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  ד"בס
 בשבר סבר

 נבון ואיזמ ברה

 
ץ ַוְיִהי( א)   מא פרק בראשית ם ּוַפְרֹעה ָיִמים ְשָנַתִים ִמקֵּ ד ְוִהנֵּה ֹחלֵּ   ...: ַהְיֹאר ַעל ֹעמֵּ

י ֶשַבע ַוִתְכֶליָנה( נג) י ֶשַבע ַוְתִחֶליָנה( נד: )ִמְצָרִים ְבֶאֶרץ ָהָיה ֲאֶשר ַהָשָבע ְשנֵּ  ַכֲאֶשר ָלבֹוא ָהָרָעב ְשנֵּ
ף ָאַמר ְרַעב( נה: )ָלֶחם ָהָיה ִמְצַרִים ֶאֶרץ ּוְבָכל ָהֲאָרצֹות ְבָכל ָרָעב ַוְיִהי יֹוסֵּ ל ַותִּ ם ֶאֶרץ כָּ ְצַריִּ  ַוִיְצַעק מִּ
ף ֶאל ְלכּו ִמְצַרִים ְלָכל ַפְרֹעה ַוֹיאֶמר ַלָלֶחם ַפְרֹעה ֶאל ָהָעם ב( נו: )ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֹיאַמר ֲאֶשר יֹוסֵּ עָּ רָּ יָּה ְוהָּ  הָּ

ל ַעל ָאֶרץ ְפֵני כָּ ף ַוִיְפַתח הָּ ְשבֹּר ָבֶהם ֲאֶשר ָכל ֶאת יֹוסֵּ ל( נז: )ִמְצָרִים ְבֶאֶרץ ָהָרָעב ַוֶיֱחַזק ְלִמְצַרִים ַויִּ  ְוכָּ
ָאֶרץ אּו הָּ ה בָּ ְצַרְימָּ ְשבֹּר מִּ י יוֵֹּסף ֶאל לִּ ַזק כִּ ב חָּ עָּ רָּ ל הָּ ָאֶרץ ְבכָּ  : הָּ

 
 ַוֹיאֶמר( ב) :ִתְתָראּו ָלָמה ְלָבָניו ַיֲעֹקב ַוֹיאֶמר ְבִמְצָרִים ֶשֶבר ֶיש ִכי ַיֲעֹקב ַוַיְרא( א) מב פרק בראשית

י ִהנֵּה ַמְעתִּ ְברּו ָשָמה ְרדּו ְבִמְצָרִים ֶשֶבר ֶיש ִכי שָּ   :ָנמּות ְוֹלא ְוִנְחֶיה ִמָשם ָלנּו ְושִּ
  

  א פסוק מב פרק מקץ פרשת בראשית עזרא אבן
 ריח ראה כמו, בזו זו יחליפו, אחד במקום נחברות ההרגשות היות בעבור יעקב וירא( א)

 שמעתי הנה כתיב אחריו כי, יעקב וירא וכן, (ז, יא קהלת) האור ומתוק, (כז, כז' ברא) בני
 (. ב מב' ברא)

  א פסוק מב פרק מקץ פרשת בראשית חזקוני
 כי שמעתי הנה בסמוך שכתוב כמו במצרים שבר יש כי "שמע" :שבר יש כי יעקב וירא( א)

 . הקולות את רואים העם וכל :דוגמא ,במצרים שבר יש
  א פסוק מב פרק מקץ פרשת בראשית ק"רד

 ואמרו התבואה יביאו מאין ושאלם תבואה עם באים הארץ אנשי ראה כי - יעקב וירא( א)
 :שמעתי הנה שאמר זהו ממצרים

 
 סימן ו צא פרשה מקץ פרשת( וילנא) רבה בראשית

 הכתוב שאמר במצרים תבואה שראה יעקב היה במצרים וכי, במצרים שבר יש כי יעקב וירא א"ד
 יוסף שנגנב מיום אלא, שמעתי הנה ויאמר לבניו אמר והלא במצרים שבר יש כי יעקב וירא

 אוכל יש נאמר לא מה ומפני, שומע ואינו ושומע רואה ואינו ורואה ממנו הקודש רוח נסתלקה
א אין "ז" ]מצרים ארץ כל ותרעב" נאמר כבר והלא, במצרים שבר יש כי הכתוב שאמר במצרים

 שבר יש קורא תהי אל אלא שבר יש ל"ת ומה [ולכן שואל המדרש, טעם לקרוא המילה כשיברון
  ,יוסף זה, זה ואיזה במצרים שסברו באספקלריא שראה סבר יש אלא

 
  א פסוק מב פרק מקץ פרשת בראשית י"רש

 מב להלן) שנאמר, שמע אלא ראה לא והלא, ראה ומהיכן - במצרים שבר יש כי יעקב וירא
. במצרים שבר לו יש שעדיין קדש של באספקלריא ראה, וירא ומהו', וגו שמעתי הנה( ב

 :יוסף שזה בפירוש להודיעו ממש נבואה היתה ולא
 

  א סימן צא פרשה מקץ פרשת( וילנא) רבה בראשית
י( קמו תהלים), במצרים שבר יש כי יעקב וירא ל ַאְשרֵּ ְברוֹּ  ְבֶעְזרוֹ  ַיֲעֹקב ֶשאֵּ  וירא, ֱאֹלָהיו ְיֹקָוק ַעל שִּ
 ,במצרים שבר יש כי יעקב וירא שנאמר, קיים שיוסף נתגלה וליעקב... , במצרים שבר יש כי יעקב

 , השבע זה סבר יש כי, הרעב זה שבר יש כי [1]
 , "השליט הוא ויוסף" סבר יש כי, "מצרימה הורד ויוסף" שבר יש כי[ 2]
  ... ,"גדול ברכוש יצאו כן ואחרי" סבר יש כי, "וענו ועבדום" שבר יש כי [3]

 

Avivah Zornberg, The Beginning of Desire, p. 302 

“What Jacob sees is a dialectical vision of shever/sever.  When things fall apart, the 

opportunity for sever [hope] arises.”   
 הכליםשבירת 

שבירת הכלים הוא מושג יסודי בקבלה שמתאר תהליך שקדם לבריאת העולם וגם נדרש לבריאת 
 .י"הוא הופיע לראשונה אצל האר. העולם

 
תהליך שבירת הכלים התרחש בעולם האצילות ומה שקרה בו הוא שהספירות בעולם האצילות 

רסיסי הספירות שנשברו בזמן שבירת הכלים הפכו . קיבלו אור בעוצמה שלא יכלו להכיל ונשברו
לאחר מכן נוצרו הספירות בעולם האצילות מחדש וקיבלו אור ברמת עוצמה נמוכה יותר . לקליפות

עד שלבסוף נוצר העולם , השתלשלות העולמות מעולם האצילות לעולמות שמתחתיו  ודרכם החלו
 .והקדושהשהוא עירוב של הקליפות , עולם העשיה , הגשמי 
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  א סימן צא פרשה מקץ פרשת( וילנא) רבה בראשית
י( קמו תהלים), במצרים שבר יש כי יעקב וירא ל ַאְשרֵּ ְברוֹּ  ְבֶעְזרוֹ  ַיֲעֹקב ֶשאֵּ  יעקב ,ֱאֹלָהיו ְיֹקָוק ַעל שִּ

 ,במצרים שבר יש כי יעקב וירא שנאמר, קיים שיוסף נתגלה וליעקב... , במצרים שבר יש כי
 
 , השבע זה סבר יש כי, הרעב זה שבר יש כי [1]
 
 

 
R. Soloveichik, Halakhic Man, p. 125 

Man, in one respect, is a mere random example of 

the biological species – species man – an image of 

the universal, a shadow of true existence.   
 
 , "השליט הוא ויוסף" סבר יש כי, "מצרימה הורד ויוסף" שבר יש כי[ 2]

 
R. Soloveichik, Reflections of the Rav (Vol. II), p. 40 

Adam I wants to be a “man”, to realize his humanity by being distinguished from the rest of creation, 

by becoming the master over his own environment.  This grants him an honorable status with dignity.  

 
הָּ  ָהָאֶרץ ֶאת ּוִמְלאּו ּוְרבּו ְפרּו ֱאֹלִהים ָלֶהם ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ֹאָתם ַוְיָבֶרְך( כח) א פרק בראשית ְבשֻׁ  ... ְוכִּ

 
  ... ,"גדול ברכוש יצאו כן ואחרי" סבר יש כי, "וענו ועבדום" שבר יש כי [3]
 

R. Soloveichik, Reflections of the Rav (Vol. II), p. 44 

… Adam II aspires, in addition, for the religious experience of sanctity, a sense of communion with the 

transcendent. 

  ב פרק בראשית
 .. :ַחָיה ְלֶנֶפש ָהָאָדם ַוְיִהי ַחִיים ִנְשַמת ְבַאָפיו ַוִיַפח ָהֲאָדָמה ִמן ָעָפר ָהָאָדם ֶאת ֱאֹלִהים ְיֹקָוק ַוִייֶצר( ז)
הּו ָהָאָדם ֶאת ֱאֹלִהים ְיֹקָוק ַוִיַקח( טו) ֶדן ְבַגן ַוַיִנחֵּ  ַעל ֱאֹלִהים ְיֹקָוק ַוְיַצו( טז) :ּוְלָשְמָרּה ְלָעְבָדּה עֵּ

ץ ִמֹכל לֵּאֹמר ָהָאָדם ל ָאֹכל ַהָגן עֵּ ץ( יז) :ֹתאכֵּ עֵּ  ִמֶמנּו ֲאָכְלָך ְביֹום ִכי ִמֶמנּו ֹתאַכל ֹלא ָוָרע טֹוב ַהַדַעת ּומֵּ
 :ָתמּות מֹות

  
 רבים[ 3] - יחיד[ 2] - יחיד[ 1]
 

  כא-א, טו פרק בראשית
ֶלה ַהְדָבִרים ַאַחר( א) ן ָאֹנִכי ַאְבָרם ִתיָרא ַאל לֵּאֹמר ַבַמֲחֶזה ַאְבָרם ֶאל ְיֹקָוק ְדַבר ָהָיה ָהאֵּ ה ְׂשָכְרָך ָלְך ָמגֵּ ( ב: )ְמֹאד ַהְרבֵּ

ְך ְוָאֹנִכי ִלי ִתֶתן ַמה יֱֹקִוק ֲאֹדָני ַאְבָרם ַוֹיאֶמר יִתי ֶמֶשק ּוֶבן ֲעִריִרי הֹולֵּ ן ַאְבָרם ַוֹיאֶמר( ג: )ֱאִליֶעֶזר ַדֶמֶׂשק הּוא בֵּ  ֹלא ִלי הֵּ
יִתי ֶבן ְוִהנֵּה ָזַרע ָנַתָתה ש בֵּ ָליו ְיֹקָוק ְדַבר ְוִהנֵּה( ד: )ֹאִתי יֹורֵּ א ֲאֶשר ִאם ִכי ֶזה ִייָרְשָך ֹלא לֵּאֹמר אֵּ צֵּ ֶעיָך יֵּ : ִייָרֶשָך הּוא ִממֵּ

א( ה) ר ַהָשַמְיָמה ָנא ַהֶבט ַוֹיאֶמר ַהחּוָצה ֹאתוֹ  ַויֹוצֵּ ים ּוְספֹּ בִּ ( ו: )ַזְרֶעָך ִיְהֶיה ֹכה לוֹ  ַוֹיאֶמר ֹאָתם ִלְסֹפר תּוַכל ִאם ַהכוֹּכָּ
ָליו ַוֹיאֶמר( ז: )ְצָדָקה לוֹ  ַוַיְחְשֶבהָ  ַביֹקָוק ְוֶהֱאִמן אִתיָך ֲאֶשר ְיֹקָוק ֲאִני אֵּ אּור הֹוצֵּ  ַהֹזאת ָהָאֶרץ ֶאת ְלָך ָלֶתת ַכְׂשִדים מֵּ

ַדע ַבָמה יֱֹקִוק ֲאֹדָני ַוֹיאַמר( ח: )ְלִרְשָתּה ָליו ַוֹיאֶמר( ט: )ִאיָרֶשָנה ִכי אֵּ ֶלֶשת ֶעְגָלה ִלי ְקָחה אֵּ ז ְמשֻׁ ֶלֶשת ְועֵּ ָלש ְוַאִיל ְמשֻׁ  ְמשֻׁ
ֶלה ָכל ֶאת לוֹ  ַוִיַקח( י: )ְוגֹוָזל ְוֹתר ר אֵּ ן ַבָתֶוְך ֹאָתם ַוְיַבתֵּ הּו ִלְקַראת ִבְתרוֹ  ִאיש ַוִיתֵּ עֵּ ֶרד( יא: )ָבָתר ֹלא ַהִצֹפר ְוֶאת רֵּ  ָהַעִיט ַויֵּ

ב ַהְפָגִרים ַעל ָמה ָלבֹוא ַהֶשֶמש ַוְיִהי( יב: )ַאְבָרם ֹאָתם ַוַישֵּ יָמה ְוִהנֵּה ַאְבָרם ַעל ָנְפָלה ְוַתְרדֵּ ָכה אֵּ ( יג: )ָעָליו ֹנֶפֶלת ְגֹדָלה ֲחשֵּ
ַדע ָיֹדעַ  ְלַאְבָרם ַוֹיאֶמר ר ִכי תֵּ אֹות ַאְרַבע ֹאָתם ְוִענּו ַוֲעָבדּום ָלֶהם ֹלא ְבֶאֶרץ ַזְרֲעָך ִיְהֶיה גֵּ  ֲאֶשר ַהגֹוי ֶאת ְוַגם( יד) :ָשָנה מֵּ
י ָאֹנִכי ָדן ַיֲעֹבדּו ן ְוַאֲחרֵּ ְצאּו כֵּ ר ְבָשלֹום ֲאֹבֶתיָך ֶאל ָתבֹוא ְוַאָתה( טו: )ָגדֹול ִבְרכֻׁש יֵּ יָבה ִתָקבֵּ  ְרִביִעי ְודֹור( טז: )טֹוָבה ְבׂשֵּ
ָנה ָישּובּו ָנה ַעד ָהֱאֹמִרי ֲעֹון ָשלֵּם ֹלא ִכי הֵּ ש ְוַלִפיד ָעָשן ַתנּור ְוִהנֵּה ָהָיה ַוֲעָלָטה ָבָאה ַהֶשֶמש ַוְיִהי( יז: )הֵּ ין ָעַבר ֲאֶשר אֵּ  בֵּ

ֶלה ַהְגָזִרים  ַהָנָהר ַעד ִמְצַרִים ִמְנַהר ַהֹזאת ָהָאֶרץ ֶאת ָנַתִתי ְלַזְרֲעָך לֵּאֹמר ְבִרית ַאְבָרם ֶאת ְיֹקָוק ָכַרת ַההּוא ַביֹום( יח: )ָהאֵּ
יִני ֶאת( יט: )ְפָרת ְנַהר ַהָגֹדל ת ַהְקִנִזי ְוֶאת ַהקֵּ  ָהֱאֹמִרי ְוֶאת( כא: )ָהְרָפִאים ְוֶאת ַהְפִרִזי ְוֶאת ַהִחִתי ְוֶאת( כ: )ַהַקְדֹמִני ְואֵּ
  ס: ַהְיבּוִסי ְוֶאת ַהִגְרָגִשי ְוֶאת ַהְכַנֲעִני ְוֶאת

 

  ה-א, מו פרק בראשית
ל ַוִיַסע( א) ָרה ַוָיֹבא לוֹ  ֲאֶשר ְוָכל ִיְׂשָראֵּ י ְזָבִחים ַוִיְזַבח ָשַבע ְבאֵּ ל ֱאֹלִהים ַוֹיאֶמר( ב: )ִיְצָחק ָאִביו לֵּאֹלהֵּ  ְבַמְראֹּת ְלִיְׂשָראֵּ

ִני ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ַוֹיאֶמר ַהַלְילָּה ל ָאֹנִכי ַוֹיאֶמר( ג: )ִהנֵּ י ָהאֵּ ְרָדה ִתיָרא ַאל ָאִביָך ֱאֹלהֵּ דוֹּל ְלגוֹּי ִכי ִמְצַרְיָמה מֵּ יְמָך גָּ  ֲאשִּ
ם ד ָאֹנִכי( ד: )שָּ רֵּ ף ָעֹלה ַגם ַאַעְלָך ְוָאֹנִכי ִמְצַרְיָמה ִעְמָך אֵּ יֶניָך ַעל ָידוֹ  ָיִשית ְויֹוסֵּ  :  עֵּ

 
 2:4:2', דרך ה, ל"רמח

ושעבד , כמו שכתבתי ועילוייה תיקון כל הבריאה, ברוך הוא, ואולם במעשיהם של ישראל תלה האדון
אך מעשה האומות . ו על פי מעשיהם"להאיר ולהשפיע או ליסתר ולהתעלם ח, כביכול את הנהגתו לפועלם

אבל ימשיכו לעצמם תועלת או , ובגילויו יתברך שמו או היסתרו, לא יוסיפו ולא יגרעו במציאות הבריאה
  .ויוסיפו כוח בשר שלהם או יחלישוהו, אם בגוף ואם בנפש, הפסד

 
ְברוֹּ  ְבֶעְזרוֹּ  ַיֲעקֹּב ֶשֵאל ַאְשֵרי( ה)  קמו פרק תהלים וָּק ַעל שִּ יו ְיקֹּ  :ֱאֹלהָּ


