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 | הרב אליעזר קשתיאל  יחיופרשת 

 עין הרע והדרך להתמודדות מולה
 
 

 כמה פעמים בברכות יעקב ליוסף ולבניו מופיע לפי רש'י עניין עין הרע: 1

 כמו הדגים שמכוסים ואין עין הרע שולטת בהם. - 'וידגו לרוב'

 שאין הרע שולטת בך. - 'בן פורת יוסף עלי עין'

 שאתה מעל המבטים. - 'עלי שור'

 בברכות: מי שחושש מעין הרע שיאמר 'אנא מזרע דיוסף קאתינן'. הגמ' 

 גם כך בגמ' ב'ב שאמר יהושע לבני יוסף.

 בתדמית או במציאות.שהשאלה היא במה אנחנו עסוקים בחיים:  הרב קוק מסביר

 )כל מיני מילים שהמציאו לאחרונה(. כישלונו של האדם הוא שעסוק בדימוי ובמיתוג שלו.

 מכיר את עצמו. לא חוקר בכך.האדם לא 

 מביקורת עצמית, חוסר רוגע, חוסר נוחות. . מי שעוסק בתדמיתו סובל מעין הרע

 התדמית איננה נשענת בהכרח על האמת והיא מאוד שברירית.

 וסובלים מחוסר רצף. דימוי עצמי נמוך. של אדם או של חברה או מדינה.

 אי הכרת מקומך האמיתי. -עין הרע 

 הבל ודמיונות.התדמית היא 

 קידש שם שמים בסתר. התנהלותו והיושרה שלו עם עצמו לא היתה קשורה להיכן הוא נמצא וכיצד הוא נתפס. יוסף הצדיק

 אדם מתנהג לפעמים באופן שונה אם הוא עם עצמו, לבד, בחברה ועוד. 

 לא כך יוסף.

 בטוב. עוסקעם אשת פוטיפר. כשקוראים לו עבד. ועוד. מתגבר. מקדש שם שמים. 

 אדם צריך לחזק את מה שטוב. מול עצמו. ולתקן את הדרוש תיקון.

 כך הוא לא סובל מתנודות ומטלטלות. 

 אפשר ומותר להתחיל מהחיזוק החיובי, ממבט טוב על עצמך שייתן לך כח להתמודד גם עם השלילי.

אולי טעיתי. אולי ה' רוצה את הניתוק יוסף התחיל במנשה 'נשני אלוקים מבית אבי' , יש בכך צביטה מסויימת על מצבו. 

 הזה.

יעקב התחיל לברך דווקא באפרים 'הפרני אלוקים בארץ עניי'. יעקב נותן מילה של הערכה ליוסף על שלא הושפע מהמצרים 

 ומבטם עליו.

 הפרני...( -)בן פורת 

 הדבר נכון באדם כלפי עצמו וגם כלפי בניית משפחתו.

 ובה מתפללים שה' יביט בנו בעינו הט

  ."ידך בעורף אויבך"ושתתקיים בנו גם הברכה ליהודה: 

 - 'גד גדוד יגודנו'או  'נחש עלי דרך'שלא יעזו להרים ראשם וידם. ואם צריך להיות 

 שנדע לכך ושלא יישמע שוד ושבר בגבולנו.

 )נאמר ביום בו היה פיגוע ירי שנפצעו בו יהודים. י.ר.(

 שבת שלום.
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