
 
  ב"התשע כסליו                       ד"בס

ל"ז אריה יהודה בן אביצור מנחם נשמת לעילוי מוקדש השיעור  

 פתרון חלומות פרעה על ידי יוסף : שיעור לפרשת מקץ
  ) והרב אמנון בזק של הרב יונתן גרוסמןיםעל פי שיעור(

  צמדי החלומות בסיפור יוסף ואחיו 
 של חלומותיו שניב פוגשים אנו פרשתנו בתחילת

 ) האלומות שבע וחלום הפרות שבע חלום. (פרעה

 ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים ּוַפְרעֹה חֵֹלם ְוִהֵּנה עֵֹמד א
ַהְיאֹר עֹלֹת ֶׁשַבע ָּפרֹות ְיפֹות - ְוִהֵּנה ִמןב  .ַהְיאֹר- ַעל

 ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ג  .ַמְרֶאה ּוְבִריאֹת ָּבָׂשר ַוִּתְרֶעיָנה ָּבָאחּו
ת ַמְרֶאה ַהְיאֹר ָרעֹו-ָּפרֹות ֲאֵחרֹות עֹלֹות ַאֲחֵריֶהן ִמן

  .ְׂשַפת ַהְיאֹר-ְוַדּקֹות ָּבָׂשר ַוַּתֲעמְֹדָנה ֵאֶצל ַהָּפרֹות ַעל
 ַוּתֹאַכְלָנה ַהָּפרֹות ָרעֹות ַהַּמְרֶאה ְוַדּקֹת ַהָּבָׂשר ֵאת ד

  .ֶׁשַבע ַהָּפרֹות ְיפֹת ַהַּמְרֶאה ְוַהְּבִריאֹת ַוִּייַקץ ַּפְרעֹה
ֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים עֹלֹות ְּבָקֶנה  ַוִּייָׁשן ַוַּיֲחלֹם ֵׁשִנית ְוִה ה

 ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ַּדּקֹות ו  .ֶאָחד ְּבִריאֹות ְוטֹבֹות
 ַוִּתְבַלְעָנה ז  .ּוְׁשדּופֹת ָקִדים צְֹמחֹות ַאֲחֵריֶהן

ַהִּׁשֳּבִלים ַהַּדּקֹות ֵאת ֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהְּבִריאֹות 
 ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ח  .ְרעֹה ְוִהֵּנה ֲחלֹוםְוַהְּמֵלאֹות ַוִּייַקץ ּפַ 

ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים -ָּכל- ַוִּתָּפֶעם רּוחֹו ַוִּיְׁשַלח ַוִּיְקָרא ֶאת
- ֲחלֹמֹו ְוֵאין-ֲחָכֶמיָה ַוְיַסֵּפר ַּפְרעֹה ָלֶהם ֶאת-ָּכל-ְוֶאת

-  ַוְיַדֵּבר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ֶאתט  .ּפֹוֵתר אֹוָתם ְלַפְרעֹה
 ַּפְרעֹה י  .ֲחָטַאי ֲאִני ַמְזִּכיר ַהּיֹום-  ֶאת  ֵלאמֹרַּפְרעֹה

ֲעָבָדיו ַוִּיֵּתן אִֹתי ְּבִמְׁשַמר ֵּבית ַׂשר ַהַּטָּבִחים -ָקַצף ַעל
 ַוַּנַחְלָמה ֲחלֹום ְּבַלְיָלה יא  .אִֹתי ְוֵאת ַׂשר ָהאִֹפים

 ְוָׁשם יב  . ִאיׁש ְּכִפְתרֹון ֲחלֹמֹו ָחָלְמנּו ֶאָחד ֲאִני ָוהּוא
לֹו -ִאָּתנּו ַנַער ִעְבִרי ֶעֶבד ְלַׂשר ַהַּטָּבִחים ַוְּנַסֶּפר

 ַוְיִהי יג  . ִאיׁש ַּכֲחלֹמֹו ָּפָתר ֲחלֹמֵֹתינּו- ָלנּו ֶאת-ַוִּיְפָּתר
ַּכִּני ְואֹתֹו - אִֹתי ֵהִׁשיב ַעל ָלנּו ֵּכן ָהָיה-ַּכֲאֶׁשר ָּפַתר

יֹוֵסף ַוְיִריֻצהּו - ְרעֹה ַוִּיְקָרא ֶאת ַוִּיְׁשַלח ּפַ יד  .ָתָלה
 טו  .ַּפְרעֹה- ַהּבֹור ַוְיַגַּלח ַוְיַחֵּלף ִׂשְמלָֹתיו ַוָּיבֹא ֶאל-ִמן

יֹוֵסף ֲחלֹום ָחַלְמִּתי ּופֵֹתר ֵאין אֹתֹו -ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל
  .ַוֲאִני ָׁשַמְעִּתי ָעֶליָך ֵלאמֹר ִּתְׁשַמע ֲחלֹום ִלְפּתֹר אֹתֹו

 ֱאלִֹהים ַיֲעֶנה  ַּפְרעֹה ֵלאמֹר ִּבְלָעָדי- ַוַּיַען יֹוֵסף ֶאתטז
 ַּבֲחלִֹמי  יֹוֵסף-  ַוְיַדֵּבר ַּפְרעֹה ֶאליז  .ְׁשלֹום ַּפְרעֹה- ֶאת

ַהְיאֹר עֹלֹת - ְוִהֵּנה ִמןיח  .ְׂשַפת ַהְיאֹר-ִהְנִני עֵֹמד ַעל
  .ַאר ַוִּתְרֶעיָנה ָּבָאחּוֶׁשַבע ָּפרֹות ְּבִריאֹות ָּבָׂשר ִויפֹת ּתֹ

ָּפרֹות ֲאֵחרֹות עֹלֹות ַאֲחֵריֶהן ַּדּלֹות - ְוִהֵּנה ֶׁשַבעיט
ָרִאיִתי ָכֵהָּנה - לֹא ְוָרעֹות ּתַֹאר ְמאֹד ְוַרּקֹות ָּבָׂשר

 ַוּתֹאַכְלָנה ַהָּפרֹות ָהַרּקֹות כ  .ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָלרֹעַ - ְּבָכל

 כא  .רֹות ָהִראׁשֹנֹות ַהְּבִריאֹתְוָהָרעֹות ֵאת ֶׁשַבע ַהּפָ 
ִקְרֶּבָנה -ָבאּו ֶאל-ִקְרֶּבָנה ְולֹא נֹוַדע ִּכי-ַוָּתבֹאָנה ֶאל

 ָוֵאֶרא כב  .ּוַמְרֵאיֶהן ַרע ַּכֲאֶׁשר ַּבְּתִחָּלה ָוִאיָקץ
ַּבֲחלִֹמי ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים עֹלֹת ְּבָקֶנה ֶאָחד ְמֵלאֹת 

 ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ְצֻנמֹות ַּדּקֹות ְׁשֻדפֹות גכ  .ְוטֹבֹות
 ַוִּתְבַלְעָן ַהִּׁשֳּבִלים כד  .ָקִדים צְֹמחֹות ַאֲחֵריֶהם

-ַהַּדּקֹת ֵאת ֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהּטֹבֹות ָואַֹמר ֶאל
- ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאלכה  .ַהַחְרֻטִּמים ְוֵאין ַמִּגיד ִלי

 ֵאת ֲאֶׁשר ָהֱאלִֹהים   ַּפְרעֹה ֶאָחד הּואַּפְרעֹה ֲחלֹום
 ֶׁשַבע ָּפרֹת ַהּטֹבֹת ֶׁשַבע כו  .עֶֹׂשה ִהִּגיד ְלַפְרעֹה

  ָׁשִנים ֵהָּנה ְוֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהּטֹבֹת ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה
 ְוֶׁשַבע ַהָּפרֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרעֹת כז  .ֲחלֹום ֶאָחד הּוא

ֵריֶהן ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה ְוֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ָהעֹלֹת ַאחֲ 
 הּוא כח  .ָהֵרקֹות ְׁשֻדפֹות ַהָּקִדים ִיְהיּו ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב

 ֲאֶׁשר ָהֱאלִֹהים עֶֹׂשה  ַּפְרעֹה- ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל
 ִהֵּנה ֶׁשַבע ָׁשִנים ָּבאֹות ָׂשָבע כט  .ַּפְרעֹה-ֶהְרָאה ֶאת
 ְוָקמּו ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב ל  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ָּגדֹול ְּבָכל

ַהָּׂשָבע ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִכָּלה ָהָרָעב - ַאֲחֵריֶהן ְוִנְׁשַּכח ָּכל
ִיָּוַדע ַהָּׂשָבע ָּבָאֶרץ ִמְּפֵני ָהָרָעב - ְולֹאלא  .ָהָאֶרץ- ֶאת

 ְוַעל ִהָּׁשנֹות לב  .ָכֵבד הּוא ְמאֹד- ִּכי ֵכן- א ַאֲחֵריַההּו
ָנכֹון ַהָּדָבר ֵמִעם -ַּפְרעֹה ַּפֲעָמִים ִּכי-ַהֲחלֹום ֶאל

 ְוַעָּתה ֵיֶרא לג  .ָהֱאלִֹהים ּוְמַמֵהר ָהֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹתֹו
  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ַפְרעֹה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם ִויִׁשיֵתהּו ַעל

ָהָאֶרץ ְוִחֵּמׁש -  ַיֲעֶׂשה ַפְרעֹה ְוַיְפֵקד ְּפִקִדים ַעללד
 ְוִיְקְּבצּו לה  .ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע- ֶאת
-אֶֹכל ַהָּׁשִנים ַהּטֹבֹות ַהָּבאֹת ָהֵאֶּלה ְוִיְצְּברּו-ָּכל- ֶאת

 ְוָהָיה לו  .ַּפְרעֹה אֶֹכל ֶּבָעִרים ְוָׁשָמרּו- ָבר ַּתַחת ַיד
ָהאֶֹכל ְלִפָּקדֹון ָלָאֶרץ ְלֶׁשַבע ְׁשֵני ָהָרָעב ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָן 

 ַוִּייַטב לז  .ִתָּכֵרת ָהָאֶרץ ָּבָרָעב- ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְולֹא
 ַוּיֹאֶמר לח  .ֲעָבָדיו- ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ָּכל

ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח  ֲהִנְמָצא  ֲעָבָדיו- ַּפְרעֹה ֶאל
יֹוֵסף ַאֲחֵרי הֹוִדיַע - ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאללט  .ֱאלִֹהים ּבֹו

 מ  .ָנבֹון ְוָחָכם ָּכמֹוךָ - זֹאת ֵאין-ָּכל-ֱאלִֹהים אֹוְתָך ֶאת
ַעִּמי ַרק -ִּפיָך ִיַּׁשק ָּכל-ֵּביִתי ְוַעל-ַאָּתה ִּתְהֶיה ַעל

 ְרֵאה  יֹוֵסף- ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאלמא  .ַהִּכֵּסא ֶאְגַּדל ִמֶּמּךָ 
 ַוָּיַסר ַּפְרעֹה מב  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ָנַתִּתי אְֹתָך ַעל ָּכל



ַיד יֹוֵסף ַוַּיְלֵּבׁש - ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו ַוִּיֵּתן אָֹתּה ַעל- ֶאת
 מג  .ַצָּוארֹו-ֵׁשׁש ַוָּיֶׂשם ְרִבד ַהָּזָהב ַעל-אֹתֹו ִּבְגֵדי

לֹו ַוִּיְקְראּו ְלָפָניו -ַוַּיְרֵּכב אֹתֹו ְּבִמְרֶּכֶבת ַהִּמְׁשֶנה ֲאֶׁשר
 ַוּיֹאֶמר מד  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ַאְבֵרְך ְוָנתֹון אֹתֹו ַעל ָּכל

ָיִרים ִאיׁש -יֹוֵסף ֲאִני ַפְרעֹה ּוִבְלָעֶדיָך לֹא-ַּפְרעֹה ֶאל
 ַוִּיְקָרא מה  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ַרְגלֹו ְּבָכל-ָידֹו ְוֶאת- ֶאת

ָאְסַנת -לֹו ֶאת-יֹוֵסף ָצְפַנת ַּפְעֵנַח ַוִּיֶּתן-ַפְרעֹה ֵׁשם
ֶאֶרץ -ּפֹוִטי ֶפַרע ּכֵֹהן אֹן ְלִאָּׁשה ַוֵּיֵצא יֹוֵסף ַעל-ַּבת

ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ְּבָעְמדֹו ִלְפֵני - ְויֹוֵסף ֶּבןמו  .ִמְצָרִים
יֹוֵסף ִמִּלְפֵני ַפְרעֹה ַוַּיֲעבֹר ִמְצָרִים ַוֵּיֵצא -ַּפְרעֹה ֶמֶלךְ 

 ֶאֶרץ ִמְצָרִים- ְּבָכל

 החלום הם ולמעשה, ליוסף מסופרים אלו חלומות
 כל. חייו בימי יוסף נפגש עמו השלישי הכפול

. כפול חלום - קבוע ודגם מבנה בעלי היו החלומות
 עצמו יוסף חלם) י- ה, ז"ל בראשית (הראשונה בפעם
 הירח, השמש וחלום האלומות חלום – חלומות צמד

 את לפתור יוסף הציע השנייה בפעם; והכוכבים
 וכעת; האופים ושר המשקים שר של החלומות צמד

  .פרעה של הכפול חלומו את לפתור יוסף מתבקש
  

  :החלומות בצמדי ההתפתחות
 בכמה התפתחות לראות ניתן החלומות הצמדי בין

  :היבטים
: שונים בזמנים אירע הראשון החלומות צמד  .א

 אותו סיפר, האלומות חלום את חלם יוסף
, השמש חלום את חלם מכן לאחר ורק, לאחיו
 אירע השני החלומות צמד. והכוכבים הירח

 את ואילו. שונים אנשים לשני אך, לילה באותו
 בלילה אחד אדם חלם השלישי החלומות צמד
  .אחד

 בין מתפתח כפותר יוסף של מעמדו גם  .ב
 פותר אינו כלל יוסף הראשון בחלום. החלומות

 לאחיו אותם מספר רק אלא, החלומות את
 השני הצמד את). לאביו גם – השני החלום ואת(

 את משכנע שהוא לאחר רק אולם, פותר יוסף
 את לו לספר האופים ושר המשקים שר

 מובא כבר השלישי בצמד ואילו. חלומותיהם
 ָׁשַמְעִּתי ַוֲאִני: "מוסמך חלומות כפותר יוסף
, א"מ" (אֹתֹו ִלְפּתֹר ֲחלֹום ִּתְׁשַמע ֵלאמֹר ָעֶליךָ 

  ).טו
 פתרון של הקושי בדרגת התפתחות גם קיימת  .ג

  .החלום
, לחלוטין מובן יוסף של הראשון החלומות צמד  

. משמעותו את להסביר צורך כמעט ואין
 – הראשון החלום על לאחיו יוסף כשמספר

 תגובתם – אחת מילה ולו עליו להוסיף מבלי
 ָמׁשֹול ִאם ָעֵלינּו ִּתְמלְֹך  ֲהָמלְֹך  "היא הברורה

 ֲחלֹמָֹתיו ַעל אֹתֹו ְׂשנֹא עֹוד ַוּיֹוִספּו. ָּבנּו ִּתְמׁשֹל
 החלום את שסיפר ולאחר; )ח, ז"ל" (ְּדָבָריו ְוַעל

 ְוִאְּמךָ  ֲאִני ָנבֹוא ֲהבֹוא "יעקב בו גער לאביו השני
  ).י, שם" (?ָאְרָצה ְלךָ  ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְוַאֶחיךָ 

  ): 'ח-'ו', בראשית מ( יכולתם לפתרו-צמד החלומות השני מצער את שני חולמיו בגלל אי

ַוָּיבֹא ֲאֵליֶהם יֹוֵסף ַּבּבֶֹקר ַוַּיְרא אָֹתם ְוִהָּנם 
. ֵניֶכם ָרִעים ַהּיֹוםַמּדּוַע ּפְ ... ַוִּיְׁשַאל. זֲֹעִפים

    ּופֵֹתר ֵאין אֹתֹוַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֲחלֹום ָחַלְמנּו 
 מי גם החלום בפתרון נכשלים פרעה אצל ואילו  

  ):'ח א"מ בראשית _לפתרו היו שאמורים
ַוִּיְׁשַלח ַוִּיְקָרא ֶאת ָּכל ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְוֶאת ָּכל 

ְוֵאין ּפֹוֵתר ֶאת ֲחלֹמֹו ֲחָכֶמיָה ַוְיַסֵּפר ַּפְרעֹה ָלֶהם 
   ְלַפְרעֹהאֹוָתם

    
 המשקים שר שאצל שבעוד לכך לב לשים ראוי  

" אֹתו אין ופֹתר "המילים משמעות האופים ושר
 פרעה אצל', לפנות למי לנו אין 'כנראה היא

 הוא אך, אליו לפנות שאפשר מי יש 'משמעו
  .'לפתור מצליח אינו

. התפתחות חלה והזמנים המספרים בנושא גם  .ד
 הזמן ממד נעדר הראשון החלומות בצמד

 מזכיר איננו יוסף הראשון בחלומו. לחלוטין
 ְתֻסֶּביָנה ְוִהֵּנה: "מתאר רק אלא, כלל מספר

 בחלום). ז, ז"ל" (ַלֲאֻלָּמִתי ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ  ֲאֻלּמֵֹתיֶכם
 ַהֶּׁשֶמׁש ְוִהֵּנה "– מספר יוסף מזכיר אמנם השני

 אך –" ִלי ִמְׁשַּתֲחִוים ּכֹוָכִבים ָעָׂשר ְוַאַחד ְוַהָּיֵרחַ 
 כלפי מכוון הוא: ברורה המספר משמעות כאן

  .אחיו עשר אחד כלפי – אנשים
 החלומות בשני מופיע השני בצמד, זאת לעומת  

; )י', מ" (ָׂשִריִגם ְׁשלָֹׁשה ּוַבֶּגֶפן "– שלוש המספר
 פותר ובשניהם –) טז, שם" (חִֹרי ַסֵּלי ְׁשלָֹׁשה"

 ובצמד). יח, יב, שם" (ָיִמים ְׁשלֶֹׁשת"כ יוסף אותו
 שאותו, שבע המספר ושוב שוב מופיע השלישי

  ).כו, א"מ" (ָׁשִנים ֶׁשַבע"כ יוסף פותר
  

השאלות המתעוררות בקריאת פתרונו של יוסף 
  לחלומותיו של פרעה

  
חלומות פרעה שבפרשתנו מעניינות ביותר בשל 

כעבד עברי מובהל , יוסף. הדרמה הנלווית אליהם
לאחר שחרטומי מצרים לא , מהבור אל פרעה

וכעת מוטלת , הצליחו לפתור את חידת החלומות
המשימה על כתפי העבד הפושע הנמצא במאסר 

  .במצרים
  

ל מניחים כי גם חרטומי מצרים ניסו לפתור את "חז
הנחה זו . אך הוא לא קיבל את פתרונם, ם פרעהחלו

שהרי החרטומים באותה , מתקבלת על הדעת
המקבלים משכורת ', אנשי מקצוע'תקופה הינם 

וכל תפקידם לייעץ במקרים , קבועה מאת המלך
סביר להניח שגם להם היו הצעות שונות . כגון אלו

. אך פרעה דחה הצעות אלו, לגבי פשר החלום
להבין מדוע בסופו של דבר קבל בשעור זה ננסה 

, למרות, פרעה דווקא את פתרון יוסף לחלומות
ישנם אנשים שזהו תפקידם הרשמי , שכאמור
  .במצרים

  
ברצוני להוסיף בעיה נוספת , לפני שניגש לבעיה זו

לאחר שיוסף : הקשורה לפתרון חלומו של יוסף



מסביר לפרעה כי שבע הפרות השמנות מסמלות 
בע הפרות הדקות מבטאות שבע וש, שבע שנות שבע

ומציע הצעה פרטית , הוא ממשיך ומדבר, שנות רעב
ועתה ירא : "כיצד ניתן להתגבר על שבע שנות הרעב

. פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים
יעשה פרעה ויפקד פקדים על הארץ וחמש את ארץ 

והיה האכל לפקדון לארץ ... מצרים בשבע שני השבע
 אשר תהיין בארץ מצרים ולא לשבע שני הרעב

  ).לו-לג, א"מ" (תכרת הארץ ברעב
  

אך תמוהה ביותר , הצעה זו טובה מאד בפני עצמה
יוסף מציע תחילה את פירושו . בהקשר המדובר

ולפני שפרעה מגיב ואומר האם פתרון יוסף , לחלום
ממשיך יוסף וכבר מציע את , מוצא חן בעיניו

על פי , צריםהפתרון לבעיה העומדת להתרגש על מ
מהיכן הוודאות של יוסף . הפתרון שלו לחלום

אולי פרעה ? שפרעה יקבל את הצעת הפתרון שלו
  ?ידחה את הצעתו כשם שדחה את הצעות קודמיו

  
יוסף נמצא בתחתית המדרגה , יתירה מזאת

הוא מזוהה (לא רק שהוא זר במצרים : במצרים
איש : "שהרי כך מכנה אותו אשת פוטיפר, כעברי

ולא די בזה שהוא עבד . הוא גם נמכר כעבד") עברי
הוא נחשד כי נסה לפתות את אשת , זר במצרים

זהו . אדונו שסמך עליו והשאיר אותו לבדו בבית
ואולי אף חמור מכך , חטא חמור שיש בו מן העריות

 יש בו מן כפיות הטובה כלפי -בתודעת המצרים 
ובמצרים (קשה לסלוח על מעשה מעין זה . האדון

ם מאמינים כמובן לאשת פוטיפר ולא לעבד כול
נלקח פושע , כעת. ואכן יוסף מושלח לבור, )הבזוי

, בן לעם זר, שהוא עבד אשר הגיע מארץ זרה, זה
. ומתבקש להציע פתרון לחלום שחלם מלך מצרים

: ג, ט"ראה ביחזקאל כ(פרעה ראה עצמו כבן אלים 
אשר אמר לי יארי ... הנני עליך פרעה מלך מצרים"
ובחלום המדובר ישנו דגש על היאור , ")אני עשיתניו
 שהיה מסמליה המובהקים של כלכלת מצרים -

  :וככל הנראה גם אספקט דתי נקשר בו, העשירה
  
  .ופרעה חלם והנה עמד על היאר"

  ...והנה מן היאר עלת שבע פרות
  ...והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן מן היאר

  ".ותעמדנה אצל הפרות על שפת היאר
  

הדגשה כה ברורה על עובדת התרחשות המאורעות 
מקשרת מיד חלום זה לעוצמתה של , על שפת היאר

כך שלפנינו צירוף המביע את פסגת תרבות , מצרים
 פרעה שהוא חצי אל חולם על -מצרים ואמונתה 

במפגש יוסף ופרעה בהקשר . היאור שהוא עצמו אל
, יוסף: מעלה הכתוב מתח שכמעט בלתי אפשרי, זה

הנמצא בתחתית המדרגה יותר מכל אדם אחר 
נפגש עם פרעה שחלם חלום ) עבד זר שפשע(במצרים 

  .הקשור ביאור
  

במפגש כזה ברור מהם תחושותיו המפוחדות של 
ומהם התחושות המזלזלות של פרעה , העבד מזה

בתוך פער זה מעיז העבד , והנה. וחרטומיו מזה
שורה הצעה הק, הנקלה להציע הצעה מדינית למלך

הצעה שלא התבקש לתת , בסדרי חברה ושלטון
זהו דבר שכמעט ! ושחורגת מתחום פתרון החלום

וכולנו מצפים שעבדי , קשה להעלותו על הדעת
המלך האחראים על שלומו יקחו מיד עבד זה 

ורק ירעו את תנאיו , בחזרה לתאו שבבית האסורים
 למרות חוצפתו של העבד -אך לא כך קורה . בכלא

  .לך את דבריו ואף מרעיף עליו שבחיםמקבל המ
  

גם : שבחי פרעה הינם בעיה בפני עצמה, זאת ועוד
על שום מה יוצא , אם פתר יוסף נכונה את החלום

ורואה בו אדם הנמצא בקשר עם , פרעה מגדרו
הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים  "-אלהים 

סביר להניח שלעתים קבל פרעה את פתרון ". בקרבו
ם פתרון זה הפך אותם לאנשים אך הא, חרטומיו

להים בקרבם והם נהפכו להיות משנה -אשר רוח א
הנה כעת הם עצמם אינם מצליחים בפתרון ? למלך

במה נבדל אפוא פתרונו של יוסף מכל . החלום
  ?פתרון חלום רגיל

  
 שכנוע פרעה בפתרון יוסף -שתי הבעיות שהצגנו 

ויציאת פרעה מגדרו עם (והצעתו המוזרה של יוסף 
אם פרעה סרב .  קשורות זו בזו-) שמע פתרון יוסף

עובדה היא כי , לקבל את הצעותיהם של החרטומים
חלום זה . סימן סודי היה לו מיהו הפותר נכונה

אך , הפעים את פרעה והוא הרגיש כי רמז רומזים לו
בחלום כה . הוא לא ידע לפענח את משמעות הרמז

 בידי לא רצה פרעה להשאיר את הפתרון, משמעותי
הוא רצה להיות , כל פותר חלומות יצירתי מספיק

כי חלק , ראוי לזכור. בטוח בפתרון האמיתי
ומן הסתם , מתפקיד החרטומים היה פתרון חלומות

נפגש כבר המלך בחייו בפתרונות שלא התממשו 
בחלום חריג זה הוא בקש , כעת. בסופו של דבר

  .בטחון בידיעת הפתרון הנכון
  

הכתוב עצמו אומר לנו מהי ? תכיצד פרעה עשה זא
משום . שבה השתמש פרעה, הדרך הטובה ביותר

חוזר הכתוב על החלום כמעט מלה במלה , מה
מדוע לא לקצר בתיאור . כשפרעה מספרו ליוסף

בכל ? "ויספר לו את חלומותיו אשר חלם: "ולכתוב
עת שהכתוב מאריך בתיאור חוזר וכפול של מאורע 

ות זו מפני שלעצם יש לבחון היטב כפיל, מסוים
הדוגמא (החזרה תפקיד חשוב בהתפתחות הספור

המובהקת לכך היא חזרת התורה על ספור עבד 
בשעה שהוא מספר זאת לבני , אברהם בבאר
אצלנו הכתוב חוזר על החלום מפני ). משפחת רבקה

שזוהי בדיוק הדרך בה בודק פרעה את חרטומיו 
  .ואת נותני הפתרונות השונים

  
כפי שאכן , תיאור החלום העובדתיאם נשווה את 

לתיאור החלום על ידי פרעה ליוסף נגלה , חלם פרעה



החלום כפי שמסופר על יד . שההשוואה רבה ביותר
ציטוט מדויק של  החלום ) כמעט(הינו , פרעה

אך דווקא משום כך בולטים לעין שני , העובדתי
  :הבדלים משמעותיים

  
  :בתיאור החלום קראנו

  ...והנה מן היאר עלות שבע פרות"
  והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן

  "ו ת ע מ ד נ ה  א צ ל  ה פ ר ו ת  על שפת היאר
  

  :בספור החלום על ידי פרעה נשמט החלק האחרון
  ...והנה מן היאר עלות שבע פרות"

  ".והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן
  

ב המתואר בכתו, פרעה משמיט את הצלע האחרון
 -) בתאור החלום העובדתי(כתמונה בפני עצמה 

, ייתכן! עמידת הפרות הרעות בצד הפרות הטובות
לצורך המחשת הענין כי הן עמדו אלו בצד אלו זמן 

פרט . ולפתע הפרות הרזות אכלו את השמנות, רב
  .זה יכול להיות משמעותי ביותר בעת פתירת החלום

  
מעצמו אך הוסיף , פרעה השמיט כאן פרט חשוב זה

  :פרט אחר בהמשך
  :בתיאור החלום כתוב

  ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקת הבשר"
  .את שבע הפרות יפת המראה והבריאות

  ".ויקץ פרעה
  

  :אולם כשפרעה ספר את חלומו הוא אמר
  ותאכלנה הפרות הרקות והרעות"

  את שבע הפרות הראשונות הבריאות
  ,ותבאנה אל קרבנה  
  הולא נודע כי באו אל קרבנ  
  ומראיהן רע כאשר בתחילה  

  ".ואיקץ
  

קשה שלא לשים לב לתוספת המשמעותית בדברי 
הכתוב חוזר על כך פעמיים בכדי להדגיש . פרעה

/ ולא נודע כי באו אל קרבנה  "-זאת בפנינו 
  ".ומראיהן רע כאשר בתחילה

  
על , שני שינויים אלו הינם שינויים סודיים של פרעה

ומי נשבה , מנת לראות מי מחרטומיו פותר נכונה
שפרעה הבין , ברצוני להדגיש. בפרט זה שאיננו נכון

ככל הנראה כי לא מדובר בחלום רגיל אלא בחלום 
ממילא פותר ". ותפעם רוחו "-שגרם ל " לוהי- א"

בין , יקר לטפלידע להבדיל בין ע, חלום מיוחד כזה
בין מה , גוף החלום ותוספות אישיות של פרעה

  .שסופר ומה שנסתר
  

חרטומי פרעה נפלו בפח שטמן להם , ככל הנראה
והסתמכו בפתרון החלום על אי השתנות , המלך

או התעלמו , הפרות הרזות בעקבות אכילתן

וכך ידע המלך , מתמונת עמידת הפרות אלו בצד אלו
  .לפסול את פתרונותיהם

  
דוגמא יפה לפתרונות מעין אלו של החרטומים 

בעקבות מדרש בראשית (י במקום "מעלה בפנינו רש
שבע בנות אתה : שהיו אומרים): "פט' פר, רבה

פתרון כזה אינו ". מוליד ושבע בנות אתה קובר
מכיל בקרבו את עמידת הפרות הטובות בצד 

נגמרה לגמרי , שהרי עם מיתת הבנות, הרעות
 ושוב אין כאן עמידה מקבילה של ,תקופת חייהם
  .שבע מול שבע

  
מספר לו אותו , כשמגיע יוסף לפתור את החלום

ומראיהן רע כאשר  "-פרעה עם התוספת הנזכרת 
ומשמיט את עמידת שני סוגי הפרות , "בתחילה
והנה , יוסף מתחיל לפתור את החלום. במקביל

: שטמן לו פרעה' עלה על המוקש'נראה כי גם יוסף 
 שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל השבע בארץ וקמו"

ולא יודע השבע בארץ . מצרים וכלה הרעב את הארץ
גם ". כיכבד הוא מאד, מפני הרעב ההוא אחרי כן

וממילא אין , יוסף בפתרונו מתייחס לפרט השגוי
אולם רגע לפני שפרעה מסמן לעבדיו , פתרונו נכון

ממשיך , להוציא עבד זה החוצה ולהשיבו למאסרו
, יוסף בדבריו ולתדהמת הסובבים מציע הצעה

כיצד להתמודד עם שנות , הנוגעת לסדרי השלטון
  !הרעב

  
כי שבע שנות , כל כולה של הצעה זו אומרת, למעשה

או במילים ! הרעב אינן מכלות את שבע שנות השבע
גם לאחר שיבואו שנות הרעב ויאכלו , של החלום

ניתן . יוודע כי באו אל קרבנה, את שנות השבע
כלומר את ', שבע הפרות הרזות'לשנות את מראה 

והיה האכל לפקדון לארץ : "מראה שנות הרעב
ולא , לשבע שני הרעב אשר תהיין בארץ מצרים

 שנות השבע -במלים אחרות". תכרת הארץ ברעב
 בניגוד - יכולות להציל את מצרים משנות הרעב 

  .גמור לאותו פרט שגוי שפרעה הוסיף בחלומו
  

מהחלום ? ו ליוסף התעוזה לומר דבר זהמהיכן ל
אולם מהפרט הנסתר לעין שרק פרעה ויוסף , עצמו

אלהים יענה "המעיד כי לא הוא פותר החלום אלא (
זהו משמעותה של . מכירים אותו") את שלום פרעה

על שפת , של שני סוגי הפרות, העמידה המשותפת
בו ניתן , אומר יוסף לפרעה, ישנו שלב. היאור

 -את שנות השבע במקביל לשנות הרעב להעמיד 
. לפני ששנות הרעב אוכלות ומכלות את שנות השבע

, יש לאגור את האוכל בשנות השבע, ממילא
  !ולהעמידו לצד שנות הרעב

  
ההצעה החוצפנית של יוסף איננה תוספת אישית 

כפי שהצגנו זאת , משל יוסף על פתרון החלום
 של ,אלא היא המשך ישיר של הפתרון, בתחילה

להזכיר בשעה שספר את " שכח"אותו פרט שפרעה 
 מפילה -  הרמוזה בחלום האמיתי -הצעה זו . חלומו



וכך לא , את הפרט השגוי שפרעה הוסיף מדעתו
ויאמר פרעה  "- נותר לפרעה אלא לומר בהתפעלות 

  "!להים בו-הנמצא כזה איש אשר רוח א: אל עבדיו
 שלושת התפקידים של -משמעותם של החלומות 

  החלומות
 מה השאלה נשאלת לעיל עסקנו בה לשאלה מעבר

 והמסר העלילה בעיצוב החלומות של תפקידם
  ?שלה

 בתוך החלומות של פעולתם את מנתחים כאשר
 שלושה להם יש למעשה כי רואים, העלילה

  : שונים מישורים בשלושה, שונים תפקידים
  
 כפי (להתרחש שעתיד את מנבאים החלומות. 1

 מה כל, למעשה, שלפנינו בסיפור). לעיל שהראינו
 צפוי הכל -  כלליים בקווים מראש כבר ידוע שקורה

 של רושם יוצרים החלומות, זה מצד. בחלומות
  .מתחילתו תוכנן שסופו, אירועים מהלך

  
 הריאלית בהתפתחותה גורם מהווים החלומות. 2

 ובעיקר, עצמו יוסף של החלומות .העלילה של
 הם, לאחיו אותם לספר החליט שהוא העובדה

, )ה:לז (כלפיו האחים של ולשנאה לקנאה הגורם
 מה ולכל, דבר של בסופו ולמכירה לבור להשלכתו
, היו השרים חלומות; מכך כתוצאה שהתרחש

 ארמון אל הבור מן יוסף של הקפיצה קרש, בדיעבד
 פרעה חלומות; )יג-ט:מא (חלומות כפותר, פרעה

-הפסיכו תבונתו את להוכיח ליוסף אפשרו
 למינויו וגרמו, המעשית תבונתו את וגם מטאפיסית

  ). מג- לט שם (מצרים מלך למשנה
  
 במישור משמעותי גורם מהווים יוסף חלומות. 3

 של האלוקית החוקיות במסגרת .המוסרי הגמול
 של מעשה הם יוסף של החלומות, ועונש חטא

 כנגד במידה כך על נענש ויוסף, והתגרות לב גבהות
: הסיפור של המושלם למבנה לב לשים יש. מידה

 ידי על קנאתם את ועורר באחיו יוסף פגע פעמיים
 עליון מעמד לו מוקנה בהם, החלומות סיפור

 -  הבור אל פעמיים הושלך יוסף, כנגדם; עליהם
, ועבד אונים חסר היה שם -  פוטיפר ובבית בשכם

 שולל זה אין, כמובן. מחלומו בדיוק הפוך במעמד
 סיפורם אך, החלומות של העצמית אמיתותם את
 עד, בהתחלה הפוכה לתוצאה גרם שסופר כפי

  .דרכיו את תיקן שיוסף
  
  
  

  
  שלושת מימדי הסיפור

 כמוטיב בחלום השימוש כי עולה לעיל האמור מן
 את מוטיב אותו דרך להציע מאפשר בסיפור מרכזי

  :הסיפור מתקיים בהם המימדים שלושת
 הכל בו, הדטרמיניסטי זה הוא הראשון המימד .1

 המאורעות שכל היא זה מישור של משמעותו. צפוי
 ברור, רחב במבט. גדולה אלוקית מתוכנית חלק הם

 בין ברית נבואת את מגשימים יוסף שסיפורי
" להם לא בארץ זרעך יהיה גר "נאמר בה הבתרים

, יוסף -  בסיפור הפועלים מן אחד אף). יג:טו(
 כשחקן משמש שהוא ידע לא - יעקב או האחים

 את המכירים, שלנו ספק אין אבל, גדולה בתוכנית
  . ברורים הדברים, סופו עד בראשית ספר

 רק כאן שאין כך על, כאמור, מצביעים החלומות
. מראש קבוע סוף אלא, ותוצאות סיבות של רצף

 כי: "הסיפור סוף לקראת לאחים אומר עצמו יוסף
 שארית לכם לשום לפניכם למחיה שלחני האלוקים

 כמי, )ה:מה"(גדולה לפליטה לכם ולהחיות בארץ
 את למלא ההשגחה בידי כלי שהוא שמבין

  . תוכניותיה
 לאירועים יש, אכן; הריאלי הוא השני המישור .2

 רודפת ובחירה, אירוע רודף אירוע. כזה מימד גם
. גורלם את עצמם על מגלגלים אנשים. בחירה
 לחלומות ביחסו יוסף של טפשות גם ואולי יוהרה

 בהבנתו וענווה לחכמה אצלו שמתהפכים, ברישא
 מה כל של להבנה המקור הם, בסיפא החלומות את

  .האחים לבין בינו שהתרחש
- המוסרית החוקיות של זה הוא השלישי המישור .3

 כדרכו. להיענש צריך הוא ולכן, חטא יוסף: אלוקית
 כאילו החוטא ראש על העונש מתגלגל, המקרא של

 אמרו'? עונשו מה, חוטא 'לחכמה שאלו: מאליו
 ירושלמי). (כא:יג משלי"(רעה תרדף חטאים "- להם

  .)ז דף, ו הלכה ב פרק מכות
 האלוקית המשמעות של ראות מנקודת גם, כלומר

 התוכנית של המישור בין להבחין יש, הדברים של
 חטא של המישור לבין, מראש הקבועה האלוקית

 הסיפור של המסר עיקר. בהווה כולו שהוא, ועונש
 ששלושת הוא, החלומות מן עולה שהוא כפי, לפיכך

 שונים הם תיאורטית שמבחינה, האלה המישורים
 אירועים באותם למעשה מתקיימים, לחלוטין

 גם שהוא, החלום מן טוב אין. הבחנה וללא, עצמם
 של ביטוי וגם לחכמים חידה גם, רגש גם, חזון

 השונים הרבדים את לבטא כדי, אישיות פנטזיות
.דבר של בסופו מגלמת האחת שהמציאות

 .  


