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 בראשית פרק ג )1
 : ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל) ו(
 :י עירמם הם ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגרתותפקחנה עיני שניהם וידעו כ) ז(
 :וישמעו את קול יקוק אלהים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני יקוק אלהים בתוך עץ הגן) ח(
 :ויקרא יקוק אלהים אל האדם ויאמר לו איכה) ט(
 
 שמות פרק לב )2
וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה ) א(

 : האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו
 :ויאמר אלהם אהרן פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנתיכם והביאו אלי) ב(
 :ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם ויביאו אל אהרן) ג(
 :ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים) ד(
 
 במדבר פרק יג )3
 : וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר) יז(
 :וראיתם את הארץ מה הוא ואת העם הישב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב) יח(
 :ומה הארץ אשר הוא ישב בה הטובה הוא אם רעה ומה הערים אשר הוא יושב בהנה הבמחנים אם במבצרים) יט(
 :ומה הארץ השמנה הוא אם רזה היש בה עץ אם אין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי בכורי ענבים) כ(
 :ויעלו ויתרו את הארץ ממדבר צן עד רחב לבא חמת) כא(
 :ויעלו בנגב ויבא עד חברון ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים) כב(
 
 פרשה נו) וילנא(בראשית רבה  )4

משל לאשה שנתעשרה , רבי ברכיה בשם רבנן דתמן שלחו אצל שם ללמוד ממנו תורה, ויצחק היכן הוא, וישב אברהם אל נעריו
כך אמר אברהם כל שבא לידי אינו אלא בשביל , אמרה הואיל ומן הפלך הזה התעשרתי עוד אינו זז מתחת ידי לעולם, מפלכה

רבי חנינא אמר שלחו בלילה מפני העין שמשעה שעלו חנניה , מזרעי לעולם ובמצות לפיכך אינו רוצה שתזוזשעסקתי בתורה 
 יוסי אמר מתו בעין' ר, א אמר מתו ברוק"ר, ולהיכן הלכו, מישאל ועזריה מכבשן האש עוד לא נזכרו שמותן

 
 פרשת מקץ סימן ח) ורשא(מדרש תנחומא  )5

   .אמר יעקב לבניו אתם גבורין אתם נאים אל תכנסו בשער אחד ואל תעמדו במקום אחד שלא ישלוט בכם עין רע
  ןירושלים לא חרבה אלא בשביל העיאף . את עצמכן שאין קשה מעין הרעבבקשה מכם היו מצניעים ל יעקב לבניו "א
  
 תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קז עמוד ב )6

ואחד , תשעין ותשעה בעין רעה: אמר. עבד מאי דעבד, דרב סליק לבי קברי, רב לטעמיה. זו עין: אמר רב, ממך כל חלי' והסיר ה
  .בדרך ארץ

  
 י מסכת בבא מציעא דף קז עמוד ב"רש )7
  .אם מת בזמנו אם בעין רעה: יודע היה ללחוש על הקברות ולהבין על כל קבר וקבר באיזו מיתה מת -עבד מה דעבד  

  
 ויהי ביום כלות משה -פיסקא ה ) איש שלום(פסיקתא רבתי  )8
אמר רבי יהושע דסיכנן למה הדבר , )ד"כ' במדבר ו(' מה כתב למעלה מן העניין ברכת כהנים יברכך ה] 'ויהי ביום כלות משה וגו[

, מה עשה נתן לה קמיעעבר המלך להשיא את בתו , דומה למלך שקידש את בתו ועשה לה קידושין גדולים ושלטה בהם עין רעה
כך כשבא הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל בסיני עשה להם , ישלוט בך עין רעה עוד אמר לה יהי הקמיע הזה עלייך כדי שלא

שם (ולא היו אלא קידושין כמה שנאמר לך אל העם וקדשתם ) ד"י' שמות כ(פומבה גדולה כמה שכתב וכל העם רואים את הקולות 
לא עשה אלא , )ט"ב י"ל/ שמות/שם (תחת ההר  ושלטה בהם עין הרעה ונשתברו הלוחות כמה שכתב וישבר אותם) 'ט י"י/ שמות/

את המשכן נתן להם הקדוש ברוך הוא את הברכות תחילה כדי שלא תשלוט בהם עין רעה לפיכך כתב ] ועשו) [ועשה(כיון שבאו 
  .ואחר כך ויהי ביום' תחילה יברכך ה

  
 במדבר פרק כב )9
וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרא לו לאמר הנה עם יצא ממצרים הנה כסה את עין ) ה(

 : הארץ והוא ישב ממלי
ברך ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר תברך מ) ו(

  :ואשר תאר יואר
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 משנה יט משנה מסכת אבות פרק ה) 10
מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע עין טובה ורוח כל 

  נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע
  
  

  א למשנה אבות"פירוש החיד )11
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  אבות פרק ה משנה יטך חיים ל דר"מהר )12
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לח עמוד ב )13
אל , טוב עין הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל+ משלי כב: +שנאמר, אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין: ל"ואמר ריב 

שת כי חנם מזורה הר+ משלי א: +שנאמר? עופות מכירין בצרי העין' מנין שאפי: יהושע בן לוי' ואמר ר. תיקרי יבורך אלא יברך
  .בעיני כל בעל כנף

  
  א"חיד )14

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

  
  המנהגיםטעמי  )15

  .ם הוא יוצא מבית הכנסת משום עין הרעות נשמות שמי שיש לו אב ואם בחייבשעת הזכרנוהגים 
  

 תלמוד בבלי מסכת תמיד דף לב עמוד א )16
   . יחיה את עצמו? מה יעביד איניש וימות. ימית עצמו: אמרו ליה? מה יעביד איניש ויחיה: אמר להן

  
 י מסכת תמיד דף לב עמוד א"רש )17

 .ישפיל את עצמו -ימית את עצמו 
יגבה את עצמו ומתוך כך יתנו בו הבריות עין רעה ויקנאו בו וימות ולימדוך חכמים שאדם הרוצה שיחיה ישפיל  -יחיה את עצמו   

  .ות בלא עתואת עצמו וירחמו עליו הבריות ויחיה שנים הרבה ומגאוה ימנע את עצמו שלא יקצרו ימיו וימ
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 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא עמוד ב )18
ולא חכם , ולא צחור ולא גיחור, ולא קטן ולא אלם, לא ארוך ולא גוץ: אמר, כי אתא רב דימי. זרע שמובלע בין אנשים -זרע אנשים 
  .   ולא טפש

  
 י מסכת ברכות דף לא עמוד ב"רש )19

 .'לא ארוך ולא גוץ וכו: רב דימי מפרש לה - שמובלע בין אנשים 
 .עב: פירוש - אלם 

 .ז"בלע+ אדם אדום+ש "רו - צחור 
 .שהוא לבן יותר מדאי -גיחור 

  .ומתוך שנדברין בו שולטת בו עין הרע, שלא יהיה תימה בעיני הבריות, יותר מדאי -ולא חכם 
  
  ר יהודה החסידת פילת )02


