כסליו התשע"ב

בס"ד

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

שיעור לפרשת מקץ :פתרון חלומות פרעה על ידי יוסף
)על פי שיעורים של הרב יונתן גרוסמן והרב אמנון בזק(
 .1חלומותיו של פרעה .בראשית פרק מ"א:
וְהנֵּה ע ֵֹמד ַעלַ -ה ְיאֹר .ב
וּפ ְרעֹה ח ֵֹלם ִ
ָמים ַ
ָתיִ ם י ִ
א ו ְַי ִהי ִמ ֵקּץ ְשׁנ ַ
ַתּ ְר ֶעינָה
וּב ִריאֹת ָבּ ָשׂר ו ִ
וְ ִהנֵּה ִמןַ -ה ְיאֹר עֹלֹת ֶשׁ ַבע ָפּרוֹת יְ פוֹת ַמ ְר ֶאה ְ
יהן ִמןַ -היְ אֹר ָרעוֹת
אַח ֵר ֶ
וְהנֵּה ֶשׁ ַבע ָפּרוֹת ֲא ֵחרוֹת עֹלוֹת ֲ
ָבּאָחוּ .ג ִ
ַתּ ֲעמ ְֹדנָה ֵא ֶצל ַה ָפּרוֹת ַעלְ -שׂ ַפת ַה ְיאֹר .ד
ַמ ְר ֶאה וְ ַדקּוֹת ָבּ ָשׂר ו ַ
וְדקֹּת ַה ָבּ ָשׂר ֵאת ֶשׁ ַבע ַה ָפּרוֹת יְ פֹת
ֹאכ ְלנָה ַה ָפּרוֹת ָרעוֹת ַה ַמּ ְר ֶאה ַ
ַותּ ַ
ַחלֹם ֵשׁנִ ית וְ ִהנֵּה ֶשׁ ַבע
ישׁן ַויּ ֲ
יקץ ַפּ ְרעֹה .ה וַיִּ ָ
ַה ַמּ ְר ֶאה וְ ַה ְבּ ִריאֹת וַיִּ ַ
ֳלים
ֳלים עֹלוֹת ְבּ ָקנֶה ֶא ָחד ְבּ ִריאוֹת וְ טֹבוֹת .ו וְ ִהנֵּה ֶשׁ ַבע ִשׁבּ ִ
ִשׁבּ ִ
ֳלים
ַתּ ְב ַל ְענָה ַה ִשּׁבּ ִ
יהן .ז ו ִ
אַח ֵר ֶ
וּשׁדוּפֹת ָק ִדים צ ְֹמחוֹת ֲ
ַדּקּוֹת ְ
יקץ ַפּ ְרעֹה וְ ִהנֵּה
ֳלים ַה ְבּ ִריאוֹת וְ ַה ְמּ ֵלאוֹת וַיִּ ַ
ַה ַדּקּוֹת ֵאת ֶשׁ ַבע ַה ִשּׁבּ ִ
ַתּ ָפּ ֶעם רוּחוֹ וַיִּ ְשׁ ַלח ו ִַיּ ְק ָרא ֶאתָ -כּלַ -ח ְר ֻט ֵמּי
ֲחלוֹם .ח וַיְ ִהי ַבבּ ֶֹקר ו ִ
פּוֹתר
וְאיןֵ -
יה וַיְ ַס ֵפּר ַפּ ְרעֹה ָל ֶהם ֶאתֲ -חלֹמוֹ ֵ
ְאתָ -כּלֲ -ח ָכ ֶמ ָ
ִמ ְצ ַריִ ם ו ֶ
אוֹתם ְל ַפ ְרעֹה .ט וַיְ ַד ֵבּר ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים ֶאתַ -פּ ְרעֹה ֵלאמֹר ֶאת-
ָ
ֲב ָדיו ַויִּ ֵתּן א ִֹתי ְבּ ִמ ְשׁ ַמר
ֲח ָטאַי ֲאנִ י ַמזְ ִכּיר ַהיּוֹם .י ַפּ ְרעֹה ָק ַצף ַעל-ע ָ
ַח ְל ָמה ֲחלוֹם ְבּ ַל ְי ָלה
ֵבּית ַשׂר ַה ַטּ ָבּ ִחים א ִֹתי וְ ֵאת ַשׂר ָהא ִֹפים .יא ַונּ ַ
ַער ִע ְב ִרי
ֶא ָחד ֲאנִ י וָהוּא ִאישׁ ְכּ ִפ ְתרוֹן ֲחלֹמוֹ ָח ָל ְמנוּ .יב וְ ָשׁם ִא ָתּנוּ נ ַ
ֶע ֶבד ְל ַשׂר ַה ַטּ ָבּ ִחים וַנְּ ַס ֶפּר-לוֹ ַו ִיּ ְפ ָתּרָ -לנוּ ֶאתֲ -חלֹמ ֵֹתינוּ ִאישׁ
ַכּ ֲחלֹמוֹ ָפּ ָתר .יג ו ְַי ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָפּ ַתרָ -לנוּ ֵכּן ָהיָה א ִֹתי ֵה ִשׁיב ַעלַ -כּנִּ י
יוֹסף וַיְ ִריצֻהוּ ִמןַ -הבּוֹר
וְ אֹתוֹ ָת ָלה .יד וַיִּ ְשׁ ַלח ַפּ ְרעֹה וַיִּ ְק ָרא ֶאתֵ -
יוֹסף
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאלֵ -
ַלּח ו ְַי ַח ֵלּף ִשׂ ְמלֹ ָתיו ַו ָיּבֹא ֶאלַ -פּ ְרעֹה .טו ַויּ ֶ
וַיְ ג ַ
יך ֵלאמֹר ִתּ ְשׁ ַמע ֲחלוֹם
ַאנִ י ָשׁ ַמ ְע ִתּי ָע ֶל ָ
ֲחלוֹם ָח ַל ְמ ִתּי וּפ ֵֹתר ֵאין אֹתוֹ ו ֲ
יוֹסף ֶאתַ -פּ ְרעֹה ֵלאמֹר ִבּ ְל ָע ָדי ֱאל ִֹהים ַי ֲענֶה
ַען ֵ
ִל ְפתֹּר אֹתוֹ .טז ַויּ ַ
יוֹסף ַבּ ֲחל ִֹמי ִהנְ ִני ע ֵֹמד ַעל-
ֶאתְ -שׁלוֹם ַפּ ְרעֹה .יז ו ְַי ַד ֵבּר ַפּ ְרעֹה ֶאלֵ -
וְהנֵּה ִמןַ -היְ אֹר עֹלֹת ֶשׁ ַבע ָפּרוֹת ְבּ ִריאוֹת ָבּ ָשׂר
ְשׂ ַפת ַהיְ אֹר .יח ִ
וְהנֵּה ֶשׁ ַבעָ -פּרוֹת ֲא ֵחרוֹת עֹלוֹת
ַתּ ְר ֶעינָה ָבּאָחוּ .יט ִ
וִיפֹת תֹּאַר ו ִ
יתי ָכ ֵהנָּה
יהן ַדּלּוֹת וְ ָרעוֹת תֹּאַר ְמאֹד וְ ַרקּוֹת ָבּ ָשׂר לֹאָ -ר ִא ִ
אַח ֵר ֶ
ֲ
ֹאכ ְלנָה ַה ָפּרוֹת ָה ַרקּוֹת וְ ָה ָרעוֹת ֵאת
ְבּ ָכלֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ָלר ַֹע .כ ַותּ ַ
ַתּבֹאנָה ֶאלִ -ק ְר ֶבּנָה וְ לֹא
ֶשׁ ַבע ַה ָפּרוֹת ָה ִראשֹׁנוֹת ַה ְבּ ִריאֹת .כא ו ָ
יקץ .כב
ָא ָ
יהן ַרע ַכּ ֲא ֶשׁר ַבּ ְתּ ִח ָלּה ו ִ
וּמ ְר ֵא ֶ
נוֹדע ִכּיָ -באוּ ֶאלִ -ק ְר ֶבּנָה ַ
ַ
ֳלים עֹלֹת ְבּ ָקנֶה ֶא ָחד ְמ ֵלאֹת וְ טֹבוֹת.
ָא ֶרא ַבּ ֲחל ִֹמי וְ ִהנֵּה ֶשׁ ַבע ִשׁבּ ִ
וֵ
ֳלים ְצנֻמוֹת ַדּקּוֹת ְשׁדֻפוֹת ָק ִדים צ ְֹמחוֹת
כג וְ ִהנֵּה ֶשׁ ַבע ִשׁבּ ִ
ֳלים ַהטֹּבוֹת
ֳלים ַה ַדּקֹּת ֵאת ֶשׁ ַבע ַה ִשּׁבּ ִ
ַתּ ְב ַל ְע ָן ַה ִשּׁבּ ִ
יהם .כד ו ִ
אַח ֵר ֶ
ֲ
יוֹסף ֶאלַ -פּ ְרעֹה
ֹאמר ֵ
וְאין ַמ ִגּיד ִלי .כה ַויּ ֶ
ָוא ַֹמר ֶאלַ -ה ַח ְר ֻט ִמּים ֵ
ֹשׂה ִה ִגּיד ְל ַפ ְרעֹה .כו
ֲחלוֹם ַפּ ְרעֹה ֶא ָחד הוּא ֵאת ֲא ֶשׁר ָה ֱאל ִֹהים ע ֶ
ֳלים ַהטֹּבֹת ֶשׁ ַבע
ֶשׁ ַבע ָפּרֹת ַהטֹּבֹת ֶשׁ ַבע ָשׁ ִנים ֵהנָּה וְ ֶשׁ ַבע ַה ִשּׁבּ ִ
ָשׁנִ ים ֵהנָּה ֲחלוֹם ֶא ָחד הוּא .כז וְ ֶשׁ ַבע ַה ָפּרוֹת ָה ַרקּוֹת וְ ָה ָרעֹת
ֳלים ָה ֵרקוֹת ְשׁדֻפוֹת
יהן ֶשׁ ַבע ָשׁ ִנים ֵהנָּה ְו ֶשׁ ַבע ַה ִשּׁבּ ִ
אַח ֵר ֶ
ָהעֹלֹת ֲ
ַה ָקּ ִדים יִ ְהיוּ ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ָר ָעב .כח הוּא ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֶאלַ -פּ ְרעֹה

ֹשׂה ֶה ְראָה ֶאתַ -פּ ְרעֹה .כט ִהנֵּה ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ָבּאוֹת
ֲא ֶשׁר ָה ֱאל ִֹהים ע ֶ
יהן וְ נִ ְשׁ ַכּח
אַח ֵר ֶ
ָשׂ ָבע גָּדוֹל ְבּ ָכלֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם .ל וְ ָקמוּ ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ָר ָעב ֲ
ָדע
אָרץ .לא וְ לֹא-יִ וּ ַ
וְכ ָלּה ָה ָר ָעב ֶאתָ -ה ֶ
ָכּלַ -ה ָשּׂ ָבע ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָר ִים ִ
אַח ֵריֵ -כן ִכּיָ -כ ֵבד הוּא ְמאֹד .לב
אָרץ ִמ ְפּנֵי ָה ָר ָעב ַההוּא ֲ
ַה ָשּׂ ָבע ָבּ ֶ
ֲמ ִים ִכּי-נָכוֹן ַה ָדּ ָבר ֵמ ִעם ָה ֱאל ִֹהים
וְ ַעל ִה ָשּׁנוֹת ַה ֲחלוֹם ֶאלַ -פּ ְרעֹה ַפּע ָ
ֵרא ַפ ְרעֹה ִאישׁ נָבוֹן וְ ָח ָכם
וּמ ַמ ֵהר ָה ֱאל ִֹהים ַל ֲעשֹׂתוֹ .לג וְ ַע ָתּה י ֶ
ְ
ַפ ֵקד ְפּ ִק ִדים ַעל-
ֲשׂה ַפ ְרעֹה וְ י ְ
יתהוּ ַעלֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם .לד ַיע ֶ
ישׁ ֵ
וִ ִ
אָרץ וְ ִח ֵמּשׁ ֶאתֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ַה ָשּׂ ָבע .לה וְ ִי ְק ְבּצוּ ֶאת-
ָה ֶ
ָכּל-א ֶֹכל ַה ָשּׁנִ ים ַהטֹּבוֹת ַה ָבּאֹת ָה ֵא ֶלּה וְ יִ ְצ ְבּרוָּ -בר ַתּ ַחת יַדַ -פּ ְרעֹה
אָרץ ְל ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ָה ָר ָעב
וְהיָה ָהא ֶֹכל ְל ִפ ָקּדוֹן ָל ֶ
א ֶֹכל ֶבּ ָע ִרים וְ ָשׁ ָמרוּ .לו ָ
יטב ַה ָדּ ָבר
אָרץ ָבּ ָר ָעב .לז וַיִּ ַ
ֲא ֶשׁר ִתּ ְהיֶי ָן ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ְולֹאִ -ת ָכּ ֵרת ָה ֶ
ֲב ָדיו
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאל-ע ָ
ֲב ָדיו .לח ַויּ ֶ
וּב ֵעינֵי ָכּל-ע ָ
ְבּ ֵעינֵי ַפ ְרעֹה ְ
יוֹסף
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאלֵ -
רוּח ֱאל ִֹהים בּוֹ .לט ַויּ ֶ
ֲה ִנ ְמ ָצא ָכזֶה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַ
מוֹך .מ
אוֹת ָך ֶאתָ -כּל-זֹאת ֵאין-נָבוֹן וְ ָח ָכם ָכּ ָ
יע ֱאל ִֹהים ְ
הוֹד ַ
אַח ֵרי ִ
ֲ
יך יִ ַשּׁק ָכּלַ -ע ִמּי ַרק ַה ִכּ ֵסּא ֶא ְג ַדּל ִמ ֶמּ ָךּ.
יתי וְ ַעלִ -פּ ָ
אַתּה ִתּ ְהיֶה ַעלֵ -בּ ִ
ָ
ָת ִתּי א ְֹת ָך ַעל ָכּלֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם.
יוֹסף ְר ֵאה נ ַ
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאלֵ -
מא ַויּ ֶ
ַל ֵבּשׁ
יוֹסף ַויּ ְ
ָסר ַפּ ְרעֹה ֶאתַ -ט ַבּ ְעתּוֹ ֵמ ַעל יָדוֹ ו ִַיּ ֵתּן א ָֹתהּ ַעל-יַד ֵ
מב ַויּ ַ
ַר ֵכּב אֹתוֹ
ָהב ַעלַ -צוָּארוֹ .מג ַויּ ְ
ָשׂם ְר ִבד ַהזּ ָ
אֹתוֹ ִבּ ְג ֵדיֵ -שׁשׁ ַויּ ֶ
אַב ֵר ְך וְ נָתוֹן אֹתוֹ ַעל ָכּל-
ְבּ ִמ ְר ֶכּ ֶבת ַה ִמּ ְשׁנֶה ֲא ֶשׁר-לוֹ וַיִּ ְק ְראוּ ְל ָפנָיו ְ
יך לֹא-
וּב ְל ָע ֶד ָ
יוֹסף ֲאנִ י ַפ ְרעֹה ִ
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאלֵ -
ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם .מד ַויּ ֶ
ָרים ִאישׁ ֶאת-יָדוֹ וְ ֶאתַ -ר ְגלוֹ ְבּ ָכלֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם .מה ו ִַיּ ְק ָרא ַפ ְרעֹה
יִ
פּוֹטי ֶפ ַרע כּ ֵֹהן אֹן
אָסנַת ַבּתִ -
ֵח ו ִַיּ ֶתּן-לוֹ ֶאתְ -
יוֹסף ָצ ְפנַת ַפּ ְענ ַ
ֵשׁםֵ -
יוֹסף ֶבּןְ -שׁל ִֹשׁים ָשׁנָה
יוֹסף ַעלֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם .מו וְ ֵ
ֵצא ֵ
ְל ִא ָשּׁה ַויּ ֵ
יוֹסף ִמ ִלּ ְפנֵי ַפ ְרעֹה ַו ַיּ ֲעבֹר
ֵצא ֵ
ְבּ ָע ְמדוֹ ִל ְפנֵי ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְךִ -מ ְצ ָריִ ם ַויּ ֵ
ְבּ ָכלֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם
בראשי

.2
ת פרק מ ו'-ח':
דּוּע
ֲפים .וַיִּ ְשׁאַלַ ...מ ַ
ַרא א ָֹתם וְ ִהנָּם זֹע ִ
יוֹסף ַבּבּ ֶֹקר ַויּ ְ
יהם ֵ
ַו ָיּבֹא ֲא ֵל ֶ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ֲחלוֹם ָח ַל ְמנוּ וּפ ֵֹתר ֵאין אֹתוֹ
ֵיכם ָר ִעים ַהיּוֹםַ .ויּ ְ
ְפּנ ֶ
בראשית מ"א ח':
יה וַיְ ַס ֵפּר ַפּ ְרעֹה
וַיִּ ְשׁ ַלח וַיִּ ְק ָרא ֶאת ָכּל ַח ְר ֻט ֵמּי ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶאת ָכּל ֲח ָכ ֶמ ָ
אוֹתם ְל ַפ ְרעֹה
פּוֹתר ָ
וְאין ֵ
ָל ֶהם ֶאת ֲחלֹמוֹ ֵ

