בס"ד
סבר בשבר
הרב מואיז נבון
בראשית פרק מא (א) וַ יְ ִהי ִמ ֵּקץ ְשנָתַ יִ ם י ִָמים ּופַ ְרעֹה ֹחלֵּם וְ ִהנֵּה עֹמֵּ ד עַ ל הַ יְ אֹר... :
(נג) וַ ִתכְ לֶינָה שֶ בַ ע ְשנֵּי הַ שָ בָ ע אֲ שֶ ר הָ יָה בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם( :נד) וַ ְת ִחלֶינָה ֶשבַ ע ְשנֵּי הָ ָרעָ ב לָבוֹא כַאֲ ֶשר
ָאמַ ר יוֹסֵּ ף וַ יְ ִהי ָרעָ ב בְ כָל הָ אֲ ָרצוֹת ּובְ כָל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם הָ יָה לָחֶ ם( :נה) ו ִַּת ְרעַ ב כָּל אֶ ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם וַ יִ ְצעַ ק
הָ עָ ם אֶ ל פַ ְרעֹה ַללָחֶ ם וַ יֹאמֶ ר פַ ְרעֹה לְ כָ ל ִמ ְצ ַריִ ם לְ כּו אֶ ל יוֹסֵּ ף אֲ ֶשר יֹאמַ ר ָלכֶם ַתעֲׂשּו( :נו) וְ הָּ ָּרעָּ ב הָּ יָּה
ָארץ וַ יִ פְ ַתח יוֹסֵּ ף אֶ ת כָל אֲ שֶ ר בָ הֶ ם וַיִּ ְשבֹּר לְ ִמ ְצ ַריִ ם וַ יֶחֱ זַ ק הָ ָרעָ ב ְבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם( :נז) וְ כָּל
עַ ל כָּל ְפנֵי הָּ ֶ
ָארץ:
ָארץ בָּ אּו ִּמצְ ַריְ מָּ ה לִּ ְשבֹּר אֶ ל יוֹּסֵ ף כִּ י חָּ זַק הָּ ָּרעָּ ב בְ כָּל הָּ ֶ
הָּ ֶ
בראשית פרק מב (א) וַיַ ְרא ַי ֲעקֹב כִ י יֶש ֶשבֶ ר בְ ִמ ְצ ָריִ ם וַ יֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב לְ בָ נָיו ל ָָמה ִת ְת ָראּו( :ב) וַ יֹאמֶ ר
ִהנֵּה ָּשמַ עְ ִּתי כִ י יֶש ֶשבֶ ר בְ ִמ ְצ ָריִ ם ְרדּו שָ מָ ה וְ ִּשבְ רּו לָנּו ִמ ָשם וְ ִנ ְחיֶה וְ ֹלא נָמּות:
אבן עזרא בראשית פרשת מקץ פרק מב פסוק א
(א) וירא יעקב בעבור היות ההרגשות נחברות במקום אחד ,יחליפו זו בזו ,כמו ראה ריח
בני (ברא' כז ,כז) ,ומתוק האור (קהלת יא ,ז) ,וכן וירא יעקב ,כי אחריו כתיב הנה שמעתי
(ברא' מב ב).
חזקוני בראשית פרשת מקץ פרק מב פסוק א
(א) וירא יעקב כי יש שבר" :שמע" כי יש שבר במצרים כמו שכתוב בסמוך הנה שמעתי כי
יש שבר במצרים ,דוגמא :וכל העם רואים את הקולות.
רד"ק בראשית פרשת מקץ פרק מב פסוק א
(א) וירא יעקב  -כי ראה אנשי הארץ באים עם תבואה ושאלם מאין יביאו התבואה ואמרו
ממצרים זהו שאמר הנה שמעתי:
בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה צא סימן ו
ד"א 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 ,ומפני מה לא נאמר יש אוכל
במצרים שאמר הכתוב כי יש שבר במצרים ,והלא כבר נאמר "ותרעב כל ארץ מצרים" [ז"א אין
טעם לקרוא המילה כשיברון ,ולכן שואל המדרש] ומה ת"ל יש שבר אלא אל תהי קורא יש שבר
אלא יש סבר שראה באספקלריא שסברו במצרים ואיזה זה ,זה יוסף,
רש"י בראשית פרשת מקץ פרק מב פסוק א
וירא יעקב כי יש שבר במצרים  -ומהיכן ראה ,והלא לא ראה אלא שמע ,שנאמר (להלן מב
ב) הנה שמעתי וגו' ,ומהו וירא ,ראה באספקלריא של קדש שעדיין יש לו שבר במצרים.
ולא היתה נבואה ממש להודיעו בפירוש שזה יוסף:
בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה צא סימן א
וירא יעקב כי יש שבר במצרים( ,תהלים קמו) אַ ְש ֵּרי שֶ אֵּ ל ַי ֲעקֹב בְ עֶ זְ ר ֹו ִּשבְ רוֹּ עַ ל יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהָ יו ,וירא
יעקב כי יש שבר במצרים ... ,וליעקב נתגלה שיוסף קיים ,שנאמר וירא יעקב כי יש שבר במצרים,
[ ]1כי יש שבר זה הרעב ,כי יש סבר זה השבע,
[ ]2כי יש שבר "ויוסף הורד מצרימה" ,כי יש סבר "ויוסף הוא השליט",
[ ]3כי יש שבר "ועבדום וענו" ,כי יש סבר "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"... ,
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.
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שבירת הכלים הוא מושג יסודי בקבלה שמתאר תהליך שקדם לבריאת העולם וגם נדרש לבריאת
העולם .הוא הופיע לראשונה אצל האר"י.
תהליך שבירת הכלים התרחש בעולם האצילות ומה שקרה בו הוא שהספירות בעולם האצילות
קיבלו אור בעוצמה שלא יכלו להכיל ונשברו .רסיסי הספירות שנשברו בזמן שבירת הכלים הפכו
לקליפות .לאחר מכן נוצרו הספירות בעולם האצילות מחדש וקיבלו אור ברמת עוצמה נמוכה יותר
ודרכם החלו השתלשלות העולמות מעולם האצילות לעולמות שמתחתיו  ,עד שלבסוף נוצר העולם
הגשמי  ,עולם העשיה  ,שהוא עירוב של הקליפות והקדושה.
www.DivreiNavon.com

1

© Mois Navon

בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה צא סימן א
וירא יעקב כי יש שבר במצרים( ,תהלים קמו) אַ ְש ֵּרי שֶ אֵּ ל ַי ֲעקֹב בְ עֶ זְ ר ֹו ִּשבְ רוֹּ עַ ל יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהָ יו ,יעקב
כי יש שבר במצרים ... ,וליעקב נתגלה שיוסף קיים ,שנאמר וירא יעקב כי יש שבר במצרים,
[ ]1כי יש שבר זה הרעב ,כי יש סבר זה השבע,

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.

[ ]2כי יש שבר "ויוסף הורד מצרימה" ,כי יש סבר "ויוסף הוא השליט",
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.

ָארץ וְ כִּ בְ ֻׁשהָּ ...
ּומלְ אּו אֶ ת הָ ֶ
ֹלהים פְ רּו ְּורבּו ִ
ֹלהים וַ יֹאמֶ ר לָהֶ ם אֱ ִ
בראשית פרק א (כח) וַ יְ בָ ֶרְך אֹתָ ם אֱ ִ
[ ]3כי יש שבר "ועבדום וענו" ,כי יש סבר "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"... ,
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.

בראשית פרק ב
ָאדם לְ נֶפֶ ש חַ יָה.. :
ָאדם עָ פָ ר ִמן הָ אֲ ָדמָ ה וַ יִ פַ ח בְ אַ פָ יו נ ְִשמַ ת חַ יִ ים וַ יְ ִהי הָ ָ
ֹלהים אֶ ת הָ ָ
(ז) וַ יִ יצֶ ר יְ קֹוָ ק אֱ ִ
ֹלהים עַ ל
ָאדם וַ יַנִ חֵּ הּו בְ גַן עֵּ ֶדן לְ עָ בְ ָדּה ּולְ ָש ְמ ָרּה( :טז) וַ יְ צַ ו יְ קֹוָ ק אֱ ִ
ֹלהים אֶ ת הָ ָ
(טו) וַ יִ ַקח יְ קֹוָ ק אֱ ִ
ָאדם לֵּאמֹר ִמכֹל עֵּ ץ הַ גָן ָאכֹל תֹאכֵּל( :יז) ּומֵּ עֵּ ץ הַ ַדעַ ת טוֹב וָ ָרע ֹלא תֹאכַל ִמ ֶמנּו כִ י בְ יוֹם אֲ כָלְ ָך ִממֶ נּו
הָ ָ
מוֹת ָתמּות:
[ ]1יחיד  ]2[ -יחיד  ]3[ -רבים
בראשית פרק טו ,א-כא
ירא ַאבְ ָרם ָאנֹכִ י מָ גֵּן לְָך ְׂשכ ְָרָך הַ ְרבֵּ ה ְמאֹד( :ב)
(א) ַאחַ ר הַ ְדבָ ִרים הָ אֵּ לֶה הָ יָה ְדבַ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל ַאבְ ָרם בַ מַ חֲ זֶ ה לֵּאמֹר ַאל ִת ָ
ַאב ָרם הֵּ ן לִ י ֹלא
יתי הּוא ַדמֶ ֶׂשק אֱ לִ יעֶ זֶ ר( :ג) וַ יֹאמֶ ר ְ
וַ יֹאמֶ ר ַאבְ ָרם אֲ ֹדנָי יֱקֹוִ ק מַ ה ִת ֶתן לִ י וְ ָאנֹכִ י ה ֹולְֵּך ע ֲִר ִירי ּובֶ ן מֶ ֶשק בֵּ ִ
יר ֶשָך:
יר ְשָך זֶ ה כִ י ִאם אֲ ֶשר יֵּצֵּ א ִממֵּ עֶ יָך הּוא יִ ָ
יתי יו ֵֹּרש א ִֹתי( :ד) וְ ִהנֵּה ְדבַ ר יְ קֹוָ ק אֵּ לָיו לֵּאמֹר ֹלא יִ ָ
נָתַ ָתה זָ ַרע וְ ִהנֵּה בֶ ן בֵּ ִ
ֹאמר ל ֹו כֹה יִ ְהיֶה זַ ְרעֶ ָך( :ו)
ּוספֹּר הַ כוֹּכָּ בִּ ים ִאם תּוכַל לִ ְספֹר אֹתָ ם וַ י ֶ
(ה) וַ יוֹצֵּ א אֹת ֹו הַ חּוצָ ה וַ יֹאמֶ ר הַ בֶ ט נָא הַ ָש ַמיְ מָ ה ְ
ָארץ הַ זֹאת
אתיָך ֵּמאּור ַכ ְׂש ִדים לָתֶ ת לְ ָך ֶאת הָ ֶ
וְ הֶ אֱ ִמן בַ יקֹוָ ק וַ י ְַח ְשבֶ הָ ל ֹו ְצ ָד ָקה( :ז) וַ יֹאמֶ ר אֵּ לָיו אֲ נִי יְ קֹוָ ק אֲ ֶשר הוֹצֵּ ִ
יר ֶשנָה( :ט) וַ יֹאמֶ ר אֵּ לָיו ְקחָ ה לִ י עֶ גְ לָה ְמשֻׁ ל ֶֶשת וְ עֵּ ז ְמשֻׁ ל ֶֶשת וְ ַאיִ ל ְמשֻׁ לָש
לְ ִר ְש ָתּה( :ח) וַ יֹאמַ ר אֲ ֹדנָי יֱקֹוִ ק בַ ָמה אֵּ ַדע כִ י ִא ָ
וְ תֹר וְ גוֹזָ ל( :י) וַ יִ ַקח ל ֹו ֶאת כָל אֵּ לֶה וַ יְ בַ ֵּתר אֹתָ ם בַ ָתוֶ ְך וַ יִ ֵּתן ִאיש בִ ְתר ֹו לִ ְק ַראת ֵּרעֵּ הּו וְ אֶ ת הַ ִצפֹר ֹלא בָ תָ ר( :יא) וַ י ֵֶּרד הָ עַ יִ ט
ַאב ָרם( :יב) וַ יְ ִהי הַ ֶשמֶ ש לָבוֹא וְ תַ ְר ֵּדמָ ה נָפְ לָה עַ ל ַאבְ ָרם וְ ִהנֵּה אֵּ ימָ ה חֲ ֵּשכָה גְ ֹדלָה נֹפֶ לֶת עָ לָיו( :יג)
עַ ל הַ פְ ג ִָרים וַ י ֵַּשב אֹתָ ם ְ
ַארבַ ע מֵּ אוֹת ָשנָה( :יד) וְ גַם ֶאת הַ גוֹי אֲ ֶשר
וַ יֹאמֶ ר לְ ַאבְ ָרם ָידֹעַ ֵּת ַדע כִ י גֵּר יִ ְהיֶה זַ ְרעֲָך ְבאֶ ֶרץ ֹלא לָהֶ ם וַ עֲבָ דּום וְ עִ נּו אֹתָ ם ְ
ַי ֲעבֹדּו ָדן ָאנֹכִ י וְ ַאחֲ ֵּרי כֵּ ן י ְֵּצאּו בִ ְרכֻׁש גָדוֹל( :טו) וְ ַא ָתה ָתבוֹא אֶ ל אֲ בֹתֶ יָך בְ ָשלוֹם ִת ָקבֵּ ר בְ ֵּׂשיבָ ה טוֹבָ ה( :טז) וְ דוֹר ְר ִביעִ י
יָשּובּו הֵּ נָה כִ י ֹלא ָשלֵּם ֲעוֹן הָ אֱ מ ִֹרי עַ ד הֵּ נָה( :יז) וַ יְ ִהי הַ ֶשמֶ ש בָ ָאה וַ ֲעלָטָ ה הָ יָה וְ ִהנֵּה תַ נּור עָ ָשן וְ לַפִ יד אֵּ ש אֲ ֶשר עָ בַ ר בֵּ ין
ָארץ הַ זֹאת ִמנְהַ ר ִמ ְצ ַריִ ם עַ ד הַ נָהָ ר
הַ גְ זָ ִרים הָ אֵּ לֶה( :יח) בַ יוֹם הַ הּוא ָכ ַרת יְ קֹוָ ק ֶאת ַאבְ ָרם בְ ִרית לֵּאמֹר לְ זַ ְרעֲָך נ ַָת ִתי אֶ ת הָ ֶ
הַ ָגדֹל נְהַ ר פְ ָרת( :יט) אֶ ת הַ ֵּקי ִני וְ ֶאת הַ ְקנִזִ י וְ ֵּאת הַ ַק ְד ֹמנִי( :כ) וְ אֶ ת הַ ִח ִתי וְ אֶ ת הַ פְ ִרזִ י וְ אֶ ת הָ ְרפָ ִאים( :כא) וְ אֶ ת הָ אֱ מ ִֹרי
בּוסי :ס
וְ אֶ ת הַ כְ ַנ ֲענִי וְ ֶאת הַ גִ ְרג ִָשי וְ אֶ ת הַ יְ ִ
בראשית פרק מו ,א-ה
ֹלהים לְ יִ ְׂש ָראֵּ ל בְ ַמ ְראֹּת
(א) וַ יִ סַ ע יִ ְׂש ָראֵּ ל וְ ָכל אֲ ֶשר ל ֹו וַ ָיבֹא בְ אֵּ ָרה ָשבַ ע וַ יִ זְ בַ ח זְ בָ ִחים לֵּאֹלהֵּ י ָאבִ יו יִ ְצחָ ק( :ב) וַ יֹאמֶ ר אֱ ִ
ימָך
ירא מֵּ ְר ָדה ִמ ְצ ַריְ ָמה כִ י לְ גוֹּי גָּדוֹּל אֲ ִּש ְ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ַי ֲעקֹב וַ יֹאמֶ ר ִה ֵּננִי( :ג) וַ יֹאמֶ ר ָאנֹכִ י הָ אֵּ ל אֱ ֹלהֵּ י ָאבִ יָך ַאל ִת ָ
הַ לַיְ לָּה וַ י ֶ
ָּשם( :ד) ָאנֹכִ י ֵּא ֵּרד עִ ְמָך ִמ ְצ ַריְ מָ ה וְ ָאנֹכִ י ַאעַ לְ ָך גַם עָ ֹלה וְ יוֹסֵּ ף י ִָשית יָד ֹו עַ ל עֵּ ינֶיָך:

רמח"ל ,דרך ה'2:4:2 ,
ואולם במעשיהם של ישראל תלה האדון ,ברוך הוא ,תיקון כל הבריאה ועילוייה כמו שכתבתי ,ושעבד
כביכול את הנהגתו לפועלם ,להאיר ולהשפיע או ליסתר ולהתעלם ח"ו על פי מעשיהם .אך מעשה האומות
לא יוסיפו ולא יגרעו במציאות הבריאה ,ובגילויו יתברך שמו או היסתרו ,אבל ימשיכו לעצמם תועלת או
הפסד ,אם בגוף ואם בנפש ,ויוסיפו כוח בשר שלהם או יחלישוהו.
קוָּק אֱ ֹלהָּ יו:
תהלים פרק קמו (ה) אַ ְש ֵרי ֶשאֵ ל ַי ֲעקֹּב בְ עֶ זְ רוֹּ ִּשבְ רוֹּ עַ ל יְ ֹּ

www.DivreiNavon.com

2

© Mois Navon

