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  הרב אליעזר קשתיאל |  קצרצר - יתשברא  פרשת

 רעהלעין מה בין עין טובה 

 "ירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד' - בטל ברוב או בטל בשישים

הסתכלויות בחיים, על המכלול ועל הפרטים. כאשר באים להגדיר הגדרות אז עושים את זה  2יש 

לפי ההסתכלות על המכלול. לדוגמא, אדם עם פצע באצבע שחושב שהוא חולה צריך להסביר לו 

שלמרות הפצע הוא עדיין בסה"כ בריא. אם בתוך שדה חיטה יש כמה קוצים השדה עדיין שדה 

 .חנו מגדירים לפי המכלול וזו בעצם עין טובהחיטה. בחיים אנ

לא מתעלמים מהפרט אבל צריך . עין טובה זה לא טיוח אלא הדרך להגדרת הגדרות בחיים

 .מה שהוא עשה כל להבין מה גודל ההשפעה שלו. הקב"ה מסתכל על

זו צורת הסתכלות שמתרחשת בדיוק בכניסת השבת. רוב השבוע אנחנו שמים לב לחסרונות. 

בימי החול אנחנו מתעסקים במלאכה, בתיקון ופתרון בעיות נקודתיות בעולם. כל העבודות שלנו 

 .מתעסקות בפיתרונות. אנחנו עלולים לפתח עין רעה במהלך ששת ימי המעשה

ולכן צריך לעשות מלאכה. זו ראיה פרטית.  אים את מה שאיןעין רעה זה לא רוע אלא פשוט רו

אחרי התוהו ובוהו של ששת ימי המעשה הקב"ה מגיע לקראת שבת ומסתכל בצורה אחרת 

 .שנכונה לאותו זמן

 .מי שיש לו עין רעה מסתכל בצורה לא נכונה על העולם. הכל מלא בעיות שצריך כל הזמן לפתור

פה ממרחק על כל המכלול ועל כן מגיעה השבת פעם בשבוע כדי עין טובה גורמת לנו להסתכל טי

וינח אלוקים ביום השביעי מכל . שנחיה בפרופורציות הנכונות. ולכן לא עושים מלאכה בשבת

בסה"כ העולם הזה הוא טוב מאוד. הוא ממלכתו של הקב"ה. מלכותו  .מלאכתו אשר עשה

 .מתגלה דווקא כשאנחנו שובתים ממלאכה

 .נחנו מסוגלים להיות עם עין טובה גם במהלך ימי השבועבזכות השבת א

אומרת הגמרא שבאמצע השבוע פסיעה גסה מאבדת ממאור עיניו של האדם. כשאדם רץ  וכך

 .למלאכתו, הוא עלול לאבד את הראיה הכוללת. זה חוזר אליו בקידוש כשהוא מסתכל ביין

עד כדי כך . גל לעצמו עין טובהסעודות בשבת ניצול מדינה של גיהנם. הוא מס 3וכך העושה 

 .שסעודה שלישית היא הכי חשובה. היא לא באה להתמודד עם שום בעיה וחיסרון


