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 ה'התשע כסלו                                    בס"ד 

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

                  פתרון חלומות שר ההמשקים ושר האופים" "
   ב )על פי שיעורים של הרב יונתן גרוסמן והרב אלחנן סמט(שויפרשת ל

 

 כג:בראשית מ'  .1
  המשקים את יוסף, וישכחהו ולא זכר שר

 בראשית רבה פט ג; וברש"י במקום: .2
זה  –'אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו' )תהילים מ', ה( 

על ידי שאמר לשר  –יוסף, 'ולא פנה אל רהבים' )שם( 
 המשקים 'זכרתני' ו'הזכרתני' ניתוסף לו שתי שנים

 מ"א, לג: בראשית  .3
 צרים""ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מ

 

 :השוואת חלומות שר המשקים ושר האופים .4
 חלום שר המשקים 

 יא(-)ט
 חלום שר האופים 

 יז(-)טז
ֲחלֹוִמי ֲחלֹוִמי בַּ ף ֲאִני בַּ  אַּ

 ְוִהנֵּה .ְלָפָניְוִהנֵּה ֶגֶפן 
ִריִגם ה שָׁ ֶגֶפן ְשֹלשָׁ י ֹחִרי  ּובַּ לֵּ ה סַּ ַעל ְשֹלשָׁ

י  .רֹאשִׁ
ּה ה ִנצָׁ ְלתָׁ ת עָׁ חַּ  ְוִהיא ְכֹפרַּ

ִבים. ְשְכֹלֶתיהָׁ ֲענָׁ  ִהְבִשילּו אַּ
ֶעְליֹון ל הָׁ סַּ  ּובַּ

ְרֹעה ל פַּ ֲאכַּ  ִמֹכל מַּ
ִדי ְרֹעה ְביָׁ ה ֹאֶפה ְוכֹוס פַּ ֲעשֵּ  מַּ
בִ  ֲענָׁ ח ֶאת הָׁ ֶאקַּ ל יםוָׁ סַּ ם ִמן הַּ ל ֹאתָׁ עֹוף ֹאכֵּ  ְוהָׁ

ל רֹאִשי. עַּ  מֵּ
ם ֶאל כֹוס  ט ֹאתָׁ ֶאְשחַּ וָׁ

ְרֹעה  פַּ
 

ף  ל כַּ כֹוס עַּ ן ֶאת הַּ ֶאתֵּ וָׁ
ְרֹעה.  פַּ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :השוואת הפתרונות של החלומות .5
 פתרון שר המשקים 

 יג(-)יב
 פתרון שר האופים 

 יז(-)טז
ף ֶזה ִפְתֹרנֹו יֹאֶמר לֹו יֹוסֵּ עַּ  וַּ יַּ יֹאֶמר ֶזה ִפְתֹרנֹווַּ ף וַּ  ן יֹוסֵּ

ִרִגים  שָׁ  –ְשֹלֶשת הַּ
ם. ִמים הֵּ  ְשֹלֶשת יָׁ

ִלים  סַּ  –ְשֹלֶשת הַּ
ם. ִמים הֵּ  ְשֹלֶשת יָׁ

 ְבעֹוד ְשֹלֶשת יִָׁמים
ְרֹעה ֶאת רֹאֶשָך א פַּ  ִישָׁ

 ְבעֹוד ְשֹלֶשת יִָׁמים
ְרֹעה ֶאת רֹאְשָך  א פַּ ִישָׁ

ֶליָך עָׁ  מֵּ
ֲהִשיבְ  ֶנָךוַּ ל כַּ ץ ָך עַּ ל עֵּ ה אֹוְתָך עַּ לָׁ  ְותָׁ

ְרֹעה ְביָׁדֹו תָׁ כֹוס פַּ תַּ ְרָך  ְונָׁ עֹוף ֶאת ְבשָׁ ל הָׁ כַּ ְואָׁ
ֶליָך. עָׁ  מֵּ

ִראשֹון ט הָׁ ִמְשפָׁ  כַּ
הּו. ְשקֵּ ִייתָׁ מַּ  ֲאֶשר הָׁ

 ב:-אבראשית מ'  .6
ֶלה אֵּ ִרים הָׁ ְדבָׁ ר הַּ חַּ ְיִהי אַּ  וַּ
ִים  ה ֶמֶלְך ִמְצרַּ ְשקֵּ ְטאּו מַּ חָׁ
יֶהם ְלֶמֶלְך  ֲאֹדנֵּ ֹאֶפה לַּ ְוהָׁ

ִים.  ִמְצרָׁ
י  ל ְשנֵּ ְרֹעה עַּ ִיְקֹצף פַּ וַּ
ְשִקים  מַּ ר הַּ ל שַּ יו עַּ ִריסָׁ סָׁ

אֹוִפים ר הָׁ ל שַּ   ְועַּ

 :' הבראשית מ .7
ְלמּו ֲחלֹום ְשנֵּ  יַּחַּ , יֶהםוַּ

ד  ה ֶאחָׁ ְילָׁ  ִאיש ֲחֹלמֹו ְבלַּ
, ִאיש ְכִפְתרֹון ֲחֹלמֹו 

ֹאֶפה ֲאֶשר  ְשֶקה ְוהָׁ מַּ הַּ
ִים  ְלֶמֶלְך ִמְצרַּ

 

 יג:-מ"א, יבראשית  .8
ר  ית שַּ ר בֵּ ן ֹאִתי ְבִמְשמַּ ִיתֵּ יו וַּ דָׁ ל ֲעבָׁ ף עַּ צַּ ְרֹעה קָׁ פַּ
ה  ְילָׁ ה ֲחלֹום ְבלַּ ְלמָׁ חַּ נַּ ֹאִפים. וַּ ר הָׁ ת שַּ ִחים, ֹאִתי ְואֵּ בָׁ טַּ הַּ
נּו ֶאת  ר לָׁ ִיְפתָׁ ְמנּו... וַּ לָׁ הּוא ִאיש ְכִפְתרֹון ֲחֹלמֹו חָׁ ד ֲאִני וָׁ ֶאחָׁ
יָׁה  ן הָׁ נּו כֵּ ר לָׁ תַּ ֲאֶשר פָׁ ְיִהי כַּ ר. וַּ תָׁ ֲחֹלמֹו פָׁ ינּו ִאיש כַּ ֲחֹלֹמתֵּ

נִ  ל כַּ ִשיב עַּ הֹאִתי הֵּ לָׁ   י ְוֹאתֹו תָׁ
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 :מ', ובראשית  .9
  ויבא אליהם יוסף בבקר וירא ֹאתם והנם ֹזעפים

 :מ"א, חבראשית  .11
  ויהי בבקר ותפעם רוחו

 :מ', חבראשית  .11
  חלום חלמנו וֹפתר אין ֹאתו

 :מ"א, טובראשית  .21
  חלום חלמתי וֹפתר אין ֹאתו

 :מ', חבראשית  .13

  להים פתֹרנים-הלוא לא

 :מ"א, טזבראשית  .11

 להים יענה את שלום פרעה-בלעדי, א
  

  :מ"א, כהבראשית  .15
 ""חלום פרעה אחד הוא

 רד"ק בביאורו לפסוק טז: 
"ויוסף, מה שהבין בחלום כל אחד פתר לפי שכלו, אם 

 טוב ואם רע". 

  :(311בנו יעקב )עמ' מסכת את דברי נחמה ליבוביץ  .21
"לפני מלכים  –סופו של האיש הזריז במלאכתו 

 לתלייה. –של הרשלן הפושע במלאכתו  יתיצב"; סופו

דה, בשער העשרים  .21 ר' יצחק עראמה בעל העקֵּ
 ותשעה של ספרו:

קרוב היה הדבר לפתור שני החלומות שלהם בשווה. כי 
מה שהיה רואה שהעוף אוכל המאכלים מעל ראשו, היה 
דומה למה שאמר המשקה "ואתן את הכוס על כף 

דול הכנפים" פרעה", כי המלך דומה אל "הנשר הגדול ג
יוסף( אחר מה  -)יחזקאל י"ז, ב(... אמנם נמשך )

שקדם לו מהכרתם, ומהתחלפות שררתם, והקורבה 
אשר להם אצל המלך, ומהבדל החטאים אשר עליהם 

למחילה,  –מחמת ידיעת דברים אלו( זה  -נתפסו, וגזר )
 לצליבה. –וזה 

 כב:-ר"י אברבנאל בפירושו לפסוקים כ .18
יכול לפתור החלומות ההם כפי  ואין ספק שהיה יוסף

אם כן(  צדקו  -הכוח המשער והאומד באופן אחר. ואיך )
דבריו, ואיך היה כל כך מתחזק בדעתו שכן יהיה, בהיות 

 העניין מחומר האפשר?
-שנאמר( שיהיה פותר אותם כפי השפע הא-אם לא )

לוהי הנשפע עליו, ובכוח רוח הקודש שיהיה חל עליו, 
ולשונו להגיד העתידות ההם ]ו[היה מדריך פיו 

 בפרטיותם.

 בביאורו לפסוק יב:ר"י אברבנאל  .19
מי הגיד ליוסף  –כמו ששאל הראב"ע  –ואם תשאל 

אני   שהיו שלושת ימים ולא שלוש חדשים או שנים.

אשיבך מילין: שרוח הקודש היה מיישר את יוסף במה 
 שפתר, לא כוחו המשער בלבד.

 :בראשית מ' ח'
א ְפרּו נָׁא ִלי! ֹלִהים-ֲהלֹוא לֵּ  ִפְתֹרִנים, סַּ

 :"קרד .21
כמו שהחלומות ]הם[ שלו,  –להים פתרונים" -"הלא לא

והוא יחלים בני אדם ויראה להם העתידות, כן שלו 
הפתרונים, שישכיל בני אדם להבין דברי החלומות 

יהיו החלומות  –ופתרונם. שאם לא יימצא פותר חלומות 
 לבטלה!

לוהים לפתור -אותי אאולי ישכיל  –"ספרו נא לי" 
 החלום.

 ר"י אברבנאל: .21
הם השיבוהו: "חלום חלמנו ופותר אין אותו"... להיותנו 
במשמר, 'פותר אין אותו', שאם היינו חוץ מכאן, היינו 

 מבקשים פתרון מחרטומי מצרים ופותריהם.
להים פתרונים". רוצה לומר: -ויוסף השיבם: "הלא לא

תרון החלומות טעות היא בידכם לחשוב שיישלם פ
של החרטומים(. ואין הדבר כן, כי  -במלאכה וחכמה )

בחלום( לרמוז על נמשלים רבים, ולכן  -יוכל משל אחד )
אם הוא מן החרטומים( יפתור  -רחוק הוא שהפותר )

אמת תמיד, ומבלי עירוב דברים כוזבים. דעו כי "הלא 
להים פתרונים", רוצה לומר: לא יוכל אדם לפתור -לא

להים נוססה בו -בשלמות, אם לא בהיות רוח א חלומות
על פי ישעיהו נ"ט, יט(, כי בכוח רוח הקודש יגיד  -)

הנעלם, לא מצד כוחו המשער בלבד. ולכן "ספרו נא לי", 
והגדתי לכם  –אולי ייקרא ה' לקראתי ודבר מה יראני 

על פי במדבר כ"ג, ג(, כיוון ש"רוח היא באנוש,  -)
 ב ל"ב, ח(.ונשמת שדי תבינם" )איו

 


