טוב ַעיִ ן הוּא יְ ב ָֹר ְך"
" ֹ
על עין טובה ,והרב מאיר יהודה גץ

ש ִּי ְד ַּּבק ָּׁב ּה ָׁה ָׁא ָׁדם?
ש ָׁרה ֶ
יזו ִהי ֶד ֶר ְך יְ ָׁ
ָא ַמר לָ הֶ םְ ,צא ּו ו ְּרא ּו ֵא ֹ
טובָׁ ה.
או ֵמרַּ ,עיִ ן ֹ
יעזֶר ֹ
ַר ִ ּבי אֱ לִ ֶ
טוב.
או ֵמר ,חָ בֵ ר ֹ
ש ַע ֹ
הו ֻׁ
ַר ִ ּבי יְ ֹ
טוב.
או ֵמרָ ,שכֵ ן ֹ
ַר ִ ּבי ֹיוסֵ י ֹ
רו ֶאה ֶאת הַ נ ֹּולָ ד.
או ֵמרָ ,ה ֹ
עון ֹ
ַר ִ ּבי ִש ְמ ֹ
טוב.
או ֵמר ,לֵ ב ֹ
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ֹ

לשה
של ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ .ו ְּש ָ
ידיו ֶ
לשה ְדבָ ִרים ַה ּ ָללוִּ ,מ ּ ַתלְ ִמ ָ
ָדו ְש ָ
ש ּיֵש ְ ּבי ֹ
ּ ָכל ִמי ֶ
של ִ ּבלְ ָעם ָה ָר ָשע.
ידיו ֶ
ְדבָ ִרים אֲ חֵ ִריםִ ,מ ּ ַתלְ ִמ ָ
של ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ.
ידיו ֶ
טובָׁ ה ,וְ רוּחַ נְ מוּכָ הְ ,ונֶפֶ ש ְשפָ לָ הִ ,מ ּ ַתלְ ִמ ָ
ַּעיִ ן ֹ
של ִ ּבלְ ָעם ָה ָר ָשע.
ידיו ֶ
בו ָההְ ,ונֶפֶ ש ְרחָ בָ הִ ,מ ּ ַתלְ ִמ ָ
ַעיִ ן ָר ָעה ,וְ רוּחַ ְ ּג ֹ

התכונות של אברהם אבינו

1

התכונות של בלעם

שיסתפק האדם במה שיש לו.

1

עולָ ם:
יאין ֶאת ָה ָא ָדם ִמן ָה ֹ
מו ִצ ִ
ַעיִ ן ָה ָרע ,וְ יֵצֶ ר ָה ָרע ,וְ ִשנְ ַאת ַה ְ ּב ִר ּי ֹותֹ ,

2

עין הרע  -מי שאוהב בצע ,ומתוך כך מלא קנאה ועינו רעה בשל אחרים.
מוציאין את האדם מן העולם  -גורמים רעה רבה לאדם ומכלים את גופו ונפשו

.3
מו לַ דָּ ל
טוב ַעיִ ן  -הוּא יְ ב ָֹרךִּ ,כי ָנ ַתן ִמ ּ ַל ְח ֹ
ֹ

 1רבי מנחם בן שלמה למשפחת המאירי מוכר בעיקר כ'המאירי' ( )1249–1315מגדולי מפרשי התלמוד וחכמי פרובנס
 2הרב פינחס ְקהָ תי ) (1910 – 1976היה מחבר הביאור "משניות מבוארות" לששת סדרי המשנה ,המכונה בפי הלומדים
"משניות קהתי".
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3

אדרבה,
תן בלבנו שנראה כל אחד מעלות חברינו ולא חסרונם

 .1שלב א  -קחו שתיים שלוש דקות ותכתבו רשימה של דברים טובים שעשיתם השבוע.
 .2שלב ב  -עכשיו כתבו רשימה של דברים טובים שאבא ואמא/האחים עשו עבורכם
השבוע.
 .3שלב ג  -תחשבו על דברים טובים שאתם יכולים לעשות היום בכיתה שלכם או בבית,
למען אחרים.

 3רבי אלימלך וייסבלום מלִ יזֶ'נְסְ ק ) (1717 – 1787היה אדמו"ר בדור השלישי לחסידות .מתלמידיו הבולטים של המגיד
ממעזריטש ,הראשון בין מבססי התנועה בפולין.

3

הרב מאיר יהודה גץ

.

ב .להיות בשמחה תמידית
פנימית וחיצונית.
ג .לא להגיד שום מילה רעה
על שום אדם.
ה .לדון תמיד לכף זכות ולא
להפגע.
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 .1שיסתפק האדם במה שיש לו,
וישמח בחלקו.
 .2לראות את הטוב שבאנשים -
שנראה כל אחד מעלות חברינו
ולא חסרונם.

