
  ויקח יעקב אבן

 שברים

 

 משמעות-דול , דבר הפותח אפשרותהרבה יש מילים בעלות משמעויות
  .וכמה מובניםכמה  יש שבר. כך, למשל, לשורש בהבנת פסוק

או  ניפץבניינים והטעיות, דומה ל הרבה, המופיע בתנ"ך בהמובן הבסיסי
  .רצץל

 : בבניין פעלדוגמאות להטעיה 

ׁשּו  גְּ בֹּרַויִּ ֶלת ִלשְׁ  בראשית י"ט ט'  ַהדָּ

ֶעֶצם ֹלא  רּווְּ בְׁ  שמות י"ב מ"ובֹו   ִתשְׁ

 : ובבניין פיעל

י ַעל תִּ ַתבְּ כָּ יּו ַעל-ַהלֹֻּחת ֶאת-וְּ ים ֲאֶׁשר הָּ רִּ בָּ ים -ַהדְּ אֹׁשנִּ רִּ ַהלֹֻּחת הָּ
ת   ֲאֶׁשר רְׁ  שמות ל"ד א'; דברים י' ב'    .ִשבַּ

ם  ֹתצּו ּוַמֵצֹבתָּ ֹחֵתיֶהם תִּ בְּ זְּ רּומִּ בֵּ שַּ  דברים ז' ה'  תְׁ

 , השאלהאבל השורש נוטה לעיתים קרובות לצאת ממובנו הפשוט בדרך ה

ּה,  ֶסֶלף בָּ ים; וְּ ֵפא לָּׁשֹון, ֵעץ ַחיִּ רַמרְּ בֶׁ רּוַח. שֶׁ  משלי ט"ו ד'    בְּ

 בפרט במובן של אסונות לאומיים :ו

ר ַעל בֶׁ י  ַבת שֶׁ ִתיַעמִּ רְׁ ב  שְׁ  ירמיהו ח' כ"א     ה 

ר בֶׁ ר ַעל שֶׁ בֶׁ ל שֶׁ ה כָּ דָּ דְּ י ׁשֻּ א, כִּ רָּ קְּ ָאֶרץ נִּ  ירמיהו פרק ד' כ'    הָּ

 

 

  



 שבר תחת שבר

 : בספר מלכיםנמצא קרוב למובן הבסיסי המובן 

ן יבֹו מִּ יא ֲאֶׁשר ֱהׁשִּ ַמע ַהנָּבִּ ׁשְּ ֱאֹל ַויִּ יׁש הָּ ים הּוא הִּ ַהֶדֶרְך, ַוֹיאֶמר אִּ
ה ֶאת רָּ י ה ֲאֶׁשר מָּ ֵנהּו ה ,'פִּ תְּ ֵיה' ַויִּ הּו לַָּארְּ רֵּ בְׁ ִישְׁ ַבר ה וַּ דְּ ֵתהּו, כִּ מִּ  'ַויְּ

ֶבר ַדֵבר ֶאל לֹו. ֲאֶׁשר דִּ נָּיו ֵלאֹמר ַויְּ ׁשּו :בָּ בְּ י ֶאת חִּ , ַהֲחמֹור לִּ
א ֶאת   ַוַיֲחֹבׁשּו. צָּ מְּ ֵיה  ַוֵיֶלְך, ַויִּ ַארְּ הָּ ֶלֶכת ַבֶדֶרְך, ַוֲחמֹור וְּ ׁשְּ לָּתֹו מֻּ בְּ נִּ

ים אֵ  דִּ ֵבלָּהֹעמְּ ֵיה ֶאת ֹלא  .ֶצל ַהנְּ ַארְּ ֹלא ָאַכל הָּ ה, וְּ ֵבלָּ ר ַהנְּ בַּ  ֶאת ש 
 כ"ח-כ"ומלכים א' י"ג          ַהֲחמֹור.

, כפי שאפשר לראות יש הבדל חשובאבל  .טרףבמקום כאן בא  שברהשורש 
 מפרשת השומרים: 

י יׁש ֶאל כִּ ֵתן אִּ ל ׁשֹור אוֹ  ֵרֵעהּו ֲחמֹור אוֹ  יִּ כָּ ה ֶשה וְּ ֵהמָּ ֹמר בְּ ׁשְּ ּוֵמת  ,לִּ
ר אוֹ  בַּ ה, ֵאין ֹרֶאה. אוֹ  ִנשְׁ בָּ ׁשְּ ַעת ה נִּ בֻּ ֵניֶהם 'ׁשְּ ֶיה ֵבין ׁשְּ הְּ ם תִּ ֹלא  אִּ

ֶלאֶכת ֵרֵעהּו מְּ ַלח יָּדֹו בִּ ַׁשֵלם. ,ׁשָּ ֹלא יְּ יו וְּ לָּ עָּ ַקח בְּ לָּ ם וְּ אִּ ֵנב  וְּ גָּ ֹנב יִּ גָּ
מוֹ  יו. ֵמעִּ לָּ עָּ בְּ ַׁשֵלם לִּ ם יְּ ף אִּ רֵּ רֹּף ִיט  בִּ  ט  ה ֹלא  - ֵאהּו ֵעדיְּ ֵרפָּ ַהטְּ

ַׁשֵלם.  י"ב –ט'  שמות כ"ב      יְּ

, לבין החמור או השור או השה נשברההבדל בין המקרה הראשון, בו  מה
? בשני המקרים אין השומר משלם, אבל  נטרףהמקרה האחרון, בו הוא 

מתוך  !במקרה הראשון עליו להישבע, ואילו במקרה האחרון עליו להביא עדות
משמש כאשר "אין רואה",  שברהנסיבות נוכל להבין את ההבדל. השורש 

נשמר רק  טרףאירע. השורש שבאמת חותכת למה ברורה וכלומר אין עדות 

כאשר יש ספק בעניין גורלו של החמור או  ;חותכתברורה וות למקרים של עד

 .שברמשמש השורש או האדם,  ,השור או השה

 

שהוא ראה , כאשר מציגים לפניו עדות יעקב אבינוכך אנחנו מוצאים את 
  : טרףבשורש דווקא  הוא נעזרכך שחיה רעה אכל את יוסף,  לע החלטיתכ

חּו ֶאת ַׁשלְּ יאּו ֶאל ַויְּ ים, ַויָּבִּ ֹתֶנת ַהַפסִּ רּו-כְּ יֶהם, ַוֹיאמְּ ֹזאת  :ֲאבִּ
אנּו צָּ וא ַהֶכר  ,מָּ ָך הִּ נְּ ֹתֶנת בִּ ם נָּא ַהכְּ ּה ַוֹיאֶמר  ֹלא. אִּ ירָּ ֹתֶנת  :ַוַיכִּ כְּ

הּו לָּתְּ ה ֲאכָּ עָּ י, ַחיָּה רָּ נִּ ף ,בְּ רֹּף טֹּרַּ  ל"ג –ל"ב  בראשית ל"ז   יֹוֵסף. ט 

 

   

  



 יש שבר במצרים

 : ייתוקנבתבואה וקשור ב שברמובן אחר לגמרי של השורש 

דּו ֲאֵחי ם. ַוֵירְּ יִּ רָּ צְּ מִּ ר מִּ ֹבר בָּ ׁשְּ ה, לִּ רָּ  ג' בראשית מ"ב  יֹוֵסף ֲעשָּ

היא מקרית עבור אותו שורש שני מובנים שונים התופעה של במקרה זה, 
בר נגזר מהמילה במובנו זה  שברשורש ה, מהפסוקכפי שאנו רואים בהחלט. 

 תבואה.  המשמעש

זֹון  ֶלֶחם ּומָּ ר וָּ ֹאת בָּ ֶעֶשר ֲאֹתֹנת ֹנשְּ  בראשית מ"ה כ"ג    וְּ

ר נֹות בָּ אּו ַהגֳּרָּ לְּ ים ,ּומָּ בִּ קָּ יקּו ַהיְּ ֵהׁשִּ ר. וְּ הָּ צְּ יִּ ירֹוׁש וְּ  יואל ב' כ"ד    תִּ

. הפכה להיות שורשית, ומתוך שימוש במקור אות שימושהיתה  שיןהאות 
 .ומהתרמילה בלשורשית  ותלתופעה זאת היא הפיכת ה דוגמא דומה

ָאֶרץ ֶלֶחם הָּ ֶכם מִּ לְּ יָּה ַבֲאכָּ הָּ ה ַלה וְּ רּומָּ ימּו תְּ רִּ ית   .'תָּ ֵראׁשִּ
ֹסֵתֶכם ה ֲערִּ הַחלָּ רּומָּ ימּו תְּ רִּ רּוַמת ֹגֶרן ,, תָּ תְּ ּה. כִּ ימּו ֹאתָּ רִּ    ֵכן תָּ
 כ'-י"ט במדבר ט"ו

נכנסה התו למילה תרומה, ובעברית , םתריבבניין הפעיל  רום תיימהטע
 :שורשית לכל דברכבר המשנאית היא 

               .תורםאת המזבח  לתרוםבראשונה, כל מי שרוצה 
 יומא, פרק ב', משנה א'מסכת 

 

-וכך גם נפתח פתח לדו .שברלאותן שלוש אותיות  נוסף ןוכך קיבלנו מוב
 משמעות.

 מובן זה הינו :ב שברמילה פסוק נוסף בו מופיע ה

י ֶיׁש א ַיֲעֹקב כִּ ר  ַוַירְּ בֶׁ םשֶׁ יִּ רָּ צְּ מִּ נָּיו ,בְּ בָּ ה  : ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב לְּ מָּ לָּ
אּו רָּ תְּ ֵנה , ַוֹיאֶמר  ?תִּ י ֶיׁשהִּ י כִּ תִּ ַמעְּ ר ׁשָּ בֶׁ ם שֶׁ יִּ רָּ צְּ מִּ                בְּ

 ב'-א' בראשית מ"ב

ראה יעקב אבינו שיש תבואה בארץ מצרים וסיפר על כך  לפי פשוטו של מקרא
תבואה בארץ רחוקה ? הלבניו. אבל איך ידע אותו זקן היושב באוהלו על 

אם כך סביר ששמע מבניו הבאים במגע עם סוחרים שחזרו משם. אבל, 
 הדבר, למה הצטרך לומר לאותם הבנים "הנה שמעתי" ?

 



מול הנה  וירא) ,בין הרישא והסיפא של הפסוקניסוח , שחש בהבדל י"רש
 ( מסביר :שמעתי

 אלא ראה לא והלא ?  ראה ומהיכן  במצרים שבר יש כי יעקב וירא

 באספקלריא ראה ? וירא ומהו'.  וגו שמעתי הנה להלן שנאמר ,שמע

 להודיעו ממש נבואה היתה ולא .במצרים שבר לו יש שעדיין דשוק של
 שםרש"י           .יוסף שזה בפירוש

 : רבה בראשיתב מדרשהרש"י על  מסתמךבסוף דבריו 

 תבואה שראה יעקב היה במצרים וכי "במצרים שבר יש כי יעקב וירא"

 לבניו אמר והלא   ?במצרים שבר יש כי יעקב וירא הכתוב שאמר במצרים

 ,ממנו הקודש רוח נסתלקה יוסף שנגנב מיום אלא שמעתי הנה ויאמר

 .שומע ואינו ושומע ,רואה ואינו ורואה

 

סתר בלבול החושים בין ראיה לבין שמיעה הינו סימן מובהק להבעיני המדרש 
תחילת דברי רש"י אנחנו מבחינים שהוא ראה בבלבול באבל . פנים חלקי

כי הרי הנבואה אינה בדיוק החושים דווקא כסימן מובהק של רוח הקודש, 
נעזר עה או אף אחד מהחושים הרגילים, ולכן בנסיון להסבירו יראיה או שמ

 וכך אנחנו מוצאים :   הכתוב בתיאורים מחושים שונים. 

ל כָּ ם -וְּ עָּ ּקוֹֹּלת-ֶאת רִֹּאיםהָּ  שמות כ' י"ד  הַּ

לעומת זאת היה לפני רש"י המדרש השמיעה. וכאשר מתערבבות הראיה 
ייג את דבריו ע"י המילה סולכן  מיעקב אבינו, הקודש רוח נסתלקההקובע ש

 .על כעין נבואהוהוספת משפט  אספקלריא

 

 . ביטוי זההנה שמעתיהביטוי  - ברוח הקודשכאן לכך שמדובר רמז נוסף יש 
 יעקב מאימו : שמע

ִתי עְׁ מַּ ַדֵבר ֶאל-ֶאת ִהנֵּה ש  יָך, מְּ יָך ֵלאֹמר.-ָאבִּ ו ָאחִּ  בראשית כ"ז ו' ֵעשָּ

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

א ֶאת רָּ קְּ ֹדל-ַויִּ נֹו ַהגָּ ו בְּ  'אבראשית כ"ז    ֵעשָּ

  



 :שרבקה מדברת עם יעקב אנו מוצאים הבפעם הבא זכור של נוכחותה.יואין א

ִלבוֹּ  ו בְׁ ש  ר עֵּ יֹּאמֶׁ ה ֶאתוַּ גָּ ַאַהרְּ י, וְּ ֵמי ֵאֶבל ָאבִּ בּו יְּ רְּ קְּ י. , יִּ   ַיֲעֹקב ָאחִּ
ה ֶאת קָּ בְּ רִּ ֹדל ַויַֻּגד לְּ נָּּה ַהגָּ ו בְּ ֵרי ֵעשָּ בְּ נָּּה  ,דִּ ַיֲעֹקב בְּ א לְּ רָּ קְּ ַלח ַותִּ ׁשְּ ַותִּ

ן,  טָּ ר ַהקָּ תֹּאמֶׁ יו, ִהנֵּהוַּ ל  ֶגָך. אֵּ רְּ הָּ ָך לְּ ַנֵחם לְּ תְּ יָך מִּ ו ָאחִּ        ֵעשָּ
 מ"ב-בראשית כ"ז מ"א

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

ֵרדּו 'ַוֹיאֶמר ה פָּ ְך יִּ ֵמַעיִּ ים, מִּ מִּ אֻּ ֵני לְּ ֵנְך, ּוׁשְּ טְּ בִּ ים בְּ ֵני ֹגיִּ   לָּּה, ׁשְּ
 בראשית  כ"ה כ"ג

 

כאשר הכוונה לידיעה  הנה שמעתילהשתמש בביטוי מרבקה יעקב למד 
 המושגת ברוח הקודש.

 שברידיעה לא ברורה על  ,ברוח הקודש ,ם, מצאנו ששמע יעקבוכילס
 במצרים.

 

 

 שבר ברוח

י ֶיׁש א ַיֲעֹקב כִּ ם ַוַירְּ יִּ רָּ צְּ מִּ  בראשית מ"ב א'    ֶׁשֶבר בְּ

האם ייתכן שיעקב   תבואה ? רק הבפי יעקב אבינו משמע שברהאם המילה 
משמש במובן דומה  שבר? אמרנו ש , והבין משמעות אחרתשברשמע על 

שעולה אצל ניתן להבין אולי . על הטרפה כאשר אין עדויות ברורות טרףל
שקביעתו שיוסף בנו נטרף היתה מוטעית, וכי יוסף הוא בגדר חשש עקב י

 .נטרףולא  נשבר

 את דברי יעקב : נמשיך

דּו ה  רְּ מָּ רּוׁשָּ ִשבְׁ ֹלא נָּמּות. וְׁ ֶיה וְּ חְּ נִּ ם, וְּ שָּ נּו מִּ  ב'-בראשית מ"ב א'    לָּ

ההדגשה  מתוךאם אמר "ונחיה" למה חזר ואמר "ולא נמות" ?  אפשר להבין 
כאן להתעוררות ספק בלבו בעניין יוסף. כי הרי כאשר שמע יעקב מרמז ש

 לראשונה את הבשורה המרה נאמר :

ַנֵחם, ַוֹיאֶמר  תְּ הִּ ֵאן לְּ מָּ ל ִכיַויְּ ד אֶׁ רֵּ אֹּל ה אֵּ ל שְׁ ִני ָאבֵּ                           בְׁ

 ל"הבראשית  ל"ז 



 :סוף בוודאות שיוסף עוד חי נאמר -כאשר הבין סוףואילו 

ל יו ֵאת כָּ רּו ֵאלָּ ַדבְּ א ֶאת ַויְּ ֶבר ֲאֵלֶהם, ַוַירְּ ֵרי יֹוֵסף ֲאֶׁשר דִּ בְּ  דִּ
לֹות ֲאֶׁשר ֲעגָּ ַלח יֹוֵסף לֵָּשאת ֹאתוֹ  הָּ ִחי רּוחַּ יֲַּעקֹּב ,ׁשָּ תְׁ יֶהם וַּ   .ֲאבִּ

ֵאל רָּ שְּ י ַרב עֹוד - ַוֹיאֶמר יִּ י חָּ נִּ ֶטֶרם ָאמּות.   ,יֹוֵסף בְּ ֶאנּו בְּ ֶארְּ ה וְּ כָּ ֵאלְּ
 כ"ח-כ"זבראשית מ"ה 

ֵאל ֶאל רָּ שְּ י ֶאת ַוֹיאֶמר יִּ אֹותִּ ַעם, ַאֲחֵרי רְּ ה ַהפָּ י  יֹוֵסף ָאמּותָּ ֶניָך כִּ פָּ
י. ָך חָּ  'ל ובראשית מ"      עֹודְּ

 

. כאשר הפך נחשבו בעיניושל יעקב לא  חייו נטרףכאשר יוסף היה בגדר 
היתה אפשרות שנחיה ולא נמות. לבסוף כאשר יוסף בוודאי חי, רוח  נשברל

 .חיה יעקב

 

במצרים, ותקוותו היתה למשהו  שברלהניח ששמע יעקב ברוח הקודש על  יש
, תקוותו זאתמעבר לתבואה. ואולם הוא אינו מתבטא בצורה ישירה לבניו על 

הרי אותם א מסתפק ברמזים כמו "הנה שמעתי" ו"נחיה ולא נמות". כי אל
הביאו לו את כתונת הפסים, והם אלה שהוא עומד לשלוח הם הם שבנים 

, ולכן אומר לבם שבירתמצרימה. הוא מבין שהדרך למצא את האמת כרוכה ב
 להם "רדו שמה ושברו לנו משם". וכך אכן קורה :

יׁש ֶאל רּו אִּ יו ַוֹיאמְּ נּו ַעל - ָאחִּ ים ֲאַנחְּ ל ֲאֵׁשמִּ ינּו, ֲאֶׁשר  ֲאבָּ ינּו ָאחִּ אִּ רָּ
נּו עְּ מָּ ֹלא ׁשָּ נֹו ֵאֵלינּו וְּ ַחנְּ תְּ הִּ ׁשֹו בְּ ַרת ַנפְּ ה  ַעל ,צָּ רָּ ָאה ֵאֵלינּו ַהצָּ ֵכן בָּ

 בראשית מ"ב כ"א    ַהֹזאת.

יׁש ֶאל דּו אִּ ם, ַוֶיֶחרְּ בָּ יו ֵלאֹמר, ַמה-ַוֵיֵצא לִּ ים -ָאחִּ ה ֱאֹלהִּ שָּ ֹזאת עָּ
נּו.  חבראשית מ"ב כ"     לָּ

אּו  ירְּ יםַויִּ ֲאנָּׁשִּ  בראשית מ"ג י"ח     הָּ

ם ֹלתָּ מְּ עּו, שִּ רְּ קְּ  בראשית מ"ד י"ג   ַויִּ

 

 

 החלום ושברו

 שונה בתכלית.ה, שברלשורש  עוד מובן והנה

עֹון ֶאת דְּ ֹמַע גִּ ׁשְּ י כִּ הִּ ֶאת ַויְּ ַפר ַהֲחלֹום וְּ סְּ רוֹ  מִּ בְּ חּו, ׁשִּ תָּ ׁשְּ          ַויִּ
 ט"ו שופטים ז' 



פתרון חידה או חלום, דבר שבוודאי מזכיר לנו כאן שבר, בשין ימנית, משמעו 
המשמעות של יעקב היא מסובכת עוד יותר. -את סיפור יוסף. נראה שדו

השמועה ששמע יעקב ברוח הקודש ניתן להבין כפתרון לחידה של קורות 
, כלומר הפתרון מצוי במצרים. ולא זו בלבד, אלא החולם עצמו שבריוסף. ה

 שם.ופתרון חלומו נמצאים 

עּו :ַוֹיאֶמר ֲאֵליֶהם מְּ י. ׁשִּ תִּ לָּמְּ נּו   נָּא ַהֲחלֹום ַהֶזה ֲאֶׁשר חָּ ֵנה ֲאַנחְּ הִּ וְּ
ַגם י וְּ תִּ ה ֲאלֻּמָּ מָּ ֵנה קָּ הִּ ֶדה, וְּ תֹוְך ַהשָּ ים בְּ ים ֲאלֻּמִּ מִּ ַאלְּ ה מְּ בָּ צָּ  ,נִּ

י. תִּ ַתֲחֶויןָּ ַלֲאלֻּמָּ ׁשְּ ֶבינָּה ֲאלֹֻּמֵתיֶכם ַותִּ סֻּ ֵנה תְּ הִּ רּו  וְּ יו ַוֹיאמְּ  :לֹו ֶאחָּ
ם ֵלינּו אִּ ֹלְך עָּ מְּ ֹלְך תִּ נּו ֲהמָּ ֹׁשל בָּ מְּ ׁשֹול תִּ ֹנא ֹאתֹו ַעל ?מָּ פּו עֹוד שְּ  ַויֹוסִּ

ַעל יו וְּ יו. ֲחֹלֹמתָּ רָּ בָּ יו דְּ ֶאחָּ ַסֵפר ֹאתֹו לְּ  ,ַוַיֲחֹלם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר ַויְּ
ַהיָּ : ַוֹיאֶמר ֵנה ַהֶשֶמׁש וְּ הִּ י ֲחלֹום עֹוד, וְּ תִּ ַלמְּ ֵנה חָּ ר הִּ שָּ ַאַחד עָּ ֵרַח וְּ

י. ים לִּ ַתֲחוִּ ׁשְּ ים מִּ בִּ ַסֵפר ֶאל  כֹוכָּ ֶאל ַויְּ יו וְּ ַער ָאבִּ גְּ יו, ַויִּ יו  ֶאחָּ בֹו ָאבִּ
תָּ  מְּ לָּ ה ַהֲחלֹום ַהֶזה ֲאֶׁשר חָּ ָך  ?ַוֹיאֶמר לֹו מָּ מְּ אִּ י וְּ ֲהבֹוא נָּבֹוא ֲאנִּ

ַתֲחו   ׁשְּ הִּ ַאֶחיָך לְּ הוְּ צָּ ָך ָארְּ אּו ?ֹת לְּ ַקנְּ יובֹו -ַויְּ ַמר ֶאת ,ֶאחָּ יו ׁשָּ ָאבִּ  וְּ
ר. בָּ  י"א-ו'בראשית ל"ז       ַהדָּ

יט ַעל יֹוֵסף הּוא ַהַשלִּ ָאֶרץ וְּ ל, הָּ כָּ יר לְּ בִּ ָאֶרץ הּוא ַהַמׁשְּ ֹבאּו  ,ַעם הָּ ַויָּ
ַתֲחוּו ׁשְּ ה. ֲאֵחי יֹוֵסף ַויִּ צָּ ם ָארְּ  בראשית מ"ב ו'     לֹו ַאַפיִּ

ה,  תָּ ֹבא יֹוֵסף ַהַביְּ יּאּו לֹו ֶאתַויָּ ה ֲאֶׁשר ַויָּבִּ חָּ נְּ ה ַהמִּ תָּ יְּ ם ַהבָּ יָּדָּ  ,בְּ
ַתֲחוּו ׁשְּ ה. ַויִּ צָּ  בראשית מ"ג כ"ו    לֹו ָארְּ

ם הּוא עֹוֶדנּו ׁשָּ ה יֹוֵסף וְּ יו ֵביתָּ ֶאחָּ ה וְּ הּודָּ ֹבא יְּ נָּיו  ,ַויָּ פָּ לּו לְּ פְּ ַויִּ
ה. צָּ  בראשית מ"ד י"ד       ָארְּ

ֵאל ַעל רָּ שְּ ַתחּו יִּ ׁשְּ ה.רֹ  ַויִּ טָּ  בראשית מ"ז ל"א      אׁש ַהמִּ

 ., כדבר יעקב אשר דיברם חלומות יוסף במצריםמיוכך מתגש

 

 , שמשעו תקווה.בשין שמאלית שברויש גם 

ֵרי רוֹ  ַאׁשְּ ֶעזְּ רֹו ַעל ,ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב בְּ בְּ  תהילים קמ"ו ה'   יו.הָּ ֱאֹל 'ה שִּ

שכבר ציטטנו לעיל כמקורו  רבה בראשיתמ מדרשההמשך כך אנו מוצאים בו
 :של רש"י 

 שבר יש כי הכתוב שאמר ,במצרים אוכל יש נאמר לא מה ומפני

 שראה ,סבר יש אלא שבר יש קורא תהי אל אלא  ?במצרים

 שםרש"י   .יוסף זה  ?זה ואיזה .במצרים סברוש באספקלריא



 

הוא התכוון הן למובן הפשוט של  יש שבר במצריםכאשר יעקב אמר לסיכום, 
גם להימצאות של בנו שבעצם לא נטרף, וגם לפתרון החידה על ותבואה, 

היעלמות יוסף, וגם להימצאות במצריים של החולם עצמו, וגם להתגשמות 
 .לראות את בנו בטרם ימותחלומותיו במצרים, וגם להתגשמות תקוותיו 

 

 

 שבר על שבר

דורש כתרי אותיות ומבין ברזי התורה.  יהודי יקרלפני  אלהרושי יאת פ תיׂשפר
הודה לי על מיד כשמעו את דברי היה ניכר על פניו ששמח שמחה גדולה. הוא 

כי הרי . אבל רק בדרך הרמז זמןמידוע לו כבר היה דבר שהחזרתי לפשט ש

 ".  ֵחלר  ן בֶׁ ם ש   ראשי תיבות של " ה" היניש שבר במצריםב" שברהמילה 

 


