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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(

 :  א"מ פרק בראשית. פרעה של חלומותיו .1

 ב  .ַהְיאֹר- ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים ּוַפְרעֹה חֵֹלם ְוִהֵּנה עֵֹמד ַעלא
ַהְיאֹר עֹלֹת ֶׁשַבע ָּפרֹות ְיפֹות ַמְרֶאה ּוְבִריאֹת ָּבָׂשר ַוִּתְרֶעיָנה -ְוִהֵּנה ִמן

ַהְיאֹר ָרעֹות - ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ָּפרֹות ֲאֵחרֹות עֹלֹות ַאֲחֵריֶהן ִמןג  .ָּבָאחּו
 ד  .ְׂשַפת ַהְיאֹר-ַמְרֶאה ְוַדּקֹות ָּבָׂשר ַוַּתֲעמְֹדָנה ֵאֶצל ַהָּפרֹות ַעל

ַוּתֹאַכְלָנה ַהָּפרֹות ָרעֹות ַהַּמְרֶאה ְוַדּקֹת ַהָּבָׂשר ֵאת ֶׁשַבע ַהָּפרֹות ְיפֹת 
 ַוִּייָׁשן ַוַּיֲחלֹם ֵׁשִנית ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ה  .ַהַּמְרֶאה ְוַהְּבִריאֹת ַוִּייַקץ ַּפְרעֹה

ַבע ִׁשֳּבִלים  ְוִהֵּנה ֶׁש ו  .ִׁשֳּבִלים עֹלֹות ְּבָקֶנה ֶאָחד ְּבִריאֹות ְוטֹבֹות
 ַוִּתְבַלְעָנה ַהִּׁשֳּבִלים ז  .ַּדּקֹות ּוְׁשדּופֹת ָקִדים צְֹמחֹות ַאֲחֵריֶהן

ַהַּדּקֹות ֵאת ֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהְּבִריאֹות ְוַהְּמֵלאֹות ַוִּייַקץ ַּפְרעֹה ְוִהֵּנה 
ַחְרֻטֵּמי -ָּכל-ְקָרא ֶאת ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ַוִּתָּפֶעם רּוחֹו ַוִּיְׁשַלח ַוּיִ ח  .ֲחלֹום

ּפֹוֵתר -ֲחלֹמֹו ְוֵאין-ֲחָכֶמיָה ַוְיַסֵּפר ַּפְרעֹה ָלֶהם ֶאת-ָּכל-ִמְצַרִים ְוֶאת
- ֶאת ַּפְרעֹה ֵלאמֹר- ַוְיַדֵּבר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ֶאתט  .אֹוָתם ְלַפְרעֹה

ִּיֵּתן אִֹתי ְּבִמְׁשַמר ֲעָבָדיו וַ - ַּפְרעֹה ָקַצף ַעלי  .ֲחָטַאי ֲאִני ַמְזִּכיר ַהּיֹום
 ַוַּנַחְלָמה ֲחלֹום ְּבַלְיָלה יא  .ֵּבית ַׂשר ַהַּטָּבִחים אִֹתי ְוֵאת ַׂשר ָהאִֹפים

 ְוָׁשם ִאָּתנּו ַנַער ִעְבִרי יב  . ִאיׁש ְּכִפְתרֹון ֲחלֹמֹו ָחָלְמנּו ֶאָחד ֲאִני ָוהּוא
 ִאיׁש  ֲחלֹמֵֹתינּו-ָלנּו ֶאת-ִּיְפָּתרלֹו וַ -ֶעֶבד ְלַׂשר ַהַּטָּבִחים ַוְּנַסֶּפר

ַּכִּני - אִֹתי ֵהִׁשיב ַעל ָלנּו ֵּכן ָהָיה- ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָּפַתריג  .ַּכֲחלֹמֹו ָּפָתר
ַהּבֹור -יֹוֵסף ַוְיִריֻצהּו ִמן- ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ַוִּיְקָרא ֶאתיד  .ְואֹתֹו ָתָלה

יֹוֵסף - ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאלטו  .ַּפְרעֹה-ָתיו ַוָּיבֹא ֶאלַוְיַגַּלח ַוְיַחֵּלף ִׂשְמלֹ
ֲחלֹום ָחַלְמִּתי ּופֵֹתר ֵאין אֹתֹו ַוֲאִני ָׁשַמְעִּתי ָעֶליָך ֵלאמֹר ִּתְׁשַמע ֲחלֹום 

 ֱאלִֹהים ַיֲעֶנה  ַּפְרעֹה ֵלאמֹר ִּבְלָעָדי- ַוַּיַען יֹוֵסף ֶאתטז  .ִלְפּתֹר אֹתֹו
- ַּבֲחלִֹמי ִהְנִני עֵֹמד ַעל יֹוֵסף- ַוְיַדֵּבר ַּפְרעֹה ֶאליז  .ַּפְרעֹהְׁשלֹום -ֶאת

ַהְיאֹר עֹלֹת ֶׁשַבע ָּפרֹות ְּבִריאֹות ָּבָׂשר - ְוִהֵּנה ִמןיח  .ְׂשַפת ַהְיאֹר
ָּפרֹות ֲאֵחרֹות עֹלֹות - ְוִהֵּנה ֶׁשַבעיט  .ִויפֹת ּתַֹאר ַוִּתְרֶעיָנה ָּבָאחּו

ָרִאיִתי ָכֵהָּנה - לֹא יֶהן ַּדּלֹות ְוָרעֹות ּתַֹאר ְמאֹד ְוַרּקֹות ָּבָׂשרַאֲחרֵ 
 ַוּתֹאַכְלָנה ַהָּפרֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרעֹות ֵאת כ  .ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָלרֹעַ -ְּבָכל

ִקְרֶּבָנה ְולֹא - ַוָּתבֹאָנה ֶאלכא  .ֶׁשַבע ַהָּפרֹות ָהִראׁשֹנֹות ַהְּבִריאֹת
 כב  .ִקְרֶּבָנה ּוַמְרֵאיֶהן ַרע ַּכֲאֶׁשר ַּבְּתִחָּלה ָוִאיָקץ-ָבאּו ֶאל-ינֹוַדע ּכִ 

  .ָוֵאֶרא ַּבֲחלִֹמי ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים עֹלֹת ְּבָקֶנה ֶאָחד ְמֵלאֹת ְוטֹבֹות
 ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ְצֻנמֹות ַּדּקֹות ְׁשֻדפֹות ָקִדים צְֹמחֹות כג

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

 כו  . ֵאת ֲאֶׁשר ָהֱאלִֹהים עֶֹׂשה ִהִּגיד ְלַפְרעֹה ֲחלֹום ַּפְרעֹה ֶאָחד הּוא
ע ָּפרֹת ַהּטֹבֹת ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה ְוֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהּטֹבֹת ֶׁשַבע ֶׁשבַ 

 ְוֶׁשַבע ַהָּפרֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרעֹת כז  . ֲחלֹום ֶאָחד הּוא ָׁשִנים ֵהָּנה
ָהעֹלֹת ַאֲחֵריֶהן ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה ְוֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ָהֵרקֹות ְׁשֻדפֹות 

  ַּפְרעֹה- הּוא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאלכח  .ְהיּו ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעבַהָּקִדים יִ 

 ִהֵּנה ֶׁשַבע ָׁשִנים ָּבאֹות כט  .ַּפְרעֹה-ֲאֶׁשר ָהֱאלִֹהים עֶֹׂשה ֶהְרָאה ֶאת
ִנְׁשַּכח  ְוָקמּו ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב ַאֲחֵריֶהן וְ ל  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ָׂשָבע ָּגדֹול ְּבָכל

ִיָּוַדע - ְולֹאלא  .ָהָאֶרץ-ַהָּׂשָבע ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִכָּלה ָהָרָעב ֶאת-ָּכל
 לב  .ָכֵבד הּוא ְמאֹד- ִּכי ֵכן-ַהָּׂשָבע ָּבָאֶרץ ִמְּפֵני ָהָרָעב ַההּוא ַאֲחֵרי

ִעם ָהֱאלִֹהים ָנכֹון ַהָּדָבר ֵמ -ַּפְרעֹה ַּפֲעָמִים ִּכי-ְוַעל ִהָּׁשנֹות ַהֲחלֹום ֶאל
 ְוַעָּתה ֵיֶרא ַפְרעֹה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם לג  .ּוְמַמֵהר ָהֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹתֹו

- ַיֲעֶׂשה ַפְרעֹה ְוַיְפֵקד ְּפִקִדים ַעללד  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ִויִׁשיֵתהּו ַעל
- ְוִיְקְּבצּו ֶאתהל  .ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע-ָהָאֶרץ ְוִחֵּמׁש ֶאת

ַּפְרעֹה -ָבר ַּתַחת ַיד-אֶֹכל ַהָּׁשִנים ַהּטֹבֹות ַהָּבאֹת ָהֵאֶּלה ְוִיְצְּברּו-ָּכל
 ְוָהָיה ָהאֶֹכל ְלִפָּקדֹון ָלָאֶרץ ְלֶׁשַבע ְׁשֵני ָהָרָעב לו  .אֶֹכל ֶּבָעִרים ְוָׁשָמרּו

 ַוִּייַטב ַהָּדָבר לז  .ָאֶרץ ָּבָרָעבִתָּכֵרת ָה -ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָן ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְולֹא
  ֲעָבָדיו- ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאללח  .ֲעָבָדיו-ְּבֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ָּכל

יֹוֵסף - ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאללט  .ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ֱאלִֹהים ּבֹו
 מ  .ָנבֹון ְוָחָכם ָּכמֹוךָ -זֹאת ֵאין-לּכָ -ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱאלִֹהים אֹוְתָך ֶאת

  .ַעִּמי ַרק ַהִּכֵּסא ֶאְגַּדל ִמֶּמּךָ -ִּפיָך ִיַּׁשק ָּכל-ֵּביִתי ְוַעל-ַאָּתה ִּתְהֶיה ַעל
  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים- ְרֵאה ָנַתִּתי אְֹתָך ַעל ָּכל יֹוֵסף- ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאלמא
ַיד יֹוֵסף ַוַּיְלֵּבׁש -ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו ַוִּיֵּתן אָֹתּה ַעל- ַוָּיַסר ַּפְרעֹה ֶאתמב

 ַוַּיְרֵּכב אֹתֹו מג  .ַצָּוארֹו-ֵׁשׁש ַוָּיֶׂשם ְרִבד ַהָּזָהב ַעל-אֹתֹו ִּבְגֵדי
-לֹו ַוִּיְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵרְך ְוָנתֹון אֹתֹו ַעל ָּכל-ְּבִמְרֶּכֶבת ַהִּמְׁשֶנה ֲאֶׁשר

-יֹוֵסף ֲאִני ַפְרעֹה ּוִבְלָעֶדיָך לֹא- ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאלמד  .ְצָרִיםֶאֶרץ ִמ 
 ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה מה  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ַרְגלֹו ְּבָכל-ָידֹו ְוֶאת-ָיִרים ִאיׁש ֶאת

ּפֹוִטי ֶפַרע ּכֵֹהן אֹן -ָאְסַנת ַּבת-לֹו ֶאת-יֹוֵסף ָצְפַנת ַּפְעֵנַח ַוִּיֶּתן-ֵׁשם
ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה - ְויֹוֵסף ֶּבןמו  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ְלִאָּׁשה ַוֵּיֵצא יֹוֵסף ַעל

ִּלְפֵני ַפְרעֹה ַוַּיֲעבֹר ִמְצָרִים ַוֵּיֵצא יֹוֵסף ִמ -ְּבָעְמדֹו ִלְפֵני ַּפְרעֹה ֶמֶלְך 
 ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ְּבָכל

  
בראשי .2

  : 'ח-'ת פרק מ ו
ַמּדּוַע ... ַוִּיְׁשַאל. ַוָּיבֹא ֲאֵליֶהם יֹוֵסף ַּבּבֶֹקר ַוַּיְרא אָֹתם ְוִהָּנם זֲֹעִפים

   ּופֵֹתר ֵאין אֹתֹוַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֲחלֹום ָחַלְמנּו . ְּפֵניֶכם ָרִעים ַהּיֹום
  :'ח א"מ בראשית  

ַוִּיְׁשַלח ַוִּיְקָרא ֶאת ָּכל ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְוֶאת ָּכל ֲחָכֶמיָה ַוְיַסֵּפר ַּפְרעֹה 
   ְלַפְרעֹהְוֵאין ּפֹוֵתר אֹוָתםָלֶהם ֶאת ֲחלֹמֹו 

    
     


