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  א'    כסליו התשס                          ד"בס

  

  יוסף פותר חלומות בארץ מצרים 
  )פ שעורו של הרב אלחנן סמט"ע (פרשת וישבל

  
  

  'תולדות האמונה הישראלית', יחזקאל קויפמן. 1
אבל האלים ,  החלום בא מאת האליםלפי השקפת האלילות

  . אינם כלל וכלל המקור היחידי של החלומות
    הכ, ג"ירמיהו כ. 2
ָׁשַמְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ָאְמרּו ַהְּנִבִאים ַהִּנְּבִאים ִּבְׁשִמי ֶׁשֶקר ) כה(

   !ָחָלְמִּתי, ָחַלְמִּתי: ֵלאמֹר
  .ַעד ָמַתי ֲהֵיׁש ְּבֵלב ַהְּנִבִאים ִנְּבֵאי ַהָּׁשֶקר ּוְנִביֵאי ַּתְרִמת ִלָּבם) כו(
 ֲאֶׁשר ְיַסְּפרּו לֹומָֹתםֲַהחְֹׁשִבים ְלַהְׁשִּכיַח ֶאת ַעִּמי ְׁשִמי ַּבח) כז(

  ...ִאיׁש ְלֵרֵעהּו
  ֲחלֹום ְיַסֵּפר – ֲחלֹוםַהָּנִביא ֲאֶׁשר ִאּתֹו ) כח(

   ְיַדֵּבר ְּדָבִרי ֱאֶמת–ְּדָבִרי ִאּתֹו ַוֲאֶׁשר 
  '? ְנֻאם הַלֶּתֶבן ֶאת ַהָּברַמה 

  !ּוְכַפִּטיׁש ְיפֵֹצץ ָסַלע', ְנֻאם ה, ֲהלֹוא כֹה ְדָבִרי ָּכֵאׁש) כט(
  ט "ישעיהו כ. 3
 ְוָהָיה ַּכֲחלֹום ֲחזֹון ַלְיָלה ֲהמֹון ָּכל ַהּגֹוִים ַהּצְֹבִאים ַעל ֲאִריֵאל) ז(

  .ְוָכל צֶֹביָה ּוְמצָֹדָתּה ְוַהְּמִציִקים ָלּה
   ְוֵהִקיץ ְוֵריָקה ַנְפׁשֹו–ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ַיֲחלֹם ָהָרֵעב ְוִהֵּנה אֹוֵכל ) ח(

 ְוֵהִקיץ ְוִהֵּנה ָעֵיף ְוַנְפׁשֹו –א ְוִהֵּנה ׁשֶֹתה ְוַכֲאֶׁשר ַיֲחלֹם ַהָּצֵמ 
  . ׁשֹוֵקָקה

  .ֵּכן ִיְהֶיה ֲהמֹון ָּכל ַהּגֹוִים ַהּצְֹבִאים ַעל ַהר ִצּיֹון
  ח , ז"לבראשית . 4
  !" ?אם משול תמשל בנו, המלך תמלך עלינו"
  יצחק לוין' פרופ. 5

גם . בןהם רואים בחלומותיו ביטוי לדמיונותיו של נער רבר...
, מה החלום הזה אשר חלמת) "י, ז"ל: (אביו גוער בו ואומר

האחים !" ?הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה
והאב יעקב הניחו כי החלומות הם פרי דמיונות ודימויים של 

  .החולם המתייחסים לשאיפותיו ולמאווייו
אלמלי התפיסה , קשה להבין גערה באדם על חלום שחלם, אכן

משום שהם מבטאים את , ולם אחראי על חלומותיושהח
  .משאלותיו הכמוסות

  כ, ה"לבראשית . 6
   ...ונראה מה יהיו חלֹמתיו) כ(
  . ואביו שמר את הדבר) יא(
   על החלום הלא נבואייצחק לוין' פרופ. 7
מעין סיפוק ברמה דמיונית של , יצירה עצמית של החולם"

   ."ּותאלות שלא באו על סיפוקם בֵערצרכים ומש
    ב"במדבר י. 8
  .ַּבֲחלֹום ֲאַדֶּבר ּבֹו, ַּבַּמְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָּדע', ִאם ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם ה)ו(
 ּוַמְרֶאה ְולֹא ֶּפה ֶאל ֶּפה ֲאַדֶּבר ּבֹו... לֹא ֵכן ַעְבִּדי מֶֹׁשה) ח-ז(

  ...ְבִחידֹת
  )507' עמ( ביחס לסוגי החלומות הנבואייםקויפמן . 9

בחלום : הות לאדם בחלום תצוייר בשני אופניםלו-התגלות הא
בחלום החידה האדם רואה מראות . החידה ובחלום הנבואי

המשמשים סמלים ושיש בהם כוונה ) תמונות או פעולות(
לוהות מתגלה לאדם ומדברת -הא, בחלום הנבואי. נסתרת

. חלום החידה טעון פתרון. אליו את דבריה בפירוש ובלי סמל
את שני סוגי החלום האלה . ו טעון פתרוןהחלום הנבואי אינ

המקרא מודה לכאורה . אנו מוצאים גם בעמים גם בישראל
אולם חלום הנבואה הוא המתאים לרוח הדרישה , בשניהם

לוהות מגלה דברה -מאחר שבו הא, לוהים הישראלית-בא
  . לא כן חלום החידה.לאדם באופן ישיר

  ' קהלת ה. 10
  .ְוקֹול ְּכִסיל ְּברֹב ְּדָבִרים  ב ִעְנָיןִּכי ָּבא ַהֲחלֹום ְּברֹ) ב(
  .לִֹהים ְיָרא-ִּכי ֶאת ָהאֱ  ַוֲהָבִלים ּוְדָבִרים ַהְרֵּבה ִּכי ְברֹב ֲחלֹמֹות) ו(

     'איוב כ. 11
  .ְוֻיַּדד ְּכֶחְזיֹון ָלְיָלה  ַּכֲחלֹום ָיעּוף ְולֹא ִיְמָצאּוהּו    ) ח(

  '  יזכריה. 12
  . ְיַדֵּברו ַהָּׁשְוא – ַוֲחלֹמֹות )ב(

  )508' עמ(קויפמן . 13
שלמרות האמונה בערכו הנבואי של חלום , מפליא הדבר

התקופה . לא יכלה חכמת החלומות להתפתח בישראל, החידה
שהיא , שחכמת החלומות אינה ישראלית, המקראית מרגישה

דבר זה אין המקרא מביע . ביסודה נחלת העמים האליליים
  ...עדות לפי תומואבל מעיד הוא על זה , בפירוש

שהיו בישראל פותרי חלומות , אין אנו מוצאים שום זכר לדבר
מעין זו , מומחים ושקיימת הייתה ספרות של פתרון חלומות

להים הישראלים -בין הרואים ואנשי הא. שאנו מוצאים בבבל
 בכל הסיפורים הרבים על דבר .לא נזכר אף פותר חלומות אחד

 אף מקרה אחד של פתרון לא נזכר, להים בישראל-אנשי א
מחכמת כל "חכמת שלמה רבה . חלום לאיש מן העם או למלך
אבל חכם הוא , )י', א ה"מל" (בני קדם ומכל חכמת מצרים

וגם לפתור חידות ... ולדבר במשל ושיר) כח', ג(לעשות משפט 
  ...ואילו בינה בחלומות לא נזכרה בו, )ג-א', י(

. יוסף ודניאל: קרארק שני פותרי חלומות עברים יודע המ
: ששני אלה מופיעים בחצרות מלכי גויים, אולם אופייני הדבר

.  חלומות נבוכדנצר–ודניאל , יוסף פותר חלומות פרעה ושריו
ואחד , ארץ החרטומים, אלא שאחד מופיע במצרים, ולא עוד

שחכמת פתרון , מכל זה נמצאנו למדים... 'כשדים'ארץ ה, בבבל
לא , נחשבה לאסורה ככישוף וכנחשאף על פי שלא , החלומות

  .'שגשגה על קרקע אמונת ה
  'בראשית מ. 14

ַוִּיָּׂשא ֶאת רֹאׁש ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ְוֶאת רֹאׁש ... ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי) כ(
  .ַׂשר ָהאִֹפים ְּבתֹוְך ֲעָבָדיו

  .ֹוס ַעל ַּכף ַּפְרעֹהַוָּיֶׁשב ֶאת ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ַעל ַמְׁשֵקהּו ַוִּיֵּתן ַהּכ) כא(
  .ַּכֲאֶׁשר ָּפַתר ָלֶהם יֹוֵסף ְוֵאת ַׂשר ָהאִֹפים ָּתָלה) כב(

  א "מבראשית . 15
ִאיׁש ְּכִפְתרֹון ֲחלֹמֹו , ַוַּנַחְלָמה ֲחלֹום ְּבַלְיָלה ֶאָחד ֲאִני ָוהּוא) יא(

, ַוְּנַסֶּפר לֹו ֶעֶבד ְלַׂשר ַהַּטָּבִחים, ְוָׁשם ִאָּתנּו ַנַער ִעְבִרי) יב (.ָחָלְמנּו
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָּפַתר ) יג (.ִאיׁש ַּכֲחלֹמֹו ָּפָתר, ַוִּיְפָּתר ָלנּו ֶאת ֲחלֹמֵֹתינּו

  .אִֹתי ֵהִׁשיב ַעל ַּכִּני ְואֹתֹו ָתָלה :ָלנּו ֵּכן ָהָיה
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ַוֲאִני ָׁשַמְעִּתי ... ַוּיֹאֶמר) טו(…ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ַוִּיְקָרא ֶאת יֹוֵסף) יד(
  .ִּתְׁשַמע ֲחלֹום ִלְפּתֹר אֹתֹו ֶליָך ֵלאמֹרעָ 

  בראשית . 16
ִאיׁש , ִאיׁש ֲחלֹמֹו ְּבַלְיָלה ֶאָחד, ַוַּיַחְלמּו ֲחלֹום ְׁשֵניֶהם) ה', מ(

  ...ְּכִפְתרֹון ֲחלֹמֹו
ִאיׁש ְּכִפְתרֹון , ַוַּנַחְלָמה ֲחלֹום ְּבַלְיָלה ֶאָחד ֲאִני ָוהּוא) יא, א"מ(

  .ֲחלֹמֹו ָחָלְמנּו
  יא, א"מי ע ברשית "רש. 17
  ". חלום הראוי ַלפתרון שנפתר לנו ודומה לו"

  ם"רשב. 18
ולא חלום של , ה שהוא עיקרהנרא,  לפתרוןהראויחלום  "

   ."הבלים
  ע"ראב. 19

כי ראה כל אחד בחלומו מהו פתרון חלומו לעתיד ומה שאירע 
  .לו
  'בראשית מ. 20

  .ַוַּיְרא אָֹתם ְוִהָּנם זֲֹעִפיםַוָּיבֹא ֲאֵליֶהם יֹוֵסף ַּבּבֶֹקר ) ו(
  ?', מדוע פניכם רעים היום'יוסף שואל אותם 

  .ּופֵֹתר ֵאין אֹתֹו, ֲחלֹום ָחַלְמנּו) ח(
  .ּופֵֹתר ֵאין אֹתֹו, ֲחלֹום ָחַלְמִּתי) טו, א"מ(

  א "מבראשית . 21
  יָה ַוִּיְׁשַלח ַוִּיְקָרא ֶאת ָּכל ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְוֶאת ָּכל ֲחָכֶמ ) ח(

  .ְוֵאין ּפֹוֵתר אֹוָתם ְלַפְרעֹה     ַוְיַסֵּפר ַּפְרעֹה ָלֶהם ֶאת ֲחלֹמו
  י"רש. 22
אבל לא ,  פותרים היו אותם–" ואין פותר אותם לפרעה"

ולא היה לו קורת רוח , שלא היה קולן נכנס באזניו; פרעה
  .בפתרונם

  ק בביאורו לפסוק טז"רד. 23
אם טוב ,  לפי שכלופתרמה שהבין בחלום כל אחד , ויוסף"

  ". ואם רע
  דמיון חלומות שר המשקים ושר האופים. 24

 חלום שר האופים חלום שר המשקים
  ְוִהֵּנה ֶגֶפן ַּבֲחלֹוִמי ט
  . ְלָפָני   
   ּוַבֶּגֶפן ְׁשלָֹׁשה י
  ְוִהיא  ָׂשִריִגם  
   ְכפַֹרַחת ָעְלָתה ִנָּצּה 
  ִהְבִׁשילּו ַאְׁשְּכלֶֹתיָה   
  . ֲעָנִבים 

  ְוכֹוס ַּפְרעֹה ְּבָיִדי יא
  ָוֶאַּקח ֶאת ָהֲעָנִבים    
  ָוֶאְׂשַחט אָֹתם ֶאל    
ָוֶאֵּתן     ּכֹוס ַּפְרעֹה   

 .ֶאת ַהּכֹוס ַעל ַּכף ַּפְרעֹה

  ַאף ֲאִני ַּבֲחלֹוִמי  טז
  ְוִהֵּנה ְׁשלָֹׁשה ַסֵּלי  

  .ַעל רֹאִׁשי חִֹרי         
  
  
ּוַבַּסל ָהֶעְליֹון   יז

ל ַּפְרעֹה ַמֲעֵׂשה ִמּכֹל ַמֲאכַ 
   אֶֹפה

ְוָהעֹוף אֵֹכל אָֹתם ִמן ַהַּסל 
 .ֵמַעל רֹאִׁשי

  ֶּבנֹו יעקב . 25
 –יש בחלומו של שר המשקים רק קו אחד המצריך פתרון 

זה . המספר שלוש: כלומר תרגום משפת הסמלים של החלום
כי לעניין הנידון היה מספיק , לכאורה הנתון המיותר היחיד

אולי גם המהירות שבה נשלם כל , סף לכךנו. שריג אחד
כל היתר הרי הוא תמונה של . התהליך המתואר בפסוק י

  .המציאות
. מספרים פירושם זמנים. בנקודה חשובה זו הבחין יוסף מייד

יחידת הזמן היא , בגלל מהירות ההתפתחות בפסוק י, כאן
  ...  שלושה ימים–שלשת השריגים : הקטנה ביותר

שיוסף ידע שבעוד שלושה , ל הדעת הואעוד יותר מתקבל ע
ושביום הזה היה רגיל פרעה , ימים יהיה יום הולדת לפרעה

והיה מחלק מתנות , להחליט החלטות על האנשים בסביבתו
 ביחס לגורלם - (לכן חלמו השרים אכולי הספקות . חסד

  .חלומות כאלה זמן קצר לפני כן) שייחרץ בקרוב

 בחשבו שאדם חולם כפי ,לשר המשקים פותר יוסף לטובה...
. שר המשקים היה כנראה אדם אחראי בעבודתו: שהוא פועל

סחוט בידו באופן אישי , הוא מזג לאדוניו יין נקי וטהור בלבד
  .ולקוח בדרך בלתי אמצעית מן הגפנים

אין חלום זה משליך , אם אדם חולם כפי שהוא חושב ופועל...
. לא זהירותהוא חולם שטחי הפועל ל. אור חיובי על האיש

את פרעה . ללא כל מאמץ מצדו,  מוכן בחלומו–מעשה האופה 
הוא אינו רואה : הוא מזכיר רק פעם אחת ובצורה אקראית

את מעשה האופה אוכלות . אותו ואינו משרת אותו בעצמו
"  יוסף ויאמרויען"לפיכך פתרון יוסף נפתח במילים . הציפורים

ה שיבוא עתה הוא מ): בפסוק יב" ויאמר לו יוסף" במקום -(
  .מדאיג

  נחמה ליבוביץ. 26
סופו ; "לפני מלכים יתיצב "–סופו של האיש הזריז במלאכתו 

  . לתלייה–של הרשלן הפושע במלאכתו 
   של ספרוט'כבשער ה, יצחק עראמה בעל העֵקדה' ר. 27

כי מה . קרוב היה הדבר לפתור שני החלומות שלהם בשווה
היה דומה , ל ראשושהיה רואה שהעוף אוכל המאכלים מע

כי המלך , "ואתן את הכוס על כף פרעה"למה שאמר המשקה 
אמנם )... ב, ז"יחזקאל י" (הנשר הגדול גדול הכנפים"דומה אל 

ומהתחלפות , אחר מה שקדם לו מהכרתם)  יוסף-(נמשך 
ומהבדל החטאים , והקורבה אשר להם אצל המלך, שררתם

 –זה ) רים אלו מחמת ידיעת דב- (וגזר , אשר עליהם נתפסו
  . לצליבה–וזה , למחילה

  כב-בפירושו לפסוקים כ י אברבנאל"ר. 28
ואין ספק שהיה יוסף יכול לפתור :  כב- פירושו לפסוקים כ

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

  ?פשרבהיות העניין מחומר הא, יהיה
לוהי -שיהיה פותר אותם כפי השפע הא)  שנאמר-( אם לא 

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

ואם תשאל מי הגיד ליוסף שהיו שלושת  :לפסוק יבפרושו 
רוח ש: אני אשיבך מילין. ימים ולא שלוש חדשים או שנים

לא כוחו המשער , היה מיישר את יוסף במה שפתר הקודש
  .בלבד

    'בראשית מ. 29
  !ַסְּפרּו ָנא ִלי, לִֹהים ִּפְתרִֹנים-ֵלאֲהלֹוא ) ח(

  ק"רד. 30
והוא , שלו] הם[ כמו שהחלומות –" להים פתרונים- הלא לא"

, כן שלו הפתרונים, יחלים בני אדם ויראה להם העתידות
שאם לא . לומות ופתרונםשישכיל בני אדם להבין דברי הח

  ! יהיו החלומות לבטלה–יימצא פותר חלומות 
  .לוהים לפתור החלום-  אולי ישכיל אותי א–" ספרו נא לי"

  י אברבנאל"ר. 31
להיותנו "... חלום חלמנו ופותר אין אותו: "הם השיבוהו

היינו , שאם היינו חוץ מכאן', פותר אין אותו, 'במשמר
  .ם ופותריהםמבקשים פתרון מחרטומי מצרי

טעות : רוצה לומר". להים פתרונים-הלא לא: "ויוסף השיבם
 היא בידכם לחשוב שיישלם פתרון החלומות במלאכה וחכמה

)  בחלום- (כי יוכל משל אחד , ואין הדבר כן).  של החרטומים-(
 אם הוא - (ולכן רחוק הוא שהפותר , לרמוז על נמשלים רבים

. לי עירוב דברים כוזביםומב, יפתור אמת תמיד) מן החרטומים
לא יוכל אדם : רוצה לומר, "להים פתרונים- הלא לא"דעו כי 

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

' אולי ייקרא ה, "ספרו נא לי"ולכן . מצד כוחו המשער בלבד
, )ג, ג" על פי במדבר כ- ( והגדתי לכם – יראני לקראתי ודבר מה

  ).ח, ב"איוב ל" (ונשמת שדי תבינם, רוח היא באנוש"כיוון ש
  


