו מגלויות רבות ונקבצו לארצם -מקבצת מעמים רבים 
ועתה  -על הרי ישראל אשר היו לחרבה תמיד , השונים שהיו מפוזרים שם

שהניחו אותם לצאת לה להתישב בארץ וישבו לבטח  -היא מעמים הוצאה 
  : ואין לך שום טענה לבא עליהם, הם מלחמה עם שום אדםשאין ל - כולם 

  
ל שיהיה הבדל "ר -שבאחרית השנים תבוא אל ארץ משובבת ' לכן יסבב ה

שאז ישבו ישראל ימים רבים על , בין ביאתך עתה ובין ביאתך בימי קדם
  ..אדמתם

  
   :ספר חדושי אגדותבעל 

  
טובים ושמואל  ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים -  כלו כל הקיצין

דיו לאבל שיעמוד באבלו כתנאי רבי אליעזר אומר אם ישראל עושין : אמר
ל רבי יהושע אם אין עושין תשובה "תשובה נגאלין ואם לאו אין נגאלין א

ה מעמיד להן מלך שגזירותיו קשות כהמן וישראל "אין נגאלין אלא הקב
אם ישראל  עושין תשובה ומחזירן למוטב תניא אידך רבי אליעזר אומר

   .עושין תשובה נגאלין שנאמר שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם
  

שובו אלי ואשובה  -כ בודאי"וזהו כי אנכי בעלתי בכם כלומר בעל כרחם וא
אבל אם לא יחזרו , אליכם היינו שמזהיר הכתוב אותם שיחזרו בתשובה

ראיה . י מחזיר אותם למוטב בעל כרחם שלא בטובתם"הש? בתשובה
בשובה ונחת תושעון לשון זה משמע שלא יחזרו בתשובה על : יבדכת

  .כרחם שכן משמע בתשובתם ונחת תושעון
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  :כך, ספר ישעיה פרק לנכתב ב
   
ֵהי ִמְׁשָּפט יְהָֹוה ) יח( ְוָלֵכן יְַחֶּכה יְהָֹוה ַלֲחנַנְֶכם ְוָלֵכן יָרּום ְלַרֶחְמֶכם ִּכי ֱא

   :ַאְׁשֵרי ָּכל חֹוֵכי לֹו
  

  :פסוק יחאת י "שרומפרש 
  
אינו מדלג לכם  -לחננכם ' יחכה ה - . על שלא אביתם לשמוע -ולכן ) יח(

על הגזרה הרעה שנגזרה עליכם כדי למהר ולהביא הטובה אלא יחכה 
כי אלהי משפט . יתרחק לרחמכם -ולכן ירום לרחמכם . וימתין עד בא קיצה

נחמות אשר ל -אשרי כל חוכי לו . ויפרע תחילה מן המורדים בו -' ה
   :הבטיח כי לא יפול דבר

  
  :חלק באור הענין -ם על פסוק יח "מלביוהנה פירוש ה

   
גם אחר שתמצאנה אתכם רעות  -בכללות עם ישראל-גם לכן ירום לרחמכם 

ובצרתם לו , ואינו יכול לראות בצרות עמו, שאז דרכו לרחם, רבות וצרות
יו מכם לבל יצטרך ירום לגבהי שמים ויעלים עינ) מכל מקום(מ "מ, צר

ז אינו רוצה "כמי שאינו יכול לראות צרת אוהבו ובכ(לרחם עליכם 
והטעם שיחכה וימתין עם החנינה ) להושיעו ומסתיר פניו בל יראהו

ובהכרח תקבלו תחלה משפט העונש על  -' והרחמים כי אלהי משפט ה
  .עוניכם

  
, שע לבסוףיו', מי שיחכה וימתין עד תשועת ה -מ אשרי כל חוכי לו "ומ

   :כמו שמבאר
  

  :פרשת ואתחנן -ספר ערבי נחל בעל 
  

יזמין , כי כאשר צריך האדם לעשות תשובה ואינו שם על לב -לאדם בפרט 
וכשאינו , יסורים קלים מעין חטאיו כדי שישים אל לבו לשוב חטאיו' לו ה

נותן בלבו מחמת היסורים קלים בהכרח יבואו לו יסורים יותר גדולים על 
אכן , לכן הזהיר שמיד כשיראה רע בא לו ישוב מיד בלי עיכוב, ונשדרך ע

כי בכל זמן מן הזמנים בראותו , לפי זה אומרו באחרית הימים משולל הבנה
אפילו בעת שצר לך ויבואו עליו . יסורים באים עליו יפשפש במעשיו

' כי אל רחום ה, בל ימנע ובל יתיאש מלשוב אז, יסורים באחרית ימי האדם
   :ל גם תשובה כזוויקב
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פ מה שאמרו שם "הנה הוא ע. ומה שנמצא בכמה אגדות שתלוי בתשובה
כי אחד מעיר מזכה כל העיר כולה ושנים ממשפחה ' א א"בסנהדרין קי

  .מזכין כל המשפחה כולה
  
  
  

  סימני המשיח
  
  
  

  :מסכת סנהדרין - ספר חדושי אגדות חלק שלישי עמוד ריד 
   

  :דוד בא עד שיתבקש דג לחולה ולא ימצאאין בן : אמר רבי חנינא -א 
  . 'אין בן דוד בא וכו

  
ויש לך לדעת עוד  .מפני שהדגים אינם שלימות הבריאה, וביאור ענין זה

ח הם "שהרי שאר ב, כי אין דבר יותר רחוק מן המציאות כמו הדגים
ולכך אמר , ביבשה ואלו הדגים בים הם רחוקים ונבדלים מן המציאות מאוד

בא עד שיבקש דג לחולה ולא יהיה נמצא שיהיה שנוי בדבר  אין בן דוד
וזה מעיד על שיבא הויה חדשה בעולם בכל . אשר הוא רחוק מן המציאות

ולפיכך קודם הויה זאת יש שנוי אף בדגים אשר אינם , העולם בכלל
  .יח אשר יהיה כמו עולם חדש לגמריוכל זה הוראה על מעלת המש. ביבשה

  
  :י הסוד"הפירוש עפ

  
וזהו סוד שהחולה שוכב . ט"מ. 49' ה גימ"י שחול"י הח"מבאר רבינו האר

מוטה , מט, אותו אדם נעשה חולה, פירוש. ה-כי מטה היא מט. במטה
. אשר יש למתקם בשרשם, ומעורער משום הדינים הרבים המתוחים עליו

שהיא , ושרש הדינים הוא שער הנון. ככתוב אין הדין מתמתק אלא בשרשו
חסרה לו מדרגה , והחולה, הבינה, אמא עלאה', ונה שבשם הויהאות ה ראש

האות ה , לשכינה, המטה מרמזת למלכות. אחת בכדי להגיע לשער הנון
ולהשיג רפואה גשמית וגם , ולכן כדי למתק הדינים. 'האחרונה שבשם הוי

). 'נון'שבארמית דג נקרא (אחרי הדג  חייב לחפש) 49( נפשית החולה
לשער הנון כדי למתק הדינים , להתחבר לדג, פשמשמע שהוא חייב לח

והיום רב העולם אינו . ומימלא תגיע אליו הרפואה, מעל המלכות, מעליו
ולכן צרות רבות , או למתק את אותם דינים, יודע להתחבר לשער הנון

ורק צדיקי הדור יודעים להתחבר לשער זה . חולי רב וסבל איום, מגיעות
הכלל הוא . מעל אדם פרטי או אומה שלמהלמתק הדינים ולבטל הגזרות 
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השרש הוא מאכלים . ברגע שמתחברים לשרש דברים יכולים להבריא: כזה
ועם . נכונים שאדם אוכל וזוהי סוג של התחברות עם הרוחניות שבמאכל

הגשמיות שבמאכל שהופך לחלק מהאדם ועם המגולגלים שבמאכל 
י "רות בגוף ועוחלקם נשאר באדם בשאריות המאכל שנשא, שמתוקנים

צום אפשר להפריש השאריות החוצה או שהגוף מכלה אותן שאריות 
ומימלא הנשמה הזאת אם היא מזיקה יוצאת כיוון ואין לה אחיזה יותר 

  .בשיירי המאכל
  

רעיון זכרון של טראומה ומימלא , התחברות לשרש היא על ידי מחשבה
חיל את התמונה שהביאה לדבר משם מת, ברגע שעוררת את השרש

השפעת מיתוק דינים ורפואה לאותו חולה , הפתרון או שעצם עוררות הדבר
  ).נפשית במצב זה(
  

אך ניתן לפנות לרב הכולל לגבי , וכן עוד רבות ואין כאן המקום להאריך
       .א"סיוע בטיפול כזה או אחר או לרב יובל הכהן אשרוב שליט

  
ות הזלה מישראל עד שתכלה מלכ -אין בן דוד בא: ח"ר חמא בר"א - ב

ר חנינא אין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח מישראל "אמר זעירי א', וכו
ר שמלאי משום רבי אלעזר ברבי שמעון אין בן דוד בא עד שיכלו "א' וכו

  :כל שופטים ושוטרים מישראל
  
אין (ויש לך לדעת כי הכלל . 'אין בן דוד בא עד שיכלו שופטים וכו -  ג

והמלך אשר הוא מלך דומה לנפש באדם , פרטי דומים לאדם אחד) האדם
והדיינים . כי הנפש מלך ומנהיג האדם הפרטי כמו המלך, הפרטי

הם כמו כחות הנפש אשר הם משונים ובאים מן הנפש עובדים , והשופטים
כך הדיינים מסודרים מן המלך עובדים עבודת המלך לשפוט , עבודת הנפש

י "וכאשר הש. מקבלים ההנהגההעם והעם הם כמו האברים באדם הפרטי ה
ויקבלו התחדשות בגוף ובנפש , יחדש עולמו יהיו ישראל כמו אדם חדש

, ולכך אמר אין בן דוד בא עד שיכלה מלכות הזלה מישראל. ובכחות הנפש
ויכלו השופטים , שהוא המלכות השפלה שהוא כמו הנפש בבריאה

העם והם נגד  ויכלו גסי הרוח והם פחיתת, ושוטרים שהם כמו כחות הנפש
ודבר זה בארנו , ודע כי גסי הרוח הם נוטים אל הגשמית ביותר. הגוף באדם

ובפרט . וזהו שופטים ושוטרים ,בכמה מקומות מורה על זה שם גסות
המשפט במעלת העליונה כמו ' כי אחר ימות המשיח יהי, שופטים ושוטרים

עלה ולפיכך אותם שלא היה להם המ, שאמרו על המשיח דמורח ודאין
עד שיהיה המשפט במעלה העליונה והבן ] העולם[יסולקו מן , העליונה

  : הדברים האלו
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   .חדשים' אין בן דוד בא עד שתתפשט מלכות הרשעה על ישראל ט - ד
והיינו מפני שלא יהיה , ואין מספיקין לבנותה עד שבן דוד בא אמרושה וז

' אלו ט' ופי. חדשים ואחר כך יבא משיח' שלטון של מלכות הרשעה רק ט
כמו שאמר וארו עם ענני , חדשים כי מלכות מלך המשיח נקרא בכתוב אדם

וכמו שהמשיל את המלכיות לחיות כך המשיל . שמיא כבר אינש וגומר
   ].לאדם[מלכות מלך המשיח 

  
  י הסוד"הפירוש עפ

  
. לידה) חדשי(סוד העיבור של ט ירחי ? וכו ' או ח' חדשים ולא י' ומדוע ט

אשר הלבנה היא מיצגת את , דול מאוד של עיבור החודשוזהו סוד ג
  .ואין כאן המקום להאריך בזה, המלכות דקדושה

  
חדשים ותכף שמתפשט מלכות הרשעה על ישראל ' ותולדות האדם הוא בט

יתחיל לצאת ולהתגדל מלך המשיח כי אין ראוי שיהיה מלכות אחד מושל 
יחד ואין אחד מושל כי מלכות פרס ומלכות אדום ימשלו ב .בעולם כלל

וכאשר מתחיל מלכות הרשעה להתפשט בעולם מיד מתחיל , בלבד בעולם
חדשים יהיה גמר מלכות מלך המשיח ' ואחר ט, לצמוח מלכות מלך המשיח

חדשים על ' ומה שמתפשט מלכות הרשעה ט. ויטול המלכות מאדום
   .כאשר יהיה מתגלה מלכות מלך המשיח שהוא מלכות אחד, ישראל

  
  : פרשת ויחי - ץ הדעת טוב ספר ע

  
ה וכמו שהודעתיך כי גואל "שיל: ה שהוא בגימטריא"גם ירמוז אל מש

    .שיהיה משיח,  האחרון ובסוד מה שהיה הוא שיהיה הראשון הוא
   .י"ה ח"מש: ח"אותיות המשי

  
תלמידי חכמים מתמעטים  -  דור שבן דוד בא בו: אמר רבי יוחנן - ה

וצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות עד , ואנחהוהשאר עיניהם כלות ביגון 
   .שהראשונה פקודה שניה ממהרת לבא

  
    - שבן דוד בא בו) שבעה ימים שכל אחד מהם כנגד שנה אחת(שבוע  - ו

  
מתקיים מקרא זה והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא : שנה ראשונה

  . אמטיר
  
  . חיצי רעב משתלחים :שניהב
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חסידים ואנשי מעשה  ,רעב גדול ומתים אנשים ונשים וטף: שלישיתב

  . ותורה משתכחת מלומדיה
  
  . שובע ואינו שובע: רביעיתב
  
   .ותורה חוזרת ללומדיהשובע גדול ואוכלין ושותין ושמחין : חמישיתב
  
  .  קולות: ששיתב
  

  .   מלחמות: בשביעית
  

   .בן דוד בא:  במוצאי שביעית
  
דור שבן דוד בא בו בית הוועד יהיה לזנות  :תניא רבי יהודה אומר - ז

והגליל יחרב והגבלן יאשם ואנשי גבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו 
וחכמת הסופרים תסרח ויראי חטא ימאסו ופני הדור כפני כלב והאמת 

עדרים והולכת , מלמד שנעשית עדרים .ותהי האמת נעדרת: נעדרת שנאמר
כל מי שסר מרע משתולל : רבי שילא לה מאי וסר מרע משתולל אמרי דבי

  .על הבריות
  
דור שבן דוד בא בו נערים ילבינו פני זקנים וזקנים יעמדו לפני נערים  - ח

ובת קמה באמה וכלה בחמותה ופני הדור כפני כלב ואין הבן מתבייש 
  .מאביו

  
  י הסוד"הפירוש עפ

  
ש פירו, זקן הנערים ילבין כפני זקנים, שבאותו הזמן שבן דוד בא

יתפסו  כיוון והם הגלגולים האחרונים אשר הגיעו לתקן עצמם, שהנערים
בזמן מועט לימוד תורה לרבות לימוד הסוד ובצורה פלאית מאוד כמו 

וזאת כיוון , אנשים זקנים שלומדים שנים רבות את לימודי התורה הללו
והם למדו כבר בגלגולים קודמים את הלימוד וכעת רק מרעננים את הלימוד 

ידי שמזכירים להם אותו ומיד הם קולטים וזוכרים כל מה שלמדו אז על 
כיוון והבן שווה ערך , ולכן אין הבן מתבייש מפני האב, בגלגולים קודמים

  . ואף יותר מאביו בחכמה
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כמו גם ניתן לפרש שאין הבן שהוא הגלגול הנכחי מתבייש מפני האב 
זה הוא פעל רבות כיוון ובגלגול , שהוא גלגולו הקודם של אותו אדם

לימוד תורה צדקות פדיונות חסד וכו לתקן את , סיגופים, בצומות ותעניות
  .לכן הוא אינו מתבייש ואין לו סיבה להתבייש. הקודם, גלגולו שהוא האב

  
הופכת להיות שוות ערך , הכוונה שהבת שהיא קטנה, ובת קמה באמה

מרביצה , מעה, ולכן לא נאמר שהבת מורדת. בקומתה הרוחנית לאמה
הופכת להיות שוות ערך במחינה רוחנית  –אלא בת קמה . לאמא שלה

לכן כל הקומה הרוחנית של האדם , וכיוון וגלגול זה הוא האחרון. לאמה
וכאן יש לו ולה את הזכות להשלים . בנויה על פי מה שיעשה בגלגול זה

לכן זהו המצב שהבת מבחינה רוחנית וגם בגלל . עצמם מבחינה רוחנית
הבת היא , ועל פי הסוד. לגולים קודמים יכולה להיות יותר רוחנית מהאםג

ונרמז . המלכות שהיא תושלם להיות בקומתה הרוחנית כמו האם העליונה
יהפוך ' כלומר ששם הוי. בפסוק ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד

א והאות ה המרמזת על "ז, כלומר האות ו שמרמז על הבן. ה'לשם יהי
יתווספו להם מוחין קבועים ויהיו , יגדלו בקומתם, השכינה 'נוק, הבת

וזהו פירוש לבת המלכות . האות י והאות ה העליונה. בדרגת אבא ואמא
קומתה שלמה והגיעה למדרגתה של אמה האות ה העליונה שבשם  –קמה 

ובן אינו מתבייש מאביו כיוון והבן עכשיו מגיע למדרגת אביו שהיא ', הוי
ה שזהו השם אחד 'יהי. בזמן הגאולה, וזהו ביום ההוא. 'יהאות י שבשם הו

  .ה'שיהפוך לשם יהי' שם הוי 26' אחד ועוד אחד גימ, ושמו אחד
  

  .ה אחרונה היא הכלה וה עליונה היא החמה. וכן העניין כלה בחמותה
  
  

  הדור כפני הכלבופני 
  י הסוד"הפירוש עפ

  
  

, בן' גימ, 52' ב גימ"כל. לא נאמר שפני הדור הוא ממש פני הכלב
  :והוא כך, מאוד והקשר הוא עמוק. שהאנטיתזה שלא הוא אליהו הנביא

  
הגמרא אומרת שכאשר אליהו הנביא מגיע לעיר הכלבים שמחים וכאשר 

  ?מדוע . מלאך המות מגיע הם עצובים
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. בחיות הכלב. בעופות התרנגול. שהם עזי פנים 3בגמרא מובא שישנם 
? א משוה אותנו לבעל חי טמא כמו כלב האם הגמר. באומות עם ישראל

  ?כיצד 
  

, בואו נשתחוה ונכרעה: הפסוק שאומרים הכלבים בשירת הבריאה הוא
  ?בראינו , מאצילנו, מדוע לא נאמר יוצרינו. נברכה לפני השם עושינו

  
ולא ? מה הכוונה עזי . והכלבים עזי נפש לא ידעו שבעה: כתוב על הכלבים

  ? ומהי שבעה ? ומה הכוונה לא ידעו ? י פנים עז, עזי נשמה, לא עזי רוח
  

כמו גם . י תכונות האופי שלה"עפ, האדם הראשון קרא לכל חיה בשמה
  ? מדוע . לכלב הוא קרא כך כי כולו לב. לצד הקליפה קרא לכל דבר בשמו

  
י הפשט כאשר בעליו של הכלב נותן לו אפילו מים ומזון הכלב שמח "עפ

  .'עליו מוציא לשון מלקק אותו וכוקופץ , לקראתו ומאיר פנים
  

' ו גימ"אליה. כשהאותיות ה ממולאות באות ה' שם הוי. ן"ב' ב גימ"כל
  . ן"ב
  

וגם אדם קדמון אשר מעל . אצילות בריאה יצירה עשיה. עולמות 4קיימות 
  . עולם האצילות ועוד עולמות מעל שאין לנו רשות לדבר בהם

  
אצילות כנגד , ק כנגד יחידה"א :המדרגות הרוחניות של עולמות אלו הם

  . עשיה כנגד נפש, יצירה כנגד רוח, בריאה כנגד נשמה, חיה
  

עולם העשיה מיצג . בעולמות הרוחניים השונים ,הרבה שכינותישנן 
בכללותו את השכינה הקדושה אשר ההארה הרוחנית של עולם העשיה 

  .וכן נפשו הכללית של האדם. הוא כנגד הנפש
  

קליפת הכלב , ועולם העשיה דקליפה, ע"עולמות אבי גם בקליפות ישנן
קליפה זו מטרתה לחטוף את נצוצות . נפש דקליפה. היא המייצגת אותו

זרע לבטלה ועוונות , את הנשמות הקדושות שנופלות בגלל קרי, הקדושה
, גם אשה החוטאת הכוונות אלו פוגמת ביסודה. של אשת איש גויה ועוד

כדי להחזיר בחזרה נשמות אלו יש לערוך . והוא הרחם, שהוא מקור דמיה
, ולחזור מחטא זה, צום תענית פדיון חזרה בתשובה ותפילה לבורא עולם

וכמו גם קריאת שמע לפני השינה בה מכוונים כוונות להרוג את קליפת 
ועל ידי כך מחזירים נשמות אלו בחזרה . הכלב שחטפה את הנשמות הללו
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מה שאמור היה להיות . הודיםלקדושה שיגיעו לכאן בתור ילדים י
  .ועכשיו הרבה מהשאלות יובנו. מלכתחילה

  
, שהיא רמז למלכות, כאשר אליהו הנביא שהוא מבשר הגאולה מגיע לעיר

 –כאשר הם . ו"ן כמו אליה"ב' ב הוא גימ"שכל, הוא רואה את הכלבים
הנשמות שנמצאות בקליפת הכלב רואות את אליהו הן שמחות שהוא מגיע 

ואליהו . אולם כאשר הן רואות את מלאך המות הן עצובות. תןלגאול או
' כיוון והשם המייצג את עולם העשיה הוא הוי, הוא רמז לשכינה הקדושה

  .ו"אליה' ן גימ"ב' גימ, במילוי ההין
  

עושנו . לפני השם עושנו... 'לכן הכלבים אומרים בשירת הבריאה בואו וכו
  .קליפהכיוון והם מייצגים את עולם העשיה של ה

  
המלכות היא השביעית מהחסד והיא . 77' עז גימ –הכלבים עזי נפש  

כמו שנאמר , כפול עשר ספירותיה הפנימיות 7, מייצגת את המספר שבעים
  . 70' יצא סוד גימ 70' נכנס יין גימ

  
כי , דווקא נפשוכיוון והכלבים רוצים לחטוף את הנשמות מהמלכות הם עזי 

כנגד עולם העשיה , נפש של טמאה, יפההם בחינת עולם העשיה דקל
  :הוא כך, ופירוש המילים לא ידעו שבעה. נפש של קדושה, דקדושה

  
, וידע האדם את חוה אשתו: ככתוב. חיבור, י הסוד היא זיווג"ידיעה עפ

ועוד , עדות מלשון דעות –לוחות העדות , דור דעה, נרדפה לדעת את השם
להם יסוד היו יכולים להביא אם היה . לקליפה אין יסוד. רבות כהנה

לכן ברא אותם . ו נחרב"תולדות ואז היו מתרבים בעולם והיה העולם ח
לכן הם רוצים לקחת את . ללא יכולת לפרות ולרבות. השם ללא יסוד

רוצות . והקליפות אף פעם לא שבעות. הנשמות הקדושות לצורך חיותן
, השכינה, שהיא המלכות. ושבעה מלשון שבע. לקחת עוד ועוד נשמות

ושם הן , הן מגיעות לקליפות, לאשה, שבמקום שהנשמות יגיעו אליהם
נמצאות בתור גופים טמאים אשר הנשמות הופעות למקור החיות של 

כדי להוציא אותן . וזוהי הסכנה הכגולה ביותר. הגופים הטמאים הללו
, הוא כפי שציינו קודם לכן חזרה בתשובה עם צום, ולהחזירן לקדושה

  .ואם אפשר כוונות הרשש והעננו הגדול, שמע על המטה וקריאת
  

. שבע, ורוצה לגנוז גם מעבר להארת נפש, קליפת הכלב אינה יודעת שבעה
לרמוז כי במהותה היא לוקחת את , לכן קרא האדם הראשון לחיה זו כלב

אבל כאשר אדם , הנשמות שפיזר האדם בחטאו העוונות העריות הידועים
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והכל אשר , האדם נעשה עבד לכלב', ו מזון מים וכוונותן ל, מתחבר לכלב
, לא של הכלב .א כנגד הלבשהי מנסה לגנוב הארה רוחנית מהאדם, כולו לב

רמז  –לב , רמז ליסוד הנקרא כל –כולו : לכן הכלב נקרא כך. לבו של האדם
שהכלב רוצה לחטוף את הנשמות . לתפארת אשר באמצע גוף האדם

ובנוסף לחטוף את  . למלכות, לשכינה', קשאמורות לעבור מהיסוד לנו
  .הלב. דרך התפארת', ההארה הרוחנית שנותן הזכר לנוק

  
, של העם היהודי, ופני הדור כפנים הכלב משמעו אם כך שהפנימיות שלנו

אבל ההבדל הוא שאנחנו עזי פנים , שאנחנו עזי פנים כמו שהכלב עז פנים
חנו מעוניינים לחטוף ואנ. בקדושה נגד העות פנים של הכלב בטומאה

כמוהו את נצוצות הקדושה שנמצאות בקליפות מאז חטאו של האדם 
לכן . י כך את הגאולה"הראשון ולהחזיר הכל בחזרה לקדושה ולהביא ע

אנו עזים בפנימיות שלנו בקדושה למטרה הזאת מדורי דורות מאז שהתחיל 
. על זההאדם הראשון לחזור בתשובה ועד היום קנאים אנו להשם יתברך 

זהה ועוצמתית במלחמתה , העזות שלנו לדבר זה, הפנימיות שלנו, פני הדור
כי הוא יודע שזוהי , כפני הכלב כמו שהכלב נלחם על הדבר בעוצמה

, המלחמה על הנשמות הקדושות האלו. המלחמה האחרונה לפני הגאולה
  . שחזרתן לקדושה הן המפתח לגאולה

  
דוד בא בו העזות תרבה והיוקר יעות  דור שבן: תניא רבי נחמיה אומר - ט

והגפן יתן פריו והיין ביוקר ונהפכה כל המלכות למינות ואין תוכחה מסייע 
  .ליה

  
דאמר רבי יצחק אין בן דוד בא עד שתתהפך כל המלכות למינות אמר  )י

כי ] 'וגו[עמו ' מאי קרא כולו הפך לבן טהור הוא תנו רבנן כי ידין ה: רבא
  .אפס עצור ועזוב יראה כי אזלת יד ו

  
אין בן דוד בא  עד שירבו המסורות דבר אחר עד שיתמעטו התלמידים  )יא

עד שיתייאשו מן , דבר אחר. עד שתכלה פרוטה מן הכיס ,דבר אחר
  …הגאולה 

  
  :)פרשה ב פסקה לג(מדרש רבה שיר השירים  

  
ורבנן אמרי דור שבן דוד בא חכמי הדור מתים והנותרים עיניהם כלות  -יב 

וצרות רבות ורעות רבות באות על הצבור וגזרות קשות . ביגון ואנחה
  .מתחדשות ומשתלחות עד שהראשונה קיימת אחרת באה ונסמכה לה 
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נהוראי דור שבן דוד בא הנערים ילבינו לזקנים ויעמדו ' אמר ר
בת קמה באמה כלה בחמותה אויבי ) 'מיכה ז(הזקנים בפני הנערים 

  .תבייש מאביואיש אנשי ביתו ובן אינו מ
  

קודם ימות המשיח עניות ירבה ויוקר הווה והגפן : נחמיה אומר' ר -יג 
  .תתן פריה והיין יסריח והמלכות כלה תהפך למינות ואין תוכחות

  
אבא בר כהנא אין בן דוד בא אלא בדור שפניו דומין ' אמר ר -יד 

  .לכלב
  

וחייב אמר רבי לוי אין בן דוד בא אלא בדור שפניו חצופות  -טו 
  .כלייה

  
ינאי אם תראה דור אחר דור מחרף ומגדף צפה לרגלי ' אמר ר -טז 

אשר חרפו ' אשר חרפו אויביך ה) ט"תהלים פ(ד "מלך המשיח הה
  :לעולם אמן ואמן' עקבות משיחך מה כתיב בתריה ברוך ה

  
שלשה באין בהיסח הדעת אלו הן משיח מציאה ועקרב אמר רב קטינא 

לבדו ביום ההוא ' א וחד חרוב שנאמר ונשגב השית אלפי שני הוו עלמ
אביי אמר תרי חרוב שנאמר יחיינו מיומים ביום השלישי יקימנו ונחיה 
לפניו תניא כותיה דרב קטינא כשם שהשביעית משמטת שנה אחת לשבע 

' שנים כך העולם משמט אלף שנים לשבעת אלפים שנה שנאמר ונשגב ה
ם השבת יום שכולו שבת ואומר כי לבדו ביום ההוא ואומר מזמור שיר ליו

ששת אלפים : אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור תנא דבי אליהו
שני אלפים תוהו שני אלפים תורה שני אלפים ימות . שנה הוי עלמא

  .המשיח
  
  
  

  עני ורוכב על חמור
  
  

  מסכת סנהדרין  -ספר חדושי אגדות חלק שלישי עמוד רטז 
  
וכאשר תבין כי הענן והחמור שניהם ענין . ורלא זכו עני רוכב על החמ 

, ודבר זה בארנו פעמים הרבה מאוד, כי המים מתיחסים אל החמרי, אחד
ועננים מתיחסים אל המים כאשר ידוע רק שנקרא ענן שמים והמים הם 

ועוד כי . הנה הענן הוא ענין חמרי למעלה ועליו רוכב משיח אם זכו, למטה



 
24 

ולכך הוא , אשר ידוע מענין הענן שהוא כלההענן אין לו צורה בשלימות כ
כי הצורה , ד שהוא כלה כמו הענן מתיחס לחמרי"מתיחס אל החמרי וכ

  . היא מקוימת
  

-מפני שהחמור הוא פשוט יותר מכל בעל. דבר זה מורא על מעלת המשיח
וכאשר רוכב הוא על דבר פשוט מורה , חי שחומר שלו יש בו הפשיטות

אין זה , ואל תשגיח במה שהוא חמרי. לגמריעליו שהוא נבדל במעלתו 
קשיא דסוף סוף הוא חומר פשוט יותר והרוכב על הפשוט הוא נבדל 

ולכך הענן שאין לו קיום , כי החומר משתנה ומתפעל ולא כן הצורה. לגמרי
וכמו שאמר עם ענני שמיא אמר . מתיחס אל החמרי רק שהוא ענן שמים
ואם , עליונים ומתעלה על השמיםאם זכו יהיה רוכב ומתעלה על חומר ה

שהוא מתרומם על החומר העולם התחתון ' לא יזכו עני ורוכב על החמור פי
וכאשר תבין מעלת . ודברים אלו ידוע באמתתם וברורים מאוד מאוד, בלבד

שוב לא יהיה לך פלא על אחור עקבות המשיח כי הדבר , המשיח ומדריגתו
  .לושהוא עליון במעלה לפי מעלה העליונה ש

  
  ...אם יתמהמה חכה לו כי בא יבא לא יאחר

  
  

  ימי המשיח
  
  

   - ספר חומת הדת בעל 
  
שנתקיימו בנו כל הסימנים שסמוך לגאולה האמורים במסכת  ,היוםו

וגם גדל הפיזור והטלטול בקצות הארץ ונתקיים בנו אם , )דף צז(סנהדרין 
, יחדנוכל לקוות כי התקבצו כל הדברים , יהיה נדחך בקצה השמים

כי הצרות הגיעו , ובהתעוררות תשובה מועטה נוכל לקוות כי יקרב הגאולה
למעלה ראש והגלות נתארכה עד שנוכל לומר בפשטות כי כבר הגיע זמן 

ואם כן עתה בודאי החיוב עלינו להתעורר לתשובה וזה , אחרית הימים
אלהיך ושמעת ' וכמו שנאמר בפרשת נצבים ושבת עד ה, יקרב הגאולה

  : אלקיך את שבותך ורחמך' ככל אשר אנכי מצוך היום ושב ה בקולו
  
  ::)הלכות תשובה פרק ט( - 'יד החזקהה'כותב בספרו ם "רמבה
   

והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחכמתה 
חולי : תמיד שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה כגון
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יע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו ומלחמה ורעב וכיוצא בהן וישפ
לעשות התורה כגון שובע ושלום ורבוי כסף וזהב כדי שלא נעסוק כל ימינו 
בדברים שהגוף צריך להן אלא נשב פנויים ללמוד בחכמה ולעשות המצוה 
כדי שנזכה לחיי העולם הבא וכן הוא אומר בתורה אחר שהבטיח בטובות 

כן הודיענו בתורה שאם נעזוב התורה ו' העולם הזה וצדקה תהיה לנו וגו
שדיין , וישמן ישורון ויבעט: מדעת ונעסוק בהבלי הזמן כענין שנאמר

האמת יסיר מן העוזבים כל טובות העולם הזה שהן חזקו ידיהם לבעוט 
ומביא עליהם כל הרעות המונעים אותן מלקנות העולם הבא כדי שיאבדו 

ועבדת את ' וגו' ת את התחת אשר לא עבד -ברשעם הוא שכתוב בתורה 
בך נמצא פירוש כל אותן הברכות והקללות על ' אויביך אשר ישלחנו ה

בשמחה ושמרתם דרכו משפיע לכם ' דרך זו כלומר אם עבדתם את ה
הברכות האלו ומרחיק הקללות מכם עד שתהיו פנויים להתחכם בתורה 

ב ולעסוק בה כדי שתזכו לחיי העולם הבא וייטב לך לעולם שכולו טו
ותאריך ימים לעולם שכולו ארוך ונמצאתם זוכין לשני העולמות לחיים 
טובים בעולם הזה המביאים לחיי העולם הבא שאם לא יקנה פה חכמה 

כי אין מעשה וחשבון ודעת : ומעשים טובים אין לו במה יזכה שנאמר
ושגיתם במאכל ובמשתה וזנות ודומה ' וחכמה בשאול ואם עזבתם את ה

ם כל הקללות האלו ומסיר כל הברכות עד שיכלו ימיכם להם מביא עליכ
בבהלה ופחד ולא יהיה לכם לב פנוי ולא גוף שלם לעשות המצות כדי 
שתאבדו מחיי העולם הבא ונמצא שאבדתם שני עולמות שבזמן שאדם 
טרוד בעולם הזה בחולי ובמלחמה ורעבון אינו מתעסק לא בחכמה ולא 

  :במצות שבהן זוכין לחיי העולם הבא
  

ומפני זה נתאוו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם לימות המשיח כדי שינוחו 
ממלכיות שאינן מניחות להן לעסוק בתורה ובמצות כהוגן וימצאו להם 

לפי שבאותן הימים , מרגוע וירבו בחכמה כדי שיזכו לחיי העולם הבא
: ונאמר' כי מלאה הארץ דעה את ה: תרבה הדעה והחכמה והאמת שנאמר

והסירותי את לב האבן : ו איש את אחיו ואיש את רעהו ונאמרולא ילמד
מבשרכם מפני שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה יהיה יתר 
משלמה ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו ולפיכך ילמד כל העם ויורה 

והיה באחרית הימים נכון : ויבואו כל הגוים לשומעו שנאמר' אותם דרך ה
ש ההרים וסוף כל השכר כולו והטובה האחרונה שאין ברא' יהיה הר בית ה

אבל ימות המשיח הוא העולם הזה , לה הפסק וגרעון הוא חיי העולם הבא
ועולם כמנהגו הולך אלא שהמלכות תחזור לישראל וכבר אמרו חכמים 

  ..הראשונים אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד
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  :מביא כך, פרק ב -סימן יג  - ב ספר שערי הלשם חלק בעל 
  

ז ומבואר "ו ל"וכן מורה כמה פסוקים ביחזקאל ל, יעודיהם –ימות המשיח 
שהגאולה האחרונה אינו תלוי בתשובה ומעשים טובים . שם כמעט בפירוש

מה גם כי הרי האיש לבוש הבדים שהוא . פ"כלל והיא בטוחה לבוא עכ
' ועד מועדים וחצי כוהמלאך גבריאל בא בשבועה בחי העולם כי למ

ואם שהיה קץ הגאולה תלוי בתשובה הרי לא שייך . ב"ש בדניאל י"וכמ
והוא באמת הראיה אחרונה שמביא . שבועה על זה כי תשובה תלוי בבחירה

' כ חבקוק ב"וכן נאמר ג. יהושע לדבריו והוא ראיה שאין עליה תשובה' ר
: ומה שאמר. א יאחראם יתמהמה חכה לו כי בא יבא ל ,ויפח לקץ ולא יכזב

לא יכזב ולא יאחר הכוונה מבואר שלא יהיה שום עיכוב בדבר וכשיגיע עת 
ז כי הגאולה "והרי לנו מכ. פ בין אם יהיו זכאי או חייב"הקץ הנה יבא עכ

  : העתידה אינו תלוי בזכות ומעשים כלל
  

  :בפרשת נצבים
  

הנה אז  .ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע
אבל מאחר שהרי . לטעם נכון ומספיק' היינו רואין גם בעינינו את כל הנז

הנה מתייצב . כפי מה שאנו יודעים מכל דורות ימי עולם עד היום הזה
ורובם הוא תמיד בכל דור ודור רעים וחטאים וכמו . העולם על דרך לא טוב

מעט אין וגם הטובים והצדיקים הרי כ' כי אתם המעט כו:  שאמר הכתוב
ש הכתוב אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא "וכמ. אחד שיהא נקי בכולו

  ].שמתו בעטיו של נחש' סוד כמוס גם בענין הד. (יחטא
קשה . כי יצר לב האדם רע מנעוריו : ן ואמרכם וכן הרי מעיד התורה ג

צדיקים גמורים אינם ' והרי לנו כי אפי .יוצרו קראו רע' ר שאפי"יצה
  .וד בויכולים לעמ

  
  

  כשיש ראשית יש אחרית
  
  

. אדם על הארץ' ז הרי הולך בסבתו כל ההנהגה כולה מיום ברוא ה"ועי
בצרות גדולות משונות זו מזו והעולם הולך וסוער תמיד והאדם אין לו 
מנוחה מיצרו כל ימי חייו כי הוא כנחש ישך וכצפעוני יפריש עד שנמנו 

  …שנבראוגמרו   נוח לו לאדם שלא נברא יותר מ
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  תחיית המתים
  
  
  
  

  :כותברבינו בחיי 
   

ב לאחר התחיה כמו שאני עתיד לבאר "תחית המתים ויש עוהיש  )א
  :ה בסדר אתם נצבים"בעז

  
הם הזמנים החלוקים למעלות הנשמות כי הנשמה מתעלה  -ולימים ושנים 

ז שהוא עולם הגופות לעולם הנשמות ומעולם "מעלוי לעלוי מן העוה
יא מתעלה לעולם הרוחות הנקרא צרור שהנשמות צרורו שם הנשמות ה

) שם(וכתיב , וחיתו באור תראה) איוב לג(והוא נקרא אור כענין שנאמר 
ומעולם הרוחות הנשמה מתעלה לעולם החיים שממנו , לאור באור החיים

ומי , כי עמך מקור חיים באורך נראה אור) תהלים לו י(האור שנאמר 
ים בעולם החיים וראוי לקבל מדה כנגד מדה בעולם שאינו ראוי להאריך ימ

הגופות חוזר לחיות בתחית המתים שהוא מכח עולם החיים לכך אמר 
ומי שראוי , ורבים מישני אדמת עפר יקיצו ולא כל ישני) דניאל יב ב(

ועולם החיים הוא הנקרא נצח , להאריך ימים בעולם החיים אין לו הפסק
שמחות את פניך יעני אורח חיים שובע תוד) תהלים טז יא(הוא שכתוב 

   .נעימות בימינך נצח
  
והנה זה סוד הענין שחתם כל הצרות שעברו בכל הימים בטוב מאד  )ב

להורות כי תכף בוא הגאולה בבקרו של האלף הששי יהיו כל הצרות 
כי נשכחו הצרות הראשונות וכי ) ישעיה סה טז(נשכחות כענין שכתוב 

א הידיעה דרך שבח ומעלת "אמר יום הששי בהומפני זה , נסתרו מעיני
יום שביעי כנגד , היום לבאר שתהיה גאולה גלויה ומפורסמת בכל העולם

אלף השביעי שכלו שבת ומנוחה לחיי העולמים והוא אחר ימות המשיח 
ותחית המתים ובני תחית המתים יזכו אליו ויתענגו בגוף ובנפש תענוג 

  : שאין לו סוף
  
מתים יהיה החומר שלהם זך ונקי סר אל משמעת הנפש כי בני תחית ה )ג

רמז לה ברחוק , וזהו ואיבה אשית בינך ובין האשה, אין שטן ואין פגע רע
בלע ) ישעיה כה ח(ר מן העולם ובטול כחו כענין שכתוב "הזה עקור יצה

  . בא להעניש את החומר. המות לנצח
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ח המשכיל הוסיף לקלל את החומר אשר הכ, ארורה האדמה בעבורך )ד
וכנה החומר בלשון אדמה ואמר בעצבון תאכלנה . מראה בו פעולותיו

והנה זאת קללה , הענישו שלא ימשך החומר לרצונו כל ימי תחית המתים
ה הענין הזה כי בני תחית "וכבר למדנו דניאל ע. נמרצת אל הכח המשכיל

כל כי אלו יקומו לשכר ולגמול שאין כמוהו ב, המתים לא יהיה ענינם שוה
) דניאל יב(הוא שאמר , הזמנים ואלו יקומו לעונש גדול שאין לו סוף

ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון 
ואמר כי עפר אתה ואל עפר תשוב כי מאחר שהכח המשכיל נמשך . עולם

ומה שנחתמה פרשה זו בפסוק . אל החומר הרי סופו לכלות בכלות החומר
  : לפי שהוא מדבר על אותו הכת שהוא לחיי עולם, וילבישם כתנות עור

  
והזכיר מיד קהלת יעקב כי לא , הוא שכתוב תורה צוה לנו משה, התורה )ה

נתנה התורה אלא לקהלת יעקב ואין מי שיזכה בה כי אם יעקב לבדו וכל 
שלא נתנה , הוא שהזכיר כאן עין יעקב אל ארץ, הארץ. המתקהל עמו

ולא נתישבה מעולם אחר שנחרבה ולא , לזרע יעקב הארץ למורשה אלא
  . תתישב לעם אחר

  
מלת שמיו חוזרת לעין , הוא שאמר אף שמיו יערפו טל, תחיית המתים

ייחס לו השמים שהוא ערבות שעליו הזכיר , יעקב ולמעלת זרעו של יעקב
כי הטל שעתיד להחיות בו המתים , ואמר יערפו טל, למעלה רוכב שמים

ושאר האומות אינן זוכין לתחית המתים כי אם ישראל זרע  ,הוא בערבות
וידוע כי , ורבים מישני אדמת עפר יקיצו) דניאל יב(והוא שכתוב , יעקב

ורבים מעמי הארץ ) אסתר ח(מלת רבים ענינה על ישראל כענין שכתוב 
יקרא אל השמים ) תהלים נ(ר סימאי "א, ל בספרי"כן דרשו רז, מתיהדים

, לעמו, לדין עמו למי שהוא מדיין, אל הארץ זה הגוףו, זו נשמה, מעל
ה שהתנבא על "וכן מצינו ישעיה ע. עד כאן, מכאן לתחית המתים לישראל

וחזר , מתים בל יחיו רפאים בל יקומו) ישעיה כו(אומות העולם ואמר 
יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שוכני ) שם(והתנבא על ישראל ואמר 

ותדע לך כי . באר שאין תחית המתים אלא לישראל, טלךעפר כי טל אורות 
צדיקים לקבל שכר ורשעים לקבל , כל ישראל יחיו בין רשעים בין צדיקים

כי כיון שקיימו המצות או עברו עליהן בגוף ובנפש כן ראוין ליטול , עונש
יי עולם אלה לח) דניאל יב(וזהו שכתוב , בגוף ובנפש השכר או העונש

  .און עולםואלה לחרפות לדר
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  :כך ישעיה פרק כו פסוק יטמפרש את ספר ק "רדה
   
אמר על דרך , כמו ללקוט אורות, אורות הם ירקות -כי טל אורות טלך  )ו

משל טל הראוי לירקות הוא טלך כמו שהטל מחיה הירקות ומצמיחם כן 
  : טלך אמר כנגד השם שיחיה המתים

  
לשון האשה , ולחוץ הארץ תשליך המתים ממנה -וארץ רפאים תפיל 

ו תפיל "א הידיעה או יהיה תי"המפלת וארץ כמו והארץ נעדרה ממנו ה
תפיל אותם לארץ ' תחיה מתיך אבל הרשעים והם הרפאי, כנגד האל אמר

  : עד שלא תחיה אותה
  

  :נהר נז - מעין ד  -ספר חסד לאברהם בעל 
   
הם חיי וענין זה ממש הוא המיתה באדם שיכנוס החיצוני בין החיים  )ז

ופרידתם ממש גורם פרידת הנשמה מרוח , הגוף ובין היסודות ויפרידם
ורפואתם ממש להחיותם ממש , והרי כל חלק וחלק נסתלק, ורוח מנפש

ראשונות מרפא ומתקן כל פירוד ופגם שיש אל ' היינו טל עליון שהוא מג
כך ממש סוד התחייה , ומשם יתוקנו כל העולמות, הספירות התחתונות

  . ע טלשיושפ
  

ימות  -זמני התיקון  -פרק א  -סימן יג  -ספר שערי הלשם חלק ב בעל 
  :ענינם –המשיח 

   
והענין הוא כי הנה עומק הענין דתחיית המתים הנה הוא אינו מתקוה  )ח

המיועדת להאדם לבד אלא שהוא מהיעודים ההכרחיים לכל כחות הבריאה 
כל כחותיה וכח כחותיה כולה אשר מיום הוסדה עד סוף כל ימי עולם הנה 

אשר בהתהוות והקיום דכל פרטי הנמצאים שבהבריאה כולה וכל תהלוכת 
הנה כל כחותיהם כולם אשר בכל פרט . עניניהם שעברו על כל אחד ואחד

ופרט ובכל רגע ורגע מכל ימי צבאם הנה הם עתידים כולם לחזור 
  . ולהתחדש ולקום ולהתתקן בעת תחיית המתים

  
   :ה"דרושי ראש השנה דרוש ו קצת כוונות התפילות של ר -שער הכוונות 

  
כ נתאמת אצלנו כי גם יהיה תחית המתים אל הגופים "בסוד הגלגול מזה ג

ש אחריו ונאמן אתה להחיות מתים בגוף ונפש כי "לעתיד לבוא וזמ
לחיים שתחזור הנשמה בגלגול מזה . בראותנו אותך זוכר יצוריך ברחמים

  .יות מתים בגוף ונפשנודע כי נאמן אתה להח
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  ?איך יקומו בתחיית המתים 
  
  

  : מסכת סנהדרין פרק י משנה א -ם פירוש המשניות "רמב
  

? היאך יקומו המתים, אבל מה ששואלים העם כולו ההמון והמבינים
ואם יעמדו באותן תכריכין עצמן שנקברו בהם ?, ערומים או לבושים

וכשיבוא ? יכסה גופם בלבדברקמתם ובציורם ויפוי תפירתם או במלבוש ש
והרבה  ?זק וחלשאו אם יהיו בימיו ח? המשיח אם יהיו שם העשיר והדל

  . שאלות כאלו בכל עת
  
  
  

  ?מי יקום בתחיית המתים 
  
  
  

  :משנה מסכת סנהדרין פרק י
  

ועמך ) ישעיה ס(שנאמר , כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא  )א(
. די להתפארכלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשה י

האומר אין תחית המתים מן , ואלו שאין להם חלק לעולם הבא
אף , רבי עקיבא אומר. ואפיקורוס, ואין תורה מן השמים, התורה

) שמות טו(והלוחש על המכה ואומר , הקורא בספרים החיצונים
. רפאך' כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה

  :השם באותיותיואף ההוגה את , אבא שאול אומר
  

. שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא    )ב(
מנשה , רבי יהודה אומר. ומנשה, אחאב, ירבעם, שלשה מלכים

ויתפלל אליו ) דברי הימים ב לג(שנאמר , יש לו חלק לעולם הבא
, אמרו לו. ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלים למלכותו

, ארבעה הדיוטות. העולם הבא השיבו למלכותו השיבו ולא לחיי
  :וגחזי, ואחיתפל, ודואג, בלעם

  
  

שנאמר , דור המבול אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדין בדין      )ג(
דור ). לא דין ולא רוח(, לא ידון רוחי באדם לעלם) בראשית ו(

' ויפץ ה) בראשית יא(שנאמר , הפלגה אין להם חלק לעולם הבא



 
31 

ומשם . בעולם הזה, אתם' ויפץ ה. רץאתם משם על פני כל הא
, אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא. לעולם הבא', הפיצם ה
רעים . מאד' ואנשי סדם רעים וחטאים לה) שם יג(שנאמר 

   .לעולם הבא, וחטאים. בעולם הזה
  

שנאמר , אלו ואלו אין עומדין בדין, רבי נחמיה אומר. אבל עומדין בדין
על כן . ו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקיםעל כן לא יקמ) תהלים א(

אלו אנשי , וחטאים בעדת צדיקים. זה דור המבול, לא יקמו רשעים במשפט
. אינם עומדים בעדת צדיקים אבל עומדין בעדת רשעים, אמרו לו. סדום

וימתו האנשים ) במדבר יד(שנאמר , מרגלים אין להם חלק לעולם הבא(
בעולם , במגפה. בעולם הזה, וימתו. 'י המוציאי דבת הארץ רעה במגפה לפנ

שנאמר , דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדין בדין). הבא
, עשרת השבטים אינן עתידין לחזור ,במדברהזה יתמו ושם ימתו) שם(

מה היום הזה הולך , וישלכם אל ארץ אחרת כיום הזה) דברים כט(שנאמר 
רבי אליעזר . דברי רבי עקיבא, ריםאף הם הולכים ואינם חוז, ואינו חוזר

, אף עשרת השבטים שאפל להן, מה היום מאפיל ומאיר, כיום הזה, אומר
  : כך עתיד להאיר להן

  
   :אעמוד  זוהר חלק א דף קיח

  

ואומרת , עתידה בת קול להיות מתפוצצת בבתי קברות: אמר רבי יעקב
, של מעלהועתידים לחיות בטל של אור גדול , הקיצו ורננו שוכני עפר

אמן כן יהי . כי טל אורות טליך וארץ רפאים תפיל) ישעיה כו יט(דכתיב 
  . רצון

  
  . ג עיקרים שהם פינות יסודי התורה"אמונת תחית המתים מכלל הי

  
  :יעודיהם –ימות המשיח  -פרק ב  -סימן יג  - ספר שערי הלשם חלק ב בעל 

   
ולשומריה לחוקרה הרי אינו מבטיח שום טובה ושום שכר אלא רק לעושיה 

א לפי "וכל גילויה הוא שנידון כ. ולדורשה ולמי שעומד נאמן בקיומה
אמנם התקוה העתידה דכל חמדת ישראל . מעשיו והכל במשפט והכל בדין

ב הנה הם תלוים "שהם כל היעודים אחרונים דימות המשיח וחיי העוה
תופר והברית לא . באמת רק בברית ולא בזכות והוא ברית אבות וישראל

  .דזכות אבות תמה אבל ברית אבות לא תמה :וכן אומר רבינו תם. לעולם
  
  

  ל בורא עולם-תם ונשלם שבח לא
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   :מביא כך מסכת סנהדרין פרק י משנה אמשניות ה פירושבם "רמבה
  

, יות בלבדולימות המשיח אלא שעבוד מלכ) העולם הזה(ז "אין בין העוה
אבל באותם , ויהיו בימיו עשירים ואביונים גבורים וחלשים כנגד זולתם

הימים יהיה נקל מאד על בני אדם למצוא מחייתם עד שבעמל מעט 
  , ע לתועלת גדולשיעמול אדם יגי

  
   :חלק באור הענין -ם על חבקוק פרק ג פסוק טז "מלביואלו דברי ה

  
א שיגאלו רק מתוך "ל כי ישראל יהיה קבלה בידיהם שא"ר -ליום צרה 

שכל שיגדלו , שידמו כחבלי יולדה ת גדולות ורעות שהם חבלי משיחצרו
כמו הרה ש "וכמ, החבלים כן תגדל התקוה כי התשועה קרובה שיולד הולד

שבעת ,הרינו חלנו כמו ילדנו רוח' תקרב ללדת תחיל תזעק בחבליה וכו
הצרות הגדולות יולד אצלם רוח תקוה ובטחון שהצרות הם סימן התשועה 

שאז שפתי האומה  -ש לקול צללו שפתי אשר אנוח ליום צרה "וז, והגאולה
  , אשר אנוח ליום צרה? יצללו דבור עמוק המצלצל באזנים ומהו הקול

  
והשאר עיניהם כלות ביגון , דור שבן דוד בא בו תלמידי חכמים מתמעטים

עד שהראשונה פקודה שניה , וגזרות קשות מתחדשות וצרות רבות, ואנחה
שנה ראשונה מתקיים מקרא , שבוע שבן דוד בא בו: תנו רבנן. ממהרת לבא

שניה חיצי , והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר) 'עמוס ד(זה 
ומתים אנשים ונשים וטף חסידים , שלישית רעב גדול, רעב משתלחים

, שובע ואינו שובע -ברביעית . ותורה משתכחת מלומדיה, ואנשי מעשה
. ותורה חוזרת ללומדיה, ואוכלין ושותין ושמחין, שובע גדול -בחמישית 

אמר . בן דוד בא -במוצאי שביעית . מלחמות -בשביעית , קולות -בששית 
בששית : אמר אביי - !  ולא אתא, הא כמה שביעית דהוה כן: רב יוסף

) ט"תהלים פ(?  כסדרן מי הוה: ועוד? מי הוה ,בשביעית מלחמות, קולות
: רבי יהודה אומר, תניא. אשר חרפו עקבות משיחך' אשר חרפו אויביך ה

, והגבלן יאשם, והגליל יחרב, דור שבן דוד בא בו בית הוועד יהיה לזנות
ויראי , וחכמת הסופרים תסרח, יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו ואנשי גבול
 )ט"ישעיהו נ(שנאמר . והאמת נעדרת ,ופני הדור כפני כלב, חטא ימאסו

מאי ותהי האמת נעדרת אמרי דבי ). וסר מרע משתולל(ותהי האמת נעדרת 
?  מאי וסר מרע משתולל. מלמד שנעשית עדרים עדרים והולכת לה: רב

  . משתולל על הבריות -כל מי שסר מרע : ילאאמרי דבי רבי ש
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  ? מה הם חבלי משיח                         
  
  
  
  

ובחבלי לידה ידוע שאם נזדמן  .יולדהפירוש  י לשון חבלי"פירש שם רש
בעת שהקישוי נתגבר עליה הרבה עד שאין בכחה , אשה המקשה לילד

ותאמר לה אל , מכאובהתנחם אותה המילדת כי עתה לא ימשך עוד , לסבול
כל זמן , כן הוא ממש בדבר הזה. תיראי כי זה סימן שקרוב הוא ללידה

אנו יכולין לחשוב כי ימשך ההריון עוד , שלא נתגברו כל כך רוב המצוקות
, אבל כעת שהמצוקות נתגברו כל כך שאי אפשר לסבול עוד, הרבה זמנים

וכמו שאמרו , קרובבודאי יש לצפות להשם יתברך שיגלה קץ ישועה בזמן 
שנאמר כי יבא כנהר , ל אם ראית צרות מושכות ובאות כנהר חכה לו"חז

  .צר חכה לו
  

, הוא גם כן כטבע חבלי לידה, ומה שאנו רואים שנפסקו המצוקות לפעמים
דבלא זה היתה האשה מתה על , שמתרפים ממנה באמצע על איזה זמן קצר

א ממש בזמנינו למי שיודע כן הו. ואחר כך חוזרים עליה החבלים, המשבר
  .עתותי הזמן

  
כי לפעמים לא תעצור , והנה באשה היולדת לפעמים הם תנחומים של הבל

אבל בזה הלא אנו . ו"האשה כח לסבול היסורים ולא תבא לכלל לידה כלל ח
וכמו שנאמר האני אשביר ולא אוליד , בטוחים כי יגיע זמן לידה בודאי

ובפרט שאנו רואים . נחומים גדולים מאלוואם כן אין לך ת', וגו' יאמר ה
  בזמננו שנתקיימו כל הסימנים שהובאו 

  
ואנו (עוד אמרו שם שלפני ביאת המשיח לא יהיה שכר אדם ושכר בהמה 

) מאשין(רואים זאת בעינינו שמפני ריבוי מסילות הברזל וכלי מכונה 
גם אמר שם ) שנתרבו לא נצרך לפועלים ולבהמות כל כך והולכים בטל

ל ששער התבואה "והיינו גם כן מטעם הנ, שכל השערים יהיו שקולים
כמעט שוה בכל המקומות ועל ידי זה נתדלדל המסחר והמשתכר משתכר 

עוד אמרו שם שאפילו תלמידי חכמים שכתוב בהם שלום . אל צרור נקוב
וגם , לא יהיה להם אז שלום מפני הצר, רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול

עוד שם . עוד שם שיתמעטו התלמידי חכמים בעת ההיא. ימינוזה נתקיים ב
עוד שם אין בן דוד בא . 'דור שבן דוד בא בו נערים ילבינו פני זקנים וכו
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ובאמת מקרא מפורש הוא והשארתי בקרבך , עד שתכלה פרוטה מן הכיס
   .'עם עני ודל וחסו בשם ה

  
זכאי או בדור שכלו יוחנן אין בן דוד בא אלא או בדור שכלו ' ואמרו אמר ר

, בדור שכלו חייב דכתיב וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע, חייב
בדור שכלו זכאי דכתיב ועמך כולם צדיקים לעולם , והדר ותושע לו זרועו

ועוד אמרו רבי יהושע בן לוי רמי כתיב וארו עם ענני שמיא , ירשו ארץ
א כיצד זכו עם ענני שמי וכתיב עני ורוכב על חמור הא, כבר אניש אתא הוי

  .לא זכו עני ורוכב על חמור
   

ועוד בדבריהם רבי אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה מיד נגאלין 
שנאמר שובו בנים שובבים אמר לו רבי יהושע והלא כבר נאמר חנם 

הנה אנו רואים כי , נמכרתם ולא בכסף תגאלו אלא בתשובה ומעשים טובים
וזה מפני , וץ גליות על ידי תשובה או לאומסופקים היו אם יהיה קב

מחלוקת הפסוקים ואפשר לתרץ הפסוקים כי רוב ישראל ישובו בתשובה 
אין איש כי לא ישובו  ועל זה נאמר וירא כי .אחר שיראו סימני הגאולה

בתשובה עד שיראו תחילת הישועה ועדין יהיו בהם פושעים ומורדים 
בתשובה ויכלו בדרך שלא יבאו ויצאו מהגלות בכלל רוב ישראל השבים 

ובאמרו וירא כי אין איש רוצה לומר על כלל ישראל שלא , לארץ ישראל
  , ישובו בתשובה שלמה ולא יפגעו לאל בלב נכון עד שיראו סימני הגאולה

ל רובו כי לא היה מעולם "ל דור שכלו חייב ר"וכן מה שאמרו רבותינו ז
וגם החייבים , צדיקים וטוביםדור שכלו חייב שלא היו בהם אנשים ' בישר

  .חס ושלום אלא שאין ראוין לגאולה לא אמר שיהיו חייבים כליה
  

אשתומם כשעה , וכן כאשר שממו עליך רבים, ענין תמהון לבב -וישתומם 
   .חדא

  
שבוע שבן דוד בא שנה ראשונה מתקיימת  :י אומרארבי שמעון בן יוח

רעב משתלחין שלישית  שניה חצי) עמוס ד(' והמטרתי על עיר אחת וגו
רעב גדול ומתים בו אנשים ונשים וטף וחסידים ואנשי מעשה מתמעטים 
ותורה משתכחת מלומדיה רביעית שובע ואינו שובע חמישית שובע גדול 
אוכלים ושותים ושמחים בששית קולות בשביעית מלחמות במוצאי 

  .שביעית בן דוד בא
  

יהיה לזנות הגליל יחרב  דור שבן דוד בא בית הועד :רבן גמליאל אומר
ואנשי הגליל יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמת סופרים תסרח ויראי 

  .חטא ימאסו פני הדור כפני הכלב והאמת נעדרת וסר מרע משתולל
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דור שבן דוד בא נערים ילבינו זקנים זקנים יעמדו לפני  :רבי נהוראי אומר

  :ש מאמונערים בת קמה באמה כלה בחמותה ואין הבן מתביי
  

) לא(דור שבן דוד בא עזות תרבה והיוקר יעוות והגפן  :נחמיה אומר רבי
  .ות כלה תהפך למינות ואין תוכחותוהמלכ.תתן פריה והיין יהיה ביוקר 

  
אין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח מישראל שנאמר כי אז אסיר מקרבך 

אמר רבי ' עליזי גאותך וכתיב והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם ה
שמלאי משום רבי אלעזר ברבי שמעון אין בן דוד בא עד שיכלו כל 
שופטים ושוטרים מישראל שנאמר ואשיבה ידי עליך ואצרוף כבור סיגיך 

ואשיבה שפטיך אמר עולא אין ירושלים נפדית אלא בצדקה שנאמר ' וגו
  .ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה

  
ת באות עליו כנהר חכה לו אם ראיתי דור שצרות רבו :אמר רבי יוחנן

נוססה בו וסמיך ליה ובא לציון ' ה] רוח) [ורוח(שנאמר כי יבא כנהר צר 
גואל ואמר רבי יוחנן אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב 
בדור שכולו זכאי דכתיב ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ בדור 

  .ם כי אין מפגיעשכולו חייב דכתיב וירא כי אין איש וישתומ
  

אלקים יעשה טוב לישראל . שבוע כיום ויום כשעה, חדש ימים יהי כשבוע
ואחרי החשך הזה יתן אור ובני , והקים את הברית אשר כרת עם אבותיהם

  . ישראל ישמחו ויצליחו ברצות אלקים
  

אמר , אין בן דוד בא אלא בדור שפניו חצופות וחייב כלייה :אמר רבי לוי
, ראה דור אחר דור מחרף ומגדף צפה לרגלי מלך המשיחינאי אם ת' ר

מה , אשר חרפו עקבות משיחך' אשר חרפו אויביך ה) ט"תהלים פ(ד "הה
  . לעולם אמן ואמן' כתיב בתריה ברוך ה

 
  

  
  

  ל בורא עולם-תם ונשלם שבח לא
  
  
  
  



בעל התורת חכם, רבי חיים דילהרוזה זצ“ל
השד‘‘ה הרב חיים שאול דוויך הכהן זצ‘‘ל

הרב אליהו יעקב לעג‘ימי זצ‘‘ל, אליושע בן עזריה ז“ל 

וכל נפטרי עם ישראל 
ת. נ. צ. ב. ה
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