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 ד"בס

 ורקב עצמות עין הרעעל 

 הרב מואיז נבון
 

ֵסף ֶאל ( כד)פרק נ בראשית  ִכי ֵמת ֵואֹלִהים ַויֹּאֶמר יוֹּ ֹקד ִיְפֹקדֶאָחיו ָאנֹּ ֶאְתֶכם ְוֶהֱעָלה ֶאְתֶכם ִמן  פָּ
ב את ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבע ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹּ ר ( כה: )ָהָאֶרץ ַהזֹּ ֵסף ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵלאמֹּ ַוַיְשַבע יוֹּ

ֹקד ִיְפֹקד ֵסף ֶבן ֵמָאה ָוֶעֶשר ָשִנים ַוַיַחְנטּו ( כו: )ִמֶזה ַעְצֹמַתיֱאֹלִהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִלֶתם ֶאת  פָּ ַוָיָמת יוֹּ
ן ְבִמְצָרִים תוֹּ ַוִייֶשם ָבָארוֹּ  :אֹּ

 

אַתִני ֲאבַֹּתי ִעם ְוָשַכְבִתי (ל)מז פרק בראשית ִכי ַויֹּאַמר ִבְקֻבָרָתם ּוְקַבְרַתִני ִמִמְצַרִים ּוְנשָּ  : ִכְדָבֶרָך ֶאֱעֶשה ָאנֹּ
 

  מט פרק בראשית
ָרת ֵבן( כב) ... ֵסף פֹּ ָרת ֵבן יוֹּ  ... :שּור ֲעֵלי ָצֲעָדה ָבנוֹּת ָעִין ֲעֵלי פֹּ
 

  א עמוד פד דף מציעא בבא מסכת בבלי תלמוד
 לפגעו מצוה מטבילת ישראל בנות[ עולות] סלקן כי: אמר, טבילה אשערי ויתיב אזיל הוה יוחנן רבי

. [לומד תורה כמוני] כוותי אורייתא גמירי, [יפה כמוני] כוותי שפירי בני להו דלהוו היכי כי, בי
אני ] קאתינא דיוסף מזרעא אנא: להו אמר? בישא מעינא מר[ ירא] מסתפי לא: רבנן ליה אמרו

 רבי ואמר, עין עלי פרת בן יוסף פרת בן+ מט בראשית+ דכתיב. בישא עינא ביה שלטא דלא, [בא
 בר יוסי רבי[ .בהן שולטת שאינה העין מן מסולקין: י"רש] עין עולי אלא עין עלי תקרי אל: אבהו
, אותם מכסים מים שבים דגים מה, ָהָאֶרץ ְבֶקֶרב ָלרֹּב ְוִיְדּגּו+ מח בראשית: +אמהכ, אמר חנינא

 . בהן שולטת העין אין יוסף של זרעו אף - בהן שולטת העין ואין
 

  [עם תרגום קל] ב עמוד נ דף פסחים מסכת בבלי תלמוד
מרובה נפח  כיון? טעמא מאי. לעולם ברכה סימן רואה אינו - ובקנקנים בקנים המשתכר: רבנן תנו

, טובות אילנות וקוצצי, דקה בהמה ומגדלי, סימטא תגרי: רבנן תנו -. עינא בהו שלטא - שלהם
 . אינשי ביה דתהו? טעמא מאי. לעולם ברכה סימן רואה אינו - יפה בחלק עיניהן ונותנין

  ב עמוד נ דף פסחים מסכת י"רש
 .בהן שולטת ועין, בשוק ומוכרין יושבין - סימטא תגרי

 .עליהן צווחין הכל - דקה בהמה ומגדלי
 וצעקת, בהן שולטת עין כך ומתוך, עליהם ומלעיזין תמיהים הכל, לעצים למוכרן - טובות אילנות וקוצצי

 .אדם בני
 .יפה חלק ליטול מקפידין תמיד אחרים עם כשחולקים - יפה בחלק עיניהם ונותנין

 

  ב עמוד ח דף תענית מסכת בבלי תלמוד
 אתך' ה יצו+ ח"כ דברים+ שנאמר, העין מן הסמוי בדבר אלא ויהמצ הברכה אין: יצחק רבי ואמר

, בו שולטת העין שאין בדבר אלא מצויה הברכה אין: ישמעאל רבי דבי תנא. באסמיך הברכה את
 . באסמיך הברכה את אתך' ה יצו שנאמר

 
 א עמוד כ דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

 הרע עין אין - [אדוניו מאשת ליהנות: י"רש] ושל שאינו ממה לזון רצתה שלא עין: אימא בעית ואי
 .בו שולטת

 
 אחר ומחזר לו שיש במה מסתפק שאינו. רעה עין כמו - הרע עין יא ב אבות מברטנורא עובדיה' ר

 :לו ומזיק בבניו או חבירו בממון הרע עין שמכניס, הרע עין מפרשים ויש. אחרים דברים
 

 021דף , ברכות כ, עין איה, קוק  הרב
מפני שהנפשות . י קשר נעלם שבינהין"העין הרעה בפרט היא אחת מהכוחות שמקבלות נפש אחת מזולתה ע

דיקים ילך ואת הצ". הולך את החכמים יחכם"כ הננו רואים ש"ע, עומדות הכן להיות נפעלות מזולתן
אמנם מי . שטבע הנפש הוא להתפעל מזולתה מהנפשותמפני , והמתחבר לרשעים יהי כמותן, בעקבותיהם

גם אם יתעמלו זולתו הרבה לשפוך עליו , שהתגבר ושם נפשו חזקה לבל תטה בשום אופן מהדרך הנכונה
אין עין רעה שולטת כ "עמזולתה  ותמוכנת להתפעל 'חזקה ולא תהי 'שתהיקנה עז בנפשו  הוא, פעולותיהם

כלו להפעילה והוא שהנפש המתרוממת למעלה מערך הדברים והסיבות שי האחד, ויש בה שני עיניינים. בה
 'יכ לא תחול על"ע, במגמתה לעלות תמיד אל השלמות מפני היותה יודעת כי גדול ערכה, הדברים שחוץ לה

היותה משימה כל תכליתה מפני , שניוה.  פעולה של זולתה מפני שהיא מתיחדת וחזקה בשלימותה
ממילא אין יחש וקשר פנימי אל נפשות זולתה לפעול , מה מזולתה מהנפשותושהיא על הפנימית בשלימותה
.  גבוהים ממדה זו שיתפעלו מזולתן, שהם  נעלים מהעין, "עולי עין"אמר  הראשוןכ על הצד "ע. עליה לרעה

ם יחש אמיתי מפני היותם העמואין לעין זולתם , העיןשהם מכוסין מ, "וידגו"אמר  השניועל הצד 
אין עין הרע , א עין שלא רצתה להנות ממה שאינה שלה"ואבע, ז סיים"וע. מתיחדים בפנימיות שלימותן

בהיותו מגביר כח נפשו , ממנו בזכותו ואחריו זכו בסגולה ז שיוסף הקנה לנפשו עז שגם בניו. ת בושולט
מפני היותו מכיר , כל השתדלות הרשעה להעבירו מדרך השלימות והצדקהפנימית שלא יתפעל מאומה מ

כי מה שפועלת נפש , לרעהעליו לפעול כ לא תוכל נפש הזולת "ע. שלימות עצמו בהיותו מתגבר על הבהמיות
 .הוא מפני בחירתו בעצמו בדרך טובים, לטובההזולת עליו 
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  יא משנה ב פרק אבות על ץ"שבלר אבות מגן
 דיוסף מזרעא לימא, בישא מעינא[ ירא] דמסתפי מאן האי, [ב נה ברכות] הרואה בפרק ואמרו

 מתים ותשעים שעהת, אמרו[ ב קז מ"ב] המקבל בפרק וכן ..., בישא עינא ביה שלטא דלא קאתינא
 מהעולם צאי, חבירו על הרע עין לו שיש מי כי אמר זה ועל .... עצמו במיתת מת ואחד הרע בעין

 הבל באותו נשרף שהוא שכן כל, ונכסיו חבירו את לשרוף מעיניו הבל שמוציא כמו כי. מהרה
 ...[ ל יד משלי]' קנאה עצמות ורקב' שנאמר, עצמותיו וירקבו הקנאה בו ותשלוט

 

  ב עמוד קנב דף שבת מסכת בבלי תלמוד
 שאין כל, קיביםמר עצמותיו - בלבו קנאה לו שיש מי כל "קנאה עצמות ורקב"+ יד משלי+ דכתיב

 . מרקיבים עצמותיו אין - בלבו קנאה לו
R. Frand, “Listen to your Messages”, ch. 4 

We know that Hashem punishes midah keneged midah, measure for measure. Therefore, there must be 

some connection between decomposition of the bones and being jealous. What is that connection? 

The connection, I believe, goes to the very root of jealousy. A person who is jealous is fundamentally 

unhappy with who he is. He would much rather be someone else. He is unhappy with his wife. He is 

unhappy with his family. He is unhappy with his job. He is unhappy with his position. He wants to be 

someone else. He rejects who he is, his atzmius, his very essence. Therefore, he loses his atzamos, his 

bones, to decomposition. 
 

 דוגמה למופת: יוסף
 ֵסף ִיְמָצאוַ  - ל ביתו"מעבד פוטיפר עלה למנכ תוֹּ  ַוְיָשֶרת ְבֵעיָניו ֵחן יוֹּ  ְבָידוֹּ  ָנַתן לוֹּ  ֶיש ְוָכל ֵביתוֹּ  ַעל ַוַיְפִקֵדהּו אֹּ
 ָלה ָהָרָעה ֶאֱעֶשה ְוֵאיְך ִאְשתוֹּ  ַאְת  ַבֲאֶשר - סירב אשת פוטיפר מטעמי מוסר את ַהְּגדֹּ  ֵלאֹלִהים ְוָחָטאִתי ַהזֹּ

 ֵסף ְבַיד ַהסַֹּהר ֵבית ַשר ַוִיֵתן - בכלא מצריים עלה לראש האסירים  ַהסַֹּהר ְבֵבית ֲאֶשר ָהֲאִסיִרם ָכל ֵאת יוֹּ
  ְלַבּדוֹּ  לוֹּ  ַוָיִשימּו", "ָיֵרא ֲאִני ָהֱאֹלִהים ֶאת" – ביתועלה למשנה למלך והמשיך להיות נאמן" 

  ב עמוד יג דף סוטה מסכת בבלי תלמוד
  ....הוריד אלא הורד תיקרי אל: אלעזר ר"א - מצרימה הורד ויוסף+ לט בראשית+

 

  נ פרק בראשית
ֵסף ִיְשְטֵמנּו לּו ַויֹּאְמרּו ֲאִביֶהם ֵמת ִכי יוֵֹּסף ֲאֵחי ַוִיְראּו( טו)  תוֹּ  ָּגַמְלנּו ֲאֶשר ָהָרָעה ָכל ֵאת ָלנּו ָיִשיב ְוָהֵשב יוֹּ  :אֹּ
ר יוֵֹּסף ֶאל ַוְיַצּוּו( טז) ר מוֹּתוֹּ  ִלְפֵני ִצָּוה ָאִביָך ֵלאמֹּ אְמרּו כֹּה( יז) :ֵלאמֹּ  ַאֶחיָך ֶפַשע ָנא ָשא ָאָנא יוֵֹּסףלְ  תֹּ

ֵסף ַוֵיְבךְ  ָאִביָך ֱאֹלֵהי ַעְבֵדי ְלֶפַשע ָנא ָשא ְוַעָתה ְגָמלּוָך ָרָעה ִכי ְוַחָטאָתם  ֶאָחיו ַּגם ַוֵיְלכּו( יח) :ֵאָליו ְבַדְבָרם יוֹּ
 :ַלֲעָבִדים ְלָך ִהֶננּו ַויֹּאְמרּו ְלָפָניו ַוִיְפלּו

ָבה ֲחָשָבּה ֱאֹלִהים ָרָעה ָעַלי ֲחַשְבֶתם ְוַאֶתם( כ: )ָאִני ֱאֹלִהים ֲהַתַחת ִכי ִתיָראּו ַאל יוֵֹּסף ֲאֵלֶהם ַויֹּאֶמר( יט)  ְלטֹּ
ִכי ִתיָראּו ַאל ְוַעָתה( כא: )ָרב ַעם ְלַהֲחיֹּת ַהֶזה ַכיוֹּם ֲעשֹּה ְלַמַען  אוָֹּתם ַנֵחםַויְ  ַטְפֶכם ְוֶאת ֶאְתֶכם ֲאַכְלֵכל ָאנֹּ

ֵסף ַוֵיֶשב( כב: )ִלָבם ַעל ַוְיַדֵבר ֵסף ַוְיִחי ָאִביו ּוֵבית הּוא ְבִמְצַרִים יוֹּ ֵסף ַוַיְרא( כג: )ָשִנים ָוֶעֶשר ֵמָאה יוֹּ  ְלֶאְפַרִים יוֹּ
ִכי ֶאָחיו ֶאל יוֵֹּסף אֶמרַויֹּ ( כד): יוֵֹּסף ִבְרֵכי ַעל יְֻלדּו ְמַנֶשה ֶבן ָמִכיר ְבֵני ַּגם ִשֵלִשים ְבֵני ד ֵואֹלִהים ֵמת ָאנֹּ  ָפקֹּ

ד ב ְלִיְצָחק ְלַאְבָרָהם ִנְשַבע ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ַהזֹּאת ָהָאֶרץ ִמן ֶאְתֶכם ְוֶהֱעָלה ֶאְתֶכם ִיְפקֹּ ֵסף ַוַיְשַבע( כה: )ּוְלַיֲעקֹּ  יוֹּ
ר ִיְשָרֵאל ְבֵני ֶאת ד ֵלאמֹּ ד ָפקֹּ ֵסף ַוָיָמת( כו) :ִמֶזה ַעְצֹמַתי ֶאת ְוַהֲעִלֶתם ֶאְתֶכם ֱאֹלִהים ִיְפקֹּ  ָוֶעֶשר ֵמָאה ֶבן יוֹּ

תוֹּ  ַוַיַחְנטּו ָשִנים ן ַוִייֶשם אֹּ  :ְבִמְצָרִים ָבָארוֹּ
 

  יג פרק שמות
ֶשה ַוִיַקח( יט) ... ָהָעם ֶאת ַפְרעֹּה ְבַשַלח ַוְיִהי( יז) ֵסף ַעְצמוֹת ֶאת מֹּ  ְבֵני ֶאת ִהְשִביעַ  ַהְשֵבעַ  ִכי ִעּמוֹּ  יוֹּ

ר ִיְשָרֵאל ֹקד ֵלאמֹּ  : ִאְתֶכם ִמֶזה ַעְצֹמַתי ֶאת ְוַהֲעִליֶתם ֶאְתֶכם ֱאֹלִהים ִיְפֹקד פָּ
 

  א עמוד יג דף סוטה מסכת בבלי תלמוד
 כיןמהל שכינה של ואחד מת של אחד הללו ארונות שני היו, במדבר ישראל שהיו שנים אותן וכל. ..

 ואחד מת של אחד: אמרו? הללו ארונות שני של טיבן מה: אומרים ושבין עוברין והיו, זה עם זה
 . בזה שכתוב מה כל זה קיים [ב עמוד]: אמרו? שכינה עם להלך מת של דרכו מה וכי; שכינה של

 

  כ פרק שמות ריקאנטי
 כי ל"ז רבותינו ואמרו... , תהדברו עשרת חתימת היא זאת[. ד"י שם]' וגו רעך בית תחמוד לא( יג)

 .אמונה מצותיך כל[ ו"פ, ט"קי תהלים] שנאמר, המצות כל הזאת במצוה נכללו
 

  לב פסוק כד פרק יהושע
ת ְוֶאת ֵסף ַעְצמוֹּ ב ָקָנה ֲאֶשר ַהָשֶדה ְבֶחְלַקת ִבְשֶכם ָקְברּו ִמִּמְצַרִים ִיְשָרֵאל ְבֵני ֶהֱעלּו ֲאֶשר יוֹּ  ֵמֵאת ַיֲעקֹּ

ר ֵניבְ  ֵסף ִלְבֵני ַוִיְהיּו ְקִשיָטה ְבֵמָאה ְשֶכם ֲאִבי ֲחמוֹּ  : ְלַנֲחָלה יוֹּ
 חמא' ר אמר? בשכם שנא מאי - בשכם קברו - ב עמוד יג דף סוטה מסכת בבלי תלמוד

  .אבידתו נחזיר ולשכם, גנבוהו משכם: חנינא' בר
 

  מו פרק בראשית
ת ְלִיְשָרֵאל ֱאֹלִהים ַויֹּאֶמר( ב) ב ַויֹּאֶמר ַהַלְיָלה ְבַמְראֹּ ב ַיֲעקֹּ ִכי ַויֹּאֶמר( ג) :ִהֵנִני ַויֹּאֶמר ַיֲעקֹּ  ָהֵאל ָאנֹּ

דוֹל ְלגוֹי ִכי ִמְצַרְיָמה ֵמְרָדה ִתיָרא ַאל ָאִביָך ֱאֹלֵהי ִכי( ד) :ָשם ֲאִשיְמָך גָּ ִכי ִמְצַרְיָמה ִעְּמָך ֵאֵרד ָאנֹּ  ְוָאנֹּ
ִשית ְויוֵֹסף ָעֹלה ַגם ַאַעְלָך דוֹ  יָּ  :ֵעיֶניָך ַעל יָּ


