
 בס"ד

 חלומות שווא ידברון?   - פרשת מקץ    – שיעור פרשת שבוע  
 

 חלומות יוסף   – צמד א'  
 

חלומות חלם יוסף. חלום אחד: "והנה אנחנו מאלמים אֻלמים בתוך השדה, והנה קמה אֻלמתי וגם  

, ז( והחלום השני: "והנה השמש  נצבה, והנה תֻסבינה אֻלֹמתיכם ותשתחֶויןָ לאֻלמתי" )בראשית לז

 והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי" )שם, ט(. 

מה פתרונו של החלום הראשון? מפני מה מורה הוא שיוסף ימלוך על אחיו? פשוט, מפני שאלומתו  

היא במרכז, וגדולה ומשובחת יותר מאלומות אחיו, ולכן כולן משתחוות לה. זהו חלום על עוצמה  

מבורכת, חלום שבו אין יוסף מתבלט באישיותו בין האחים. בחלום זה עדיין יוסף  ועשירות כלכלית 

  - כאחד מבני יעקב ודומה לשאר השבטים. אמנם אלומתו עולה על אלומות שאר השבטים 

"ותשתחווינה לאלומתי", אך האחים עצמם אינם כורעים ומשתחווים לפניו. ביחוסו הוא אינו עולה  

חים בשנאה: "ויוסיפו עוד ֹשנֹא את על חֹלֹמתיו ועל דבריו" )שם, ח(,  עליהם. בכל זאת מגיבים הא 

 כי בחלום לא היה שום חזון של התנשאותו עליהם, אלא שנאו אותו.  - כלומר הם לא קינאו בו 

כלכלית, אלא התנשאותו הרוחנית האישית של יוסף על פני  -החלום השני אין עניינו גדולה חומרית 

התמודד עם כישרונותיו וכוחותיו, עם ראשו הבהיר ושכלו החד. בחלום  האחים. האחים לא יוכלו ל

 השני כבר רואה יוסף את אחיו במעמד הנחות, כשהם משתחווים לפני אישיותו הרמה.  

לפנינו חלום של מלכות, שבו חותר יוסף לא רק למעמד של מושל על האחים גרידא, אלא בעיקר  

שימושי אלא  -עניינו אינו בסמכות ובעוצמה במובן כלי למעמד של מלך. חזון המלכות ביהדות עיקר 

בגדלות אישית, בטוהר הנפש ובתפארת המושל, בהדר מוסרי ודתי, כנאמר: "ונחה עליו רוח ה', רוח  

 חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת ה'" )ישעיה יא, ב(. 

רואה אני את השמים    -"והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי" )בראשית לז, ט(  

סבא, שאף הוא משתחווה לו, ורואה  -משתחוים לפַני, כלומר אני משיח ה' יוסף רואה את אביו, ישראל

סבא ורחל האם  -הוא את אמו רחל, שאף היא מניעה את ראשה לאות הערצה לבנה היפה. ישראל 

ם להכיר במלכותו  אולם כאן מוכרחים ה  - מעולם לא הכניעו עצמם לפני עוצמתה של אלומה כלשהי 

הוא   -ומשיחיותו של "מלך בָיפיו תחזינה עיניך" )ישעיהו לג, יז(. יוסף כלל לא רצה לשמש כמושל  

 הוא. -ברוך-חתר למלכות. וכל זה בזכות הכישרונות הרוחניים הגדולים, שבהם בירך אותו הקדוש 

ן המדובר הוא לא  חזון מסוג זה מגרה את דמיונם של האחים. כא -בעניין זה מקנאים בו אחיו  

  -יה, במידותיהם  - באלומות סתם, אלא בשמש ובירח ובאחד עשר כוכבים, בעניינם הגורלי של שבטי

סבא את פרטי החלום, כנאמר: "ואביו  - שבעתיד יצטרכו להשתחוות ליוסף. והנה שומע אף ישראל 

הוא אותו יפה  האב גוער בבנו החולם, כנאמר: "ויגער בו אביו", אך בלבו שומר  - שמר את הדבר" 

 יפה. האם אמנם מסכים יעקב לפשר החלום? על כך נשמע בהמשך.  

 ( , ימי זיכרון, השיתין שבכנסת ישראל סולובייצ'יק  הגרי"ד )

 

  



 חלומות השרים   – צמד ב'  
 

 ספר בראשית פרק מ  

ַהַמְשֶקה ְוָהֹאֶפה ֲאֶשר ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים   )ה( ַוַיַחְלמּו ֲחלֹום ְשֵניֶהם ִאיש ֲחֹלמֹו ְבַלְיָלה ֶאָחד ִאיש ְכִפְתרֹון ֲחֹלמֹו

 ֲאֶשר ֲאסּוִרים ְבֵבית ַהֹסַהר: 

 

 שר האופים  שר המשקים 

)ט( ַוְיַסֵפר ַשר ַהַמְשִקים ֶאת ֲחֹלמֹו ְליֹוֵסף ַויֹאֶמר  

 לֹו  

( ַוַיְרא ַשר ָהֹאִפים ִכי טֹוב ָפָתר ַויֹאֶמר ֶאל  )טז 

 יֹוֵסף  

 ַאף ֲאִני ַבֲחלֹוִמי  ַבֲחלֹוִמי ְוִהֵנה ֶגֶפן ְלָפָני: 

)י( ּוַבֶגֶפן ְשלָשה ָשִריִגם ְוִהוא ְכֹפַרַחת ָעְלָתה ִנָצּה  

 ִהְבִשילּו ַאְשְכֹלֶתיָה ֲעָנִבים: 

 ַסֵלי ֹחִרי ַעל רֹאִשי: ְוִהֵנה ְשלָשה 

   

 )יז( ּוַבַסל ָהֶעְליֹון ִמֹכל ַמֲאַכל ַפְרֹעה ַמֲעֵשה ֹאֶפה   )יא( ְוכֹוס ַפְרֹעה ְבָיִדי 

ָוֶאַקח ֶאת ָהֲעָנִבים ָוֶאְשַחט ֹאָתם ֶאל כֹוס ַפְרֹעה  

 ָוֶאֵתן ֶאת ַהכֹוס ַעל ַכף ַפְרֹעה: 

 ֵמַעל רֹאִשי:  ְוָהעֹוף ֹאֵכל ֹאָתם ִמן ַהַסל

 

כן בחלום שר האופים, היה אפשר קרוב שיפתור: 'ואכל העוף' על פרעה שאכל ממאכל סליו. כי הנה  ו

הנביא ראה את נבוכדנצר בצורת נשר הגדול גדול הכנפים )יחזקאל יז, ג(, ובאיוב על האנשים  

היה חלום שר   - הגדולים: 'ובני רשף יגביהו עוף'. ואם היה מפרש יוסף: 'ואכל העוף', על פרעה 

אופים שווה בשווה כחלום שר המשקים: זה נותן את הכוס על כף פרעה, כפי עבודתו ואומנתו; וזה  ה

נותן לו מכל מאכל פרעה ואוכל מסליו. וכבר יורה על היות חלומותיהם שווים, ושנאסרו יחד ובמשמר  

 בראשית מ(. אברבנאל, אחד ובלילה אחד ועל מיטה אחת חלמו )

 

 שר האופים הפתרון ל  לשר המשקים פתרון ה

 ַוַיַען יֹוֵסף ַויֹאֶמר ֶזה ִפְתֹרנֹו  ַויֹאֶמר לֹו יֹוֵסף ֶזה ִפְתֹרנֹו 

 ְשלֶשת ַהַסִלים ְשלֶשת ָיִמים ֵהם.  ְשלֶשת ַהָשִרִגים ְשלֶשת ָיִמים ֵהם.

 ִיָשא ַפְרֹעה ֶאת רֹאְשך   ְבעֹוד ְשלֶשת ָיִמים ִיָשא ַפְרֹעה ֶאת רֹאֶשך ְבעֹוד ְשלֶשת ָיִמים  

 ֵמָעֶליך  

 ְוָתָלה אֹוְתך ַעל ֵעץ   ַוֲהִשיְבך ַעל ַכֶנך  

ְוָנַתָת כֹוס ַפְרֹעה ְבָידֹו ַכִמְשָפט ָהִראשֹון ֲאֶשר ָהִייָת  

 ַמְשֵקהּו. 

 ְוָאַכל ָהעֹוף ֶאת ְבָשְרך ֵמָעֶליך 

 

 

 

 

 



 חלומות פרעה   – צמד ג'  
 

 החלומות מפי פרעה  החלומות מפי הכתוב 

)א( ַוְיִהי ִמֵקץ ְשָנַתִים ָיִמים ּוַפְרֹעה ֹחֵלם ְוִהֵנה  

 ֹעֵמד ַעל ַהְיֹאר: 

( ַוְיַדֵבר ַפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ַבֲחֹלִמי ִהְנִני ֹעֵמד )יז

 ַעל ְשַפת ַהְיֹאר:

 )ב( ְוִהֵנה ִמן ַהְיֹאר ֹעֹלת ֶשַבע ָפרֹות  

ר   שָּ  ְיפֹות ַמְרֶאה ּוְבִריֹאת בָּ

 ַוִתְרֶעיָנה ָבָאחּו: 

 )יח( ְוִהֵנה ִמן ַהְיֹאר ֹעֹלת ֶשַבע ָפרֹות  

ר ִויֹפת ֹתַאר   שָּ  ְבִריאֹות בָּ

 ַוִתְרֶעיָנה ָבָאחּו: 

 )ג( ְוִהֵנה ֶשַבע ָפרֹות ֲאֵחרֹות ֹעלֹות ַאֲחֵריֶהן  

 ִמן ַהְיֹאר  

 ָרעֹות ַמְרֶאה ְוַדקֹות ָבָשר  

 

 )יט( ְוִהֵנה ֶשַבע ָפרֹות ֲאֵחרֹות ֹעלֹות ַאֲחֵריֶהן  

 

לֹא קֹות ָבָשר ַדלֹות ְוָרעֹות ֹתַאר ְמֹאד ְורַ 

ֹרַע: ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים לָּ ֵהנָּה ְבכָּ ִאיִתי כָּ  רָּ

רֹות ַעל ְשַפת ַהְיֹאר   : ַוַתֲעֹמְדנָּה ֵאֶצל ַהפָּ

עֹות ַהַמְרֶאה ְוַדֹקת  )ד( ַותֹאַכְלָנה ַהָפרֹות  רָּ

ר שָּ   ַהבָּ

 ְיֹפת ַהַמְרֶאה ְוַהְבִריֹאת ֵאת ֶשַבע ַהָפרֹות 

עֹות)כ( ַותֹאַכְלָנה ַהָפרֹות  רָּ ַרקֹות ְוהָּ    הָּ

ִראֹשנֹות ַהְבִריֹאתֵאת ֶשַבע  רֹות הָּ  : ַהפָּ

אּו   בֹאנָּה ֶאל ִקְרֶבנָּה ְולֹא נֹוַדע ִכי בָּ )כא( ַותָּ

ה   ֶאל ִקְרֶבנָּה ּוַמְרֵאיֶהן ַרע ַכֲאֶשר ַבְתִחלָּ

 ָוִאיָקץ: ַוִייַקץ ַפְרֹעה: 

 ן ַוַיֲחֹלם ֵשִנית  )ה( ַוִיישָ 

ִלים ֹעלֹות ְבָקֶנה ֶאָחד   ְוִהֵנה ֶשַבע ִשבֳּ

 ְבִריאֹות ְוֹטבֹות: 

 )כב( ָוֵאֶרא ַבֲחֹלִמי  

ִלים ֹעֹלת ְבָקֶנה ֶאָחד   ְוִהֵנה ֶשַבע ִשבֳּ

 ְמֵלֹאת ְוֹטבֹות:

ִלים    )ו( ְוִהֵנה ֶשַבע ִשבֳּ

 ֹצְמחֹות ַאֲחֵריֶהן: ַדקֹות ּוְשדּוֹפת ָקִדים 

ִלים   )כג( ְוִהֵנה ֶשַבע ִשבֳּ

 ְצנֻמֹות ַדקֹות ְשֻדפֹות ָקִדים ֹצְמחֹות ַאֲחֵריֶהם: 

ִלים ַהַדקֹות   )ז( ַוִתְבַלְעָנה ַהִשבֳּ

ִלים ַהְבִריאֹות ְוַהְמֵלאֹות   ֵאת ֶשַבע ַהִשבֳּ

ִלים ַהַדֹקת   )כד( ַוִתְבַלְעןָ ַהִשבֳּ

ִלים ַהֹטבֹות  ֵאת ֶשַבע ַהִשבֳּ

 ַוִייַקץ ַפְרֹעה ְוִהֵנה ֲחלֹום: 

)ח( ַוְיִהי ַבֹבֶקר ַוִתָפֶעם רּוחֹו ַוִיְשַלח ַוִיְקָרא ֶאת  

 ַרִים ְוֶאת ָכל ֲחָכֶמיהָ ָכל ַחְרֻטֵמי ִמצְ 

 

ַוְיַסֵפר ַפְרֹעה ָלֶהם ֶאת ֲחֹלמֹו ְוֵאין פֹוֵתר אֹוָתם  

 ְלַפְרֹעה:

 ָוֹאַמר ֶאל ַהַחְרֻטִמים ְוֵאין ַמִגיד ִלי: 

 


