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עין הרע הוא מהדברים שמוציאין את האדם מן העולם ,וידוע
מאמר רבותינו זכרונם לברכה )ב''מ קז ,ב( תשעים ותשעה
מתים בעין הרע ואחד בדרך ארץ .וצריך האדם להשמר מאד
כאשר יוכל ,דהינו שלא יתראה ,לא בחכמתו ולא במעשיו ולא
בעשרו ,אבל צריך דעת שלא ירגישו בו שהוא משתמר שלא
יבואו להקפיד עליו על שחושדם שהם בעלי עין הרע .ובפרט
אם איש עני הוא ורואה שהעשיר משתמר ממנו ,או מי שהוא
חשוך בנים ורואה שאבי הבנים משתמר ,הם מתדכאים ולבבות
יכאבו ואחזו צער ,וכל ערום יעשה בדעת .וגם לא יעמד על
טובת חברו ולא ישב בחנותו ולא יתן עיניו בה ולא ידבר עליה,
כדי שאם יארע לו שום נזק לא יתלה בו הקלקלה .ואם
יתגלגלו הדברים שיזכיר שבח וטובות חברו ,תכף יברכהו שלא
ישלט בו עין הרע:
וכבר יש בספרים כמה סגלות להנצל מעין הרע ,ובפרט עשב
הרוד''ה שהוא מסגל מאד לנשאו עליו ,וראוי לילך אחריהן כי
הוא בכלל ונשמרתם מאד לנפשותיכם )דברים ד טו( .וכן
לנצל מעין הרע של עצמו ,איתא בש''ס )ברכות נה ב( דיש
סגלה ,שיסתכל בעינו צד שמאלי של חטמו .ועל הכל תפלה
עושה פרות ,כי אלהי''נו מרחם ,שומע תפלת כל פה והוא
המציל את עמו ישראל מעין הרע ומכל דבר רע .ועל כל פנים
לא ימנע מעשות מצוה מפני חשש עין הרע ,כגול להביא עני
לביתו ,או לדרש ברבים ללמד דעת את העם ,כי שומר מצוה
לא ידע דבר רע ,ומצוה אגוני מגנא והיא מגן וצנה .ובש''ס
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 לימא ''אנא מזרעא,אמרו )שם( האי מאן דדחל מעינא בישא
 וטוב לגבר,'''דיוסף קאתינא דלא שלטא בה עינא בישא וכו
:שיאמר כן בכל יום
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