ויקח יעקב אבן
שברים

יש מילים בעלות משמעויות הרבה ,דבר הפותח אפשרות לדו-משמעות
בהבנת פסוק .כך ,למשל ,לשורש שבר יש כמה וכמה מובנים.
המובן הבסיסי ,המופיע בתנ"ך בהרבה בניינים והטעיות ,דומה לניפץ או
לרצץ.
דוגמאות להטעיה בבניין פעל :

וַ יִּ גְּ ׁשּו לִ ְׁשבֹּר הַ ָּדלֶת
וְּ עֶ צֶ ם ֹלא ִת ְׁשבְׁ רּו ב ֹו

בראשית י"ט ט'
שמות י"ב מ"ו

ובבניין פיעל :

ׁשנִּים
וְּ כָּ תַ בְּ ִּתי עַ ל-הַ לֻּחֹת אֶ ת-הַ ְּדבָּ ִּרים אֲ ֶׁשר הָּ יּו עַ ל-הַ לֻּחֹת הָּ ִּרא ֹ
ׁשר ִשבַּ ְׁרת .שמות ל"ד א'; דברים י' ב'
אֲ ֶ
שבֵּ רּו דברים ז' ה'
ִּמזְּ בְּ חֹתֵ יהֶ ם ִּתתֹצּו ּומַ צֵ בֹתָּ ם ְׁת ַּ
אבל השורש נוטה לעיתים קרובות לצאת ממובנו הפשוט בדרך ההשאלה,

מַ ְּרפֵ א לָּׁשוֹן ,עֵ ץ חַ יִּים; וְּ סֶ לֶף בָּ ּהֶׁ ,שבֶׁ ר בְּ רּוחַ .

משלי ט"ו ד'

ובפרט במובן של אסונות לאומיים :

עַ ל ֶׁשבֶׁ ר בַ ת עַ ִּמי ה ְׁשב ְׁר ִתי
ָארץ
ֶׁשבֶׁ ר עַ ל ֶׁשבֶׁ ר נ ְִּּק ָּרא ,כִּ י ׁשֻּ ְּד ָּדה כָּל הָּ ֶ

ירמיהו ח' כ"א
ירמיהו פרק ד' כ'

שבר תחת שבר
מובן הקרוב למובן הבסיסי נמצא בספר מלכים :

יִּׁשמַ ע הַ נָּבִּ יא אֲ ֶׁשר הֱ ִּׁשיב ֹו ִּמן הַ ֶד ֶרְך ,וַ יֹאמֶ ר ִּאיׁש הָּ אֱ ֹל ִּהים הּוא
וַ ְּ
ַָּאריֵה וַּיִ ְׁשבְׁ ֵּרהּו וַ יְּ ִּמתֵ הּו ,כִּ ְּדבַ ר ה'
יִּתנֵהּו ה' ל ְּ
אֲ ֶׁשר מָּ ָּרה אֶ ת פִּ י ה' ,וַ ְּ
אֲ ֶׁשר ִּדבֶ ר לוֹ .וַ יְּ ַדבֵ ר אֶ ל בָּ נָּיו לֵאמֹרִּ :חבְּ ׁשּו לִּ י אֶ ת הַ חֲ מוֹר,
ַאריֵה
וַ יַחֲ בֹׁשּו .וַ ֵילְֶך ,וַ יִּ ְּמצָּ א אֶ ת נִּבְּ לָּת ֹו מֻּ ְּׁשלֶכֶ ת בַ ֶד ֶרְך ,וַ חֲ מוֹר וְּ הָּ ְּ
ַאריֵה אֶ ת הַ נְּבֵ לָּה ,וְּ ֹלא שבַּ ר אֶ ת
ע ְֹּמ ִּדים אֵ צֶ ל הַ נְּבֵ לָּהֹ .לא ָאכַ ל הָּ ְּ
מלכים א' י"ג כ"ו-כ"ח
הַ חֲ מוֹר.
השורש שבר בא כאן במקום טרף .אבל יש הבדל חשוב ,כפי שאפשר לראות
מפרשת השומרים:

יִּתן ִּאיׁש אֶ ל ֵרעֵ הּו חֲ מוֹר א ֹו ׁשוֹר א ֹו ֶשה וְּ כָּל בְּ הֵ מָּ ה לִּ ְּׁשמֹרּ ,ומֵ ת
כִּ י ֵ
א ֹו נִ ְׁשבַּ ר א ֹו נ ְִּּׁשבָּ ה ,אֵ ין רֹאֶ הְּׁ .שבֻּעַ ת ה' ִּת ְּהיֶה בֵ ין ְּׁשנֵיהֶ ם ִּאם ֹלא
יְּׁשלֵם .וְּ ִּאם ָּגנֹב יִּ ָּגנֵב
ָּׁשלַח יָּד ֹו בִּ ְּמלֶאכֶת ֵרעֵ הּו ,וְּ ל ַָּקח בְּ עָּ לָּיו וְּ ֹלא ַ
יְּׁשלֵם לִּ בְּ עָּ לָּיוִּ .אם טרֹּף יִ ט ֵּרף יְּ בִּ אֵ הּו עֵ ד  -הַ ְּט ֵרפָּ ה ֹלא
מֵ עִּ מ ֹו ַ
שמות כ"ב ט' – י"ב
יְּׁשלֵם.
ַ
מה ההבדל בין המקרה הראשון ,בו נשבר החמור או השור או השה ,לבין
המקרה האחרון ,בו הוא נטרף ? בשני המקרים אין השומר משלם ,אבל
במקרה הראשון עליו להישבע ,ואילו במקרה האחרון עליו להביא עדות! מתוך
הנסיבות נוכל להבין את ההבדל .השורש שבר משמש כאשר "אין רואה",
כלומר אין עדות ברורה וחותכת למה שבאמת אירע .השורש טרף נשמר רק
למקרים של עדות ברורה וחותכת; כאשר יש ספק בעניין גורלו של החמור או
השור או השה ,או האדם ,משמש השורש שבר.
כך אנחנו מוצאים את יעקב אבינו ,כאשר מציגים לפניו עדות שהוא ראה
כהחלטית על כך שחיה רעה אכל את יוסף ,הוא נעזר דווקא בשורש טרף :

ֹאמרּו :זֹאת
תנֶת הַ פַ ִּסים ,וַ יָּבִּ יאּו אֶ ל-אֲ בִּ יהֶ ם ,וַ י ְּ
יְּׁשלְּ חּו אֶ ת כְּ ֹ
וַ ַ
תנֶת
ירּה וַ יֹאמֶ ר :כְּ ֹ
תנֶת בִּ נְָּך ִּהוא ִּאם ֹלא .וַ יַכִּ ָּ
מָּ צָּ אנּו ,הַ כֶר נָּא הַ כְּ ֹ
בְּ נִּי ,חַ יָּה ָּרעָּ ה אֲ ָּכל ְָּּתהּו ,טרֹּף ט ַֹּּרף יוֹסֵ ף .בראשית ל"ז ל"ב – ל"ג

יש שבר במצרים
מובן אחר לגמרי של השורש שבר קשור בתבואה ובקנייתו :

לִּׁשבֹר בָּ ר ִּמ ִּמ ְּצ ָּריִּם.
וַ י ְֵּרדּו אֲ חֵ י יוֹסֵ ף ע ֲָּש ָּרהְּ ,

בראשית מ"ב ג'

במקרה זה ,התופעה של שני מובנים שונים עבור אותו שורש היא מקרית
בהחלט .כפי שאנו רואים מהפסוק ,השורש שבר במובנו זה נגזר מהמילה בר
שמשמעה תבואה.

וְּ עֶ ֶשר אֲ ֹתנֹת נ ְֹּשאֹת בָּ ר וָּ לֶחֶ ם ּומָּ זוֹן
ּומָּ לְּ אּו הַ ג ֳָּּרנוֹת בָּ ר ,וְּ הֵ ִּׁשיקּו הַ יְּ ָּקבִּ ים ִּתירוֹׁש וְּ יִּצְּ הָּ ר.

בראשית מ"ה כ"ג
יואל ב' כ"ד

האות שין היתה אות שימוש במקור ,ומתוך שימוש הפכה להיות שורשית.
דוגמא דומה לתופעה זאת היא הפיכת התו לשורשית במילה תרומה.

אׁשית
ָארץ ָּת ִּרימּו ְּתרּומָּ ה לַה'ֵ .ר ִּ
וְּ הָּ יָּה בַ אֲ כָּ לְּ כֶ ם ִּמלֶחֶ ם הָּ ֶ
ע ֲִּרסֹתֵ כֶם חַ לָּהָּ ,ת ִּרימּו ְּתרּומָּ ה ,כִּ ְּתרּומַ ת ג ֶֹרן כֵן ָּת ִּרימּו אֹתָּ ּה.

במדבר ט"ו י"ט-כ'

מהטעיית רום בבניין הפעיל תרים ,נכנסה התו למילה תרומה ,ובעברית
המשנאית היא כבר שורשית לכל דבר:

בראשונה ,כל מי שרוצה לתרום את המזבח תורם.

מסכת יומא ,פרק ב' ,משנה א'

וכך קיבלנו מובן נוסף לאותן שלוש אותיות שבר .וכך גם נפתח פתח לדו-
משמעות.
פסוק נוסף בו מופיע המילה שבר במובן זה הינו :

וַ י ְַּרא ַי ֲעקֹב כִּ י יֶׁש ֶׁשבֶׁ ר בְּ ִּמ ְּצ ָּריִּם ,וַ יֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב לְּ בָּ נָּיו  :לָּמָּ ה
ִּת ְּת ָּראּו? וַ יֹאמֶ רִּ ,הנֵה ָּׁשמַ עְּ ִּתי כִּ י יֶׁש ֶׁשבֶׁ ר בְּ ִּמ ְּצ ָּריִּם

בראשית מ"ב א'-ב'

לפי פשוטו של מקרא ראה יעקב אבינו שיש תבואה בארץ מצרים וסיפר על כך
לבניו .אבל איך ידע אותו זקן היושב באוהלו על התבואה בארץ רחוקה ?
סביר ששמע מבניו הבאים במגע עם סוחרים שחזרו משם .אבל ,אם כך
הדבר ,למה הצטרך לומר לאותם הבנים "הנה שמעתי" ?

רש"י ,שחש בהבדל ניסוח בין הרישא והסיפא של הפסוק( ,וירא מול הנה
שמעתי) מסביר :
וירא יעקב כי יש שבר במצרים ומהיכן ראה ? והלא לא ראה אלא
שמע ,שנאמר להלן הנה שמעתי וגו' .ומהו וירא ? ראה באספקלריא
של קודש שעדיין יש לו שבר במצרים .ולא היתה נבואה ממש להודיעו
רש"י שם
בפירוש שזה יוסף.
בסוף דבריו מסתמך רש"י על המדרש בבראשית רבה :
"וירא יעקב כי יש שבר במצרים" וכי במצרים היה יעקב שראה תבואה
במצרים שאמר הכתוב וירא יעקב כי יש שבר במצרים ? והלא אמר לבניו
ויאמר הנה שמעתי אלא מיום שנגנב יוסף נסתלקה רוח הקודש ממנו,
ורואה ואינו רואה ,ושומע ואינו שומע.
בעיני המדרש בלבול החושים בין ראיה לבין שמיעה הינו סימן מובהק להסתר
פנים חלקי .אבל בתחילת דברי רש"י אנחנו מבחינים שהוא ראה בבלבול
החושים דווקא כסימן מובהק של רוח הקודש ,כי הרי הנבואה אינה בדיוק
ראיה או שמיעה או אף אחד מהחושים הרגילים ,ולכן בנסיון להסבירו נעזר
הכתוב בתיאורים מחושים שונים .וכך אנחנו מוצאים :

וְּ כָּל-הָּ עָּ ם ר ִֹּאים אֶ ת-הַּ ּקוֹֹּלת

שמות כ' י"ד

כאשר מתערבבות הראיה והשמיעה .לעומת זאת היה לפני רש"י המדרש
הקובע שנסתלקה רוח הקודש מיעקב אבינו ,ולכן סייג את דבריו ע"י המילה
אספקלריא והוספת משפט על כעין נבואה.
יש רמז נוסף לכך שמדובר כאן ברוח הקודש  -הביטוי הנה שמעתי .ביטוי זה
שמע יעקב מאימו :
ָאחיָך לֵאמֹר .בראשית כ"ז ו'
ִהנֵּה שמַּ עְׁ ִתי אֶ תָ-אבִּ יָךְּ ,מ ַדבֵ ר אֶ ל-עֵ ָּשו ִּ

וכי האם היתה רבקה נוכחת כדי לשמוע את דברי יצחק ? נאמר שם

וַ יִּ ְּק ָּרא אֶ ת-עֵ ָּשו בְּ נ ֹו הַ ָּגדֹל

בראשית כ"ז א'

ואין איזכור של נוכחותה .בפעם הבאה שרבקה מדברת עם יעקב אנו מוצאים:

ָאחי.
יִּק ְּרבּו יְּ מֵ י אֵ בֶ ל ָאבִּ י ,וְּ ַאהַ ְּרגָּה אֶ ת ַי ֲעקֹב ִּ
ַּויֹּאמֶׁ ר עֵּ שו בְׁ לִ בוְֹּּ ,
וַ יֻּגַד לְּ ִּרבְּ ָּקה אֶ ת ִּדבְּ ֵרי עֵ ָּשו בְּ נָּּה הַ ָּגדֹל ,וַ ִּת ְּׁשלַח וַ ִּת ְּק ָּרא לְּ ַי ֲעקֹב בְּ נָּּה
ָאחיָך ִּמ ְּתנַחֵ ם לְּ ָך לְּ הָּ ְּרגֶָך.
הַ ָּקטָּ ןַּ ,ותֹּאמֶׁ ר אֵּ ליוִ ,הנֵּה עֵ ָּשו ִּ
בראשית כ"ז מ"א-מ"ב

וכי איך ידעה רבקה את מזימת עשו שאמר רק בלבו ? בשני המקרים דיבר
איתה ה' ,כמו שדיבר איתה כאשר הלכה לדרוש אותו על דבר שני בניה :

ּוׁשנֵי לְּ אֻּ ִּמיםִּ ,ממֵ עַ יִּ ְך יִּפָּ ֵרדּו
וַ יֹאמֶ ר ה' לָּּהְּׁ ,שנֵי ֹגיִּים בְּ בִּ ְּטנְֵךְּ ,
בראשית כ"ה כ"ג

יעקב למד מרבקה להשתמש בביטוי הנה שמעתי כאשר הכוונה לידיעה
המושגת ברוח הקודש.
לסיכום ,מצאנו ששמע יעקב ,ברוח הקודש ,ידיעה לא ברורה על שבר
במצרים.

שבר ברוח
וַ י ְַּרא ַי ֲעקֹב כִּ י יֶׁש ֶׁשבֶ ר בְּ ִּמ ְּצ ָּריִּם

בראשית מ"ב א'

האם המילה שבר בפי יעקב אבינו משמעה רק תבואה ? האם ייתכן שיעקב
שמע על שבר ,והבין משמעות אחרת ? אמרנו ששבר משמש במובן דומה
לטרף כאשר אין עדויות ברורות על הטרפה .אולי ניתן להבין שעולה אצל
יעקב חשש שקביעתו שיוסף בנו נטרף היתה מוטעית ,וכי יוסף הוא בגדר
נשבר ולא נטרף.
נמשיך את דברי יעקב :

ְּרדּו ָּׁשמָּ ה וְׁ ִשבְׁ רּו לָּנּו ִּמ ָּשם ,וְּ נ ְִּּחיֶה וְּ ֹלא נָּמּות.

בראשית מ"ב א'-ב'

אם אמר "ונחיה" למה חזר ואמר "ולא נמות" ? אפשר להבין מתוך ההדגשה
שיעקב מרמז כאן להתעוררות ספק בלבו בעניין יוסף .כי הרי כאשר שמע
לראשונה את הבשורה המרה נאמר :

וַ יְּ מָּ אֵ ן לְּ ִּה ְּתנַחֵ ם ,וַ יֹאמֶ ר כִ י אֵּ ֵּרד אֶׁ ל בְׁ נִ י ָאבֵּ ל ְׁשאֹּלה
בראשית ל"ז ל"ה

ואילו כאשר הבין סוף-סוף בוודאות שיוסף עוד חי נאמר :

וַ יְּ ַדבְּ רּו אֵ לָּיו אֵ ת כָּ ל ִּדבְּ ֵרי יוֹסֵ ף אֲ ֶׁשר ִּדבֶ ר אֲ לֵהֶ ם ,וַ י ְַּרא אֶ ת
הָּ ֲעגָּלוֹת אֲ ֶׁשר ָּׁשלַח יוֹסֵ ף ל ֵָּשאת אֹת ֹו ,ו ְַּׁת ִחי רּוחַּ ַּי ֲעקֹּב אֲ בִּ יהֶ ם.
יִּש ָּראֵ ל ַ -רב עוֹד יוֹסֵ ף בְּ נִּי חָּ י ,אֵ לְּ כָּה וְּ אֶ ְּראֶ נּו בְּ טֶ ֶרם ָאמּות.
וַ יֹאמֶ ר ְּ
בראשית מ"ה כ"ז-כ"ח

יִּש ָּראֵ ל אֶ ל יוֹסֵ ף ָאמּותָּ ה הַ פָּ עַ םַ ,אחֲ ֵרי ְּראו ִֹּתי אֶ ת פָּ נֶיָך כִּ י
וַ יֹאמֶ ר ְּ
עו ְֹּדָך חָּ י .בראשית מ"ו ל'
כאשר יוסף היה בגדר נטרף חייו של יעקב לא נחשבו בעיניו .כאשר הפך
לנשבר היתה אפשרות שנחיה ולא נמות .לבסוף כאשר יוסף בוודאי חי ,רוח
יעקב חיה.
יש להניח ששמע יעקב ברוח הקודש על שבר במצרים ,ותקוותו היתה למשהו
מעבר לתבואה .ואולם הוא אינו מתבטא בצורה ישירה לבניו על תקוותו זאת,
אלא מסתפק ברמזים כמו "הנה שמעתי" ו"נחיה ולא נמות" .כי הרי אותם
בנים הם הם שהביאו לו את כתונת הפסים ,והם אלה שהוא עומד לשלוח
מצרימה .הוא מבין שהדרך למצא את האמת כרוכה בשבירת לבם ,ולכן אומר
להם "רדו שמה ושברו לנו משם" .וכך אכן קורה :

ָאחינּו ,אֲ ֶׁשר ָּר ִּאינּו
ָאחיו  -אֲ בָּ ל אֲ ֵׁש ִּמים אֲ נ ְַּחנּו עַ ל ִּ
ֹאמרּו ִּאיׁש אֶ ל ִּ
וַ י ְּ
צָּ ַרת נַפְּ ׁש ֹו בְּ ִּה ְּתחַ נְּנ ֹו אֵ לֵינּו וְּ ֹלא ָּׁשמָּ עְּ נּו ,עַ ל כֵ ן בָּ ָאה אֵ לֵינּו הַ צָּ ָּרה
הַ זֹאת .בראשית מ"ב כ"א
ֹלהים
ָאחיו לֵאמֹר ,מַ ה-זֹאת עָּ ָּשה אֱ ִּ
וַ יֵצֵ א לִּ בָּ ם ,וַ יֶחֶ ְּרדּו ִּאיׁש אֶ לִּ -
לָּנּו .בראשית מ"ב כ"ח
ִּיראּו הָּ אֲ נ ִָּּׁשים בראשית מ"ג י"ח
וַ י ְּ
וַ יִּ ְּק ְּרעּוִּ ,ש ְּמֹלתָּ ם בראשית מ"ד י"ג

החלום ושברו
והנה עוד מובן לשורש שבר ,השונה בתכלית.

יְּהי כִּ ְּׁשמֹעַ גִּ ְּדעוֹן אֶ ת ִּמ ְּספַ ר הַ חֲ לוֹם וְּ אֶ ת ִּׁשבְּ ר ֹו ,וַ י ְִּּׁש ָּתחּו
וַ ִּ

שופטים ז' ט"ו

שבר ,בשין ימנית ,משמעו כאן פתרון חידה או חלום ,דבר שבוודאי מזכיר לנו
את סיפור יוסף .נראה שדו-המשמעות של יעקב היא מסובכת עוד יותר.
השמועה ששמע יעקב ברוח הקודש ניתן להבין כפתרון לחידה של קורות
יוסף .השבר ,כלומר הפתרון מצוי במצרים .ולא זו בלבד ,אלא החולם עצמו
ופתרון חלומו נמצאים שם.

וַ יֹאמֶ ר אֲ לֵיהֶ םִּׁ :ש ְּמעּו נָּא הַ חֲ לוֹם הַ זֶ ה אֲ ֶׁשר חָּ ל ְָּּמ ִּתי .וְּ ִּהנֵה אֲ נ ְַּחנּו
ְּמאַ לְּ ִּמים אֲ ל ִֻּּמים בְּ תוְֹך הַ ָּש ֶדה ,וְּ ִּהנֵה ָּקמָּ ה אֲ לֻּמָּ ִּתי וְּ גַם נִּצָּ בָּ ה,
ֹאמרּו ל ֹו אֶ חָּ יו:
וְּ ִּהנֵה ְּתסֻּ בֶ ינָּה אֲ לֻּמֹתֵ יכֶם וַ ִּת ְּׁש ַתחֲ וֶ יןָּ לַאֲ לֻּמָּ ִּתי .וַ י ְּ
הֲ מָּ ֹלְך ִּת ְּמֹלְך עָּ לֵינּו ִּאם מָּ ׁשוֹל ִּת ְּמׁשֹל בָּ נּו? וַ יו ִֹּספּו עוֹד ְּשנֹא אֹת ֹו עַ ל
חֲ ֹלמֹתָּ יו וְּ עַ ל ְּדבָּ ָּריו .וַ יַחֲ ֹלם עוֹד חֲ לוֹם ַאחֵ ר וַ יְּ סַ פֵ ר אֹת ֹו לְּ אֶ חָּ יו,
וַ יֹאמֶ רִּ :הנֵה חָּ ל ְַּמ ִּתי חֲ לוֹם עוֹד ,וְּ ִּהנֵה הַ ֶשמֶ ׁש וְּ הַ ָּי ֵרחַ וְּ ַאחַ ד עָּ ָּשר
כוֹכָּ בִּ ים ִּמ ְּׁש ַתחֲ וִּ ים לִּ י .וַ יְּסַ פֵ ר אֶ ל ָאבִּ יו וְּ אֶ ל אֶ חָּ יו ,וַ יִּגְּ עַ ר ב ֹו ָאבִּ יו
וַ יֹאמֶ ר ל ֹו מָּ ה הַ חֲ לוֹם הַ זֶ ה אֲ ֶׁשר חָּ ל ְָּּמ ָּת? הֲ בוֹא נָּבוֹא אֲ נִּי וְּ ִּא ְּמָך
ָארצָּ ה? וַ יְּ ַקנְּאּו-ב ֹו אֶ חָּ יו ,וְּ ָאבִּ יו ָּׁשמַ ר אֶ ת
וְּ ַאחֶ יָך לְּ ִּה ְּׁש ַתחֲ וֹת לְּ ָך ְּ
בראשית ל"ז ו'-י"א
הַ ָּדבָּ ר.
ָארץ ,וַ ָּיבֹאּו
ָארץ ,הּוא הַ מַ ְּׁשבִּ יר לְּ כָּל עַ ם הָּ ֶ
וְּ יוֹסֵ ף הּוא הַ ַשלִּ יט עַ ל הָּ ֶ
ָארצָּ ה .בראשית מ"ב ו'
יִּׁש ַתחֲ וּו ל ֹו אַ פַ יִּ ם ְּ
אֲ חֵ י יוֹסֵ ף וַ ְּ
וַ ָּיבֹא יוֹסֵ ף הַ בַ יְּתָּ ה ,וַ יָּבִּ יּאּו ל ֹו אֶ ת הַ ִּמנְּחָּ ה אֲ ֶׁשר בְּ י ָָּּדם הַ בָּ יְּתָּ ה,
ָארצָּ ה .בראשית מ"ג כ"ו
יִּׁש ַתחֲ וּו ל ֹו ְּ
וַ ְּ
ְּהּודה וְּ אֶ חָּ יו בֵ יתָּ ה יוֹסֵ ף וְּ הּוא עו ֶֹדנּו ָּׁשם ,וַ יִּפְּ לּו לְּ פָּ נָּיו
וַ ָּיבֹא י ָּ
בראשית מ"ד י"ד
ָארצָּ ה.
ְּ
ראׁש הַ ִּמטָּ ה .בראשית מ"ז ל"א
יִּש ָּראֵ ל עַ ל ֹ
יִּׁש ַתחּו ְּ
וַ ְּ
וכך מתגשמים חלומות יוסף במצרים ,כדבר יעקב אשר דיבר.
ויש גם שבר בשין שמאלית ,שמשעו תקווה.

אַ ְּׁש ֵרי ֶׁשאֵ ל ַי ֲעקֹב בְּ עֶ זְּ ר ֹוִּ ,שבְּ ר ֹו עַ ל ה' אֱ ֹלהָּ יו.

תהילים קמ"ו ה'

וכך אנו מוצאים בהמשך המדרש מבראשית רבה שכבר ציטטנו לעיל כמקורו
של רש"י :

ומפני מה לא נאמר יש אוכל במצרים ,שאמר הכתוב כי יש שבר
במצרים? אלא אל תהי קורא יש שבר אלא יש סבר ,שראה
באספקלריא שסברו במצרים .ואיזה זה? זה יוסף .רש"י שם

לסיכום ,כאשר יעקב אמר יש שבר במצרים הוא התכוון הן למובן הפשוט של
תבואה ,וגם להימצאות של בנו שבעצם לא נטרף ,וגם לפתרון החידה על
היעלמות יוסף ,וגם להימצאות במצריים של החולם עצמו ,וגם להתגשמות
חלומותיו במצרים ,וגם להתגשמות תקוותיו לראות את בנו בטרם ימות.

שבר על שבר
פרׂשתי את פירושי אלה לפני יהודי יקר דורש כתרי אותיות ומבין ברזי התורה.
מיד כשמעו את דברי היה ניכר על פניו ששמח שמחה גדולה .הוא הודה לי על
שהחזרתי לפשט דבר שהיה ידוע לו כבר מזמן אבל רק בדרך הרמז .כי הרי
המילה שבר ב"יש שבר במצרים" הינה ראשי תיבות של " ם ן חֵ ל ".

ש בֶׁ ר

