‡˜Ê· ÔÂÓ

„¯˙ÂÓÂÏÁ‰ È„Óˆ ˙˘ÂÏ˘ ÔÂ¯˙Ù· ÛÒÂÈ Ï˘ ÂÎ
‡˙ÂÓÂÏÁ È„Óˆ .
בחייו של יוס שזורי סיפורי של שלושה צמדי חלומות :בפע הראשונה )ל"ז ,ה
י( 1,יוס עצמו חל צמד חלומות – חלו האלומות ,וחלו השמש ,הירח והכוכבי .
בפע השנייה הציע יוס לפתור את צמד החלומות של שר המשקי ושר האופי
)פרק מ'( ,ולאחר מכ מתבקש יוס לפתור את חלומו הכפול של פרעה )פרק מ"א(.
נית לראות התפתחות בי הצמדי בכמה כיווני :
 .1צמד החלומות הראשו אירע בזמני שוני  .יוס חל את חלו האלומות,
סיפר אותו לאחיו ,ולאחר מכ חל את חלו השמש ,הירח והכוכבי  .צמד
החלומות השני אירע באותו לילה ,א לשני אנשי שוני ; ואילו את צמד
החלומות השלישי חל אותו אד באותו לילה.
 .2ג מעמדו של יוס כפותר מתפתח בי החלומות :בצמד הראשו יוס כלל לא
פותר את החלומות ,אלא רק מספר אות לאחיו )את החלו השני – ג לאביו(.
את הצמד השני יוס פותר ,אול רק לאחר שהוא משכנע את שר המשקי ושר
האופי לספר לו את החלו  .בצמד השלישי ,יוס כבר מובא כפותר חלומות
מוסמ – "ואני שמעתי עלי לאמר תשמע חלו לפתֹר אֹתו" )מ"א ,טו(.
 .3קיימת ג התפתחות בדרגת הקושי להבי את החלו  .צמד החלומות הראשו
של יוס מוב לכאורה לחלוטי ,ואי כמעט צור להסביר את משמעותו.
כשיוס מספר לאחיו על החלו הראשו ,מבלי להוסי מילה ,תגובת הברורה
ויוספו עוד שנֹא אֹתו על
ִ
הייתה – "המלֹ תמלֹ עלינו א משול תמשֹל בנו
חלֹמֹתיו ועל דבריו" )ל"ז ,ח(; ולאחר שסיפר את החלו השני לאביו גער בו
יעקב – "הבוא נבוא אני ואמ ואחי להשתחות ל ארצה?" )ש  ,י( 2.צמד
החלומות השני מותיר את שני חולמיו בצער בשל אייכולת לפתור אותו:
"ויבֹא אליה יוס בֹקר וירא אֹת והנ זֹעפי  .וישאל ...מדוע פניכ רעי
היו  .ויאמרו אליו חלו חלמנו ופֹתר אי אֹתו" )מ' ,וח( .ואילו אצל פרעה ג
.1
.2

ציו מקור מקראי סתמי במאמר זה מתייחס לספר בראשית.
אמנ ,בהמש נעמוד על כ שפתרונו של חלו זה מורכב הרבה יותר; בר ,בשלב זה
התייחסותנו היא להבנת החלו הפשוטה ,על פי החול ושומעי החלו.
מגדי נ )תמוז תשס"ט(
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חרטמי
אלו שאמורי לפתור את החלו אינ מצליחי – "וישלח ויקרא את כל 
מצרי ואת כל חכמיה ויספר פרעה לה את חלֹמו ואי פותר אות לפרעה"
)מ"א ,ח( .יש לשי לב ,שבעוד שאצל שר המשקי ושר האופי הביטוי "ופֹתר
אי אֹתו" משמעו ,כנראה – אי לנו למי לפנות ,הרי שאצל פרעה משמעות
הביטוי "ואי פותר אות לפרעה" היא – יש מי שאפשר לפנות אליו ,א הוא
אינו מצליח.
מכא נראה ,ששלושת צמדי החלומות מהווי חלק ממבנה אחד 3.להל נראה ,שכל
שאפשר בסופו של דבר
החלומות אכ קשורי אלו באלו ,ומהווי חלק ממארג ִ
ליוס להצליח לפתור את כל החלומות ולעמוד על המשמעות המלאה שלה .
·ÛÒÂÈ ˙ÂÓÂÏÁ .
כאמור ,צמד החלומות הראשו פשוט לכאורה להבנה ,ויוס לא נדרש כלל לבארו.
השאלה המתבקשת אפוא היא ,מדוע היה צור בשני חלומות ,ומה מוסי החלו
השני על הראשו .במבט ראשו נראה ,שההבדל המרכזי בי החלומות הוא ,שבעוד
שבחלו הראשו יוס חול רק על אחיו – "והנה אנחנו מאלמי א למי בתו
תסבינה א לֹ$תיכ ותשתח ֶוי ָ לא למתי"
השדה והנה קמה א למתי וג ִנ ָ#בה והנה 
)ל"ז ,ז( ,הרי שבחלו השני מצטרפי ג גורמי נוספי – "הנה חלמתי חלו עוד
והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבי משתחוי לי" )ל"ז ,ט( .סביר להניח ,שיוס
הבי שאחד משני הגורמי החדשי – השמש או הירח – מייצג את אביו ,שכ את
החלו הראשו הוא מספר רק לאחיו )"ויגד לאחיו"( ,בעוד שאת השני – "ויספר אל
אביו ואל אחיו" .אול  ,מה משמעות הגור השני?
נראה ,שיעקב מפרש אותו כלפי רחל – "הבוא נבוא אני  ÍÓ‡Âואחי להשתחו ֹת
ל ארצה" .בר  ,פירוש זה מעורר קושי ,כפי שמציי רש"י עצמו בהסבר דברי יעקב
– "והלא אמ כבר מתה"; 4וברור שחלו זה אינו יכול להתגש  5.רש"י עצמו מביא
שתי תשובות לתמיהתו של יעקב – או שהכוונה לבלהה ,או שאי חלו בלא דברי
בטלי )על פי ברכות נה ע"א( .רמב" דוחה את האפשרות שמדובר בבלהה,
ולמסקנה טוע – "והירח רמז לבני ביתו וכל נשיו שבה היו תולדותיו ,וירמוז כי כל
תולדותיו ישתחוו לו ,וה כל שבעי נפש יוצאי ירכו ,כי כול השתחוו בבוא
אליו" .מכל מקו  ,מסתבר שלמרות הקושיה שהעלה יעקב ,הרי שג יעקב עצמו
.3
.4
.5
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על קשרי נוספי בי צמדי החלומות עיי :י' זקובי˙Â„ÈÁ – 'Ì„˜ ÈÓ ˙Â„ÈÁ ‰ÚÈ·‡' ,
 ,˙È‡¯˜Ó‰ ˙¯ÂÙÈÒ· ‰„ÈÁ ˙ÂÓÂÏÁÂתל אביב תשס"ו ,עמ' .3331
דורשי רשומות מצאו רמז נאה לעניי בפסוק – "מה החלו הזה אש¯ ‰ ˙ÓÏÁבוא נבוא" –
האותיות המודגשות יוצרות רצ – 'רחל מתה'.
יצוי ,שעל דר הפשט נראה שתמיהתו של יעקב לא נסבה דווקא על עניי זה ,אלא על עצ
הרעיו שכל משפחתו של יוס תבוא להשתחוות לו.
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הבי שייתכ שיש לחלו פתרו אחר ,ועל כ – "ואביו שמר את הדבר" )ל"ז ,יא( .על
משמעות הדבר נעמוד בהמש.
‚ÌÈÙÂ‡‰ ¯˘Â ÌÈ˜˘Ó‰ ¯˘ ˙ÂÓÂÏÁ .
כאמור ,שר המשקי ושר האופי זעפו ,כשלא יכלו לפתור לעצמ את חלומ  .בר ,
לכאורה יש מקו לתמוה :מה החידוש הגדול בפתרונו של יוס? וכי לא יכול היה
שר המשקי להבי ,שמשמעות "וכוס פרעה בידי ואקח את הענבי ואשחט אֹת
אל כוס פרעה ) "‰Ú¯Ù ÛÎ ÏÚ ÒÂÎ‰ ˙‡ Ô˙‡Âמ' ,יא( היא ,כפי שפתר לו לבסו יוס
– "ישא פרעה את ראש והשיב על כנ  Â„È· ‰Ú¯Ù ÒÂÎ ˙˙Âכמשפט הראשו אשר
היית משקהו"? )ש  ,יג( ,הרי החלו מתאר בדיוק את מה שאמור לקרות ,ללא
משלי ומטפורות! וכ ג אירע במציאות" :וישב את שר המשקי על משקהו Ô˙ÈÂ
) "‰Ú¯Ù ÛÎ ÏÚ ÒÂÎ‰ש  ,כא(.
נראה ,שהנעל הגדול בחלומו של שר המשקי היה תחילתו של החלו :
שריג והיא כפֹרחת עלתה נצה הבשילו אשכלֹתיה
ִ
"...והנה גפ לפני .ובגפ ˘‰˘Ï
ענבי " )ש  ,טי( .עצ מציאותה של הגפ בחלו של שר המשקי איננה מפתיעה,
כמוב .אול מה משמעות שלושת השריגי ? ואכ ,נקודה זו עומדת בפתיחת דבריו
של יוס" :ויאמר לו יוס זה ִ*תרֹנו ˘) "Ì‰ ÌÈÓÈ ˙˘Ï˘ ÌÈ‚ƒ̄˘‰ ˙˘Ïש  ,יב( .מניי
ידע זאת יוס? היות שעד כא החלומות ניתנו לפתרו הגיוני ,סביר להניח שג כא
נית לפתור את החלו בדר הגיונית .נראה ,שיוס ידע היטב ,שבעוד שלושה ימי
עתיד פרעה לחגוג את יו הולדתו ולעשות משתה לכל עבדיו ,כפי שנאמר בהמש –
"ויהי ביו השלישי יו הלדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו" )ש  ,כ( 6.בחכמתו,
קישר יוס בי שתי הנקודות – שלושת השריגי ושלושת הימי עד לאירוע ייחודי
זה.
כעת נית להבי ג את התנהגותו של שר האופי  .לכול ברור ,שהחלו –
"ובסל העליו מכל מאכל פרעה מעשה אֹפה והעו אֹכל אֹת מ הסל מעל ראשי"
)ש  ,יז( ,אינו מבשר טובות .קיימי הבדלי בולטי בי חלומותיה של שר
המשקי ושר האופי  7.ראשית ,תמונת הפריחה בחלומו של שר המשקי – "והיא
כפֹרחת עלתה נצה הבשילו אשכלֹתיה ענבי " )ש  ,י( ,נעדרת מחלומו של שר
האופי  .שר המשקי פעיל בחלומו ,בעוד ששר האופי סביל .יתרה מזאת ,בחלו
של שר המשקי המשימה מושלמת ,והוא נות את הכוס לפרעה ,בעוד שבחלומו של
שר האופי ישנו כישלו נוס ,שהעו אוכל את מאכל פרעה .א ג כא נותר דבר
.6
.7

על נקודה זו עמד מ' שפיגלמ' ,על חלומות ופתרונ' ,בשיעורו בבית המדרש הווירטואלי של
ישיבת הר עציו בתשס"ג ).(http://www.etzion.org.il/vbm/archive/8parsha/10miketz.rtf
עיי על כ בהרחבה אצל זקובי )לעיל ,הערה  ,(3עמ'  .42עוד על ההבדל שבי החלומות
עיי :א' צור ,ÌÈ¯ˆÓ· ÍÏÓÏ ‰˘Ó ÛÒÂÈ ,ירושלי תש" ,עמ' .6664
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אחד תמוה – מה משמעות הסמלית של אות "שלֹשה סלי חֹרי על ראשי"? )ש ,
טז( .ושוב קובע יוס ללא היסוס" :ויע יוס ויאמר זה ִ*תרֹנו שלֹשת הסלי שלֹשת
ימי ה " )ש  ,יח(.
רווח גדול צמח ליוס מפרשה זו .מכא למד יוס ,שמציאות של מספר איברי
בחלו  ,משמע – יחידות זמ .ידיעה זו הופכת להיות כעת משמעותית ביותר.
„ÛÒÂÈ Ï˘ ÂÈ˙ÂÓÂÏÁ Ï˘ ˙È˙Ó‡‰ Ì˙ÂÚÓ˘Ó .
לא ָחיו .א עד עתה
ֶ
ראשית ,כעת מתבררת ליוס משמעות החלו השני שחל
חשב יוס שאחד עשר הכוכבי מייצגי את אחיו ,הרי שכעת מתברר שמספרי
בחלו מבטאי יחידות זמ .והנה ,מתברר כי בדיוק אחת עשרה שני עברו בי שני
החלומות :את החלומות הראשוני חל יוס בהיותו "ב שבע עשרה שנה" )ל"ז ,ב(,
ואילו את שני החלומות האחרוני – של פרעה – הוא פתר בהיותו "ב שלשי שנה
בעמדו לפני פרעה מל מצרי " )מ"א ,מו( ,וזאת לאחר שחלפו "שנתי ימי " )מ"א,
א( מפרשת שר המשקי ושר האופי  .נמצאנו למדי  ,שבפרשת שר המשקי ושר
האופי היה יוס ב עשרי ושמונה ,אחת עשרה שני לאחר חלומו!8
כעת נית להבי ,שג ל'שמש' ו'ירח' ,שנזכרו באותו חלו  ,יש משמעות אחרת
לחלוטי .במקו אחר בתורה ,שבו מצאנו יחד את השמש ,הירח והכוכבי  ,נאמר:
"ופ תשא עיני השמימה וראית את  ˘Ó˘‰ואת  Á¯È‰ואת  ÌÈ·ÎÂÎ‰כל צבא
ונדחת והשתחוית לה ועבדת אשר חלק ה' אלהי אֹת לכל העמי תחת
השמי ִ
כל השמי " )דברי ד' ,יט( .השמש ,הירח והכוכבי מייצגי אפוא את אלוהי כל
העמי אשר תחת השמי  ,ומכא שה מייצגי ג את עמי אלו כשלעצמ .
השתחוויית של השמש ,הירח והכוכבי מסמלת ,א כ ,את השתחווייתה של
האנושות כולה ,ולא רק של האחי  ,בפני יוס9.
באופ מיוחד יש לדבר זה משמעות ,על סמ ידיעותינו ממקורות חיצוניי על
פולח עבודת השמש במצרי  ,ועל ההתייחסות לפרעה כ'שמש' )במכתבי תל
עמראנה ,מ המאה ה 14לפנה"ס( 10.עבודתו של האל 'רע' ,אל השמש ,הייתה
הפולח המרכזי במצרי  .מלכי רבי נקראו בשמו )כגו רעמסס ופרעה חפרע –
ירמיהו מ"ד ,ל( ,ויש הסוברי שזוהי משמעות עצ הש פרעה – פרעה
)= השמש( 11.ג העיר 'או' )עירו של פוטיפרע ,חותנו של יוס( הייתה מרכז פולח
 .8על נקודה זו עיי :מ' שפיגלמ )לעיל ,הערה  ;(6י' וד' הלר" ' ,ויחל עוד חלו אחר" – חלומו
השני של יוס' ÌÈ„‚Ó ,לט ,תשס"ד ,עמ'  ;4541י' זקובי )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .38
 .9זקובי )לעיל ,הערה  ,(3עמ'  ,4039ראה בשמש ובירח סמליות בהקשרי נוספי ,כגו
עצירת השמש והירח על ידי יהושע ב נו ,שהיה מצאצאיו של יוס.
 .10עיי :נ"מ סרנה ,ער 'שמש' ˙È‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡ ,ח ,ירושלי תשמ"ב ,טור .186
 .11א כי יש מפרשי אחרת .עיי :ש' אחיטוב ,ער 'פרעה' ˙È‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡ ,ו ,ירושלי
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עבודת השמש ,ושמה היווני הוא 'הליופוליס' ,עיר השמש )וראה ג ישעיהו י"ט ,יח
וירמיהו מ"ג ,יג( .ומכא ,שהתגשמותו של החלו הייתה ,בשלטונו של יוס על כל
אר +מצרי  ,ולמעשה על העול כולו.
בנוס ,השמש ,הירח והכוכבי נזכרי כמוב ג בבריאת העול  ,וש נאמר:
"ויעש אלהי את שני המאֹרֹת הגדֹלי את המאור הגדֹל  ˙Ï˘ÓÓÏהיו ואת המאור
הקטֹ  ˙Ï˘ÓÓÏהלילה ואת הכוכבי " )א' ,טז( .השמש והירח מסמלי  ,אפוא ,לא רק
שלטו על אומות העול ואלוהיה  ,אלא ג על מרחבי הזמ של היו והלילה .יש
מקו אפוא להניח ,שהחלומות ,בצירו דברי יעקב ,הביאו את יוס להנחה ,שהוא
עתיד להגיע לעמדת שררה הרבה יותר גבוהה מכפי שחשב בתחילה ,ושדברי אלו
עשויי להתרחש כעת ,בתו אחת עשרה שני  .לכ ,מצר יוס לפתרונו לשר
המשקי את הבקשה – "כי א זכרתני ִאת כאשר ייטב ל ועשית נא עמדי חסד
והזכרתני אל פרעה והוצאתני מ הבית הזה" )מ' ,יד( ,מתו הנחה שהחלומות
קשורי אלו באלו ,והתגשמות צמד החלומות הראשו תתאפשר בהתגשמות צמד
החלומות השני.
אול  ,כידוע ,חלומותיו של יוס לא התגשמו מיד ,אלא נדחו בשנתיי .
בשנתיי אלו למד יוס דבר נוס :השמש והירח בחלו לא ביטאו רק משמעות
רעיונית ,אלא ג אות יש למנות בי האיברי בחלו  ,ושלושה עשר האיברי
בחלו מייצגי שלוש עשרה שני  .אכ ,קיי הבדל בי אחת עשרה השני
הראשונות לבי השתיי האחרונות ,שבה הגאולה כבר הונחה לפתחו ,אול עדיי
יש לצר את כל האיברי לחשבו אחד .להל יבואר מדוע באמת היה צור בשנתיי
אלו12.
‰Ú¯Ù ˙ÂÓÂÏÁ .‰
כעת נית לעבור לחלומות פרעה .התורה מספרת את אשר אירע לאחר שהקי +פרעה
חרטמי מצרי ואת כל

ות* ֶע רוחו וישלח ויקרא את כל
מחלומותיו" :ויהי בֹקר ָ
חכמיה ויספר פרעה לה את חלֹמו ואי פותר אות לפרעה" )מ"א ,ח( .ג כא יש
לתמוה :וכי באמת חלומותיו של פרעה קשי כל כ לפתרו? הא כל כ קשה
תשמ"א ,טור .619
שמספרי בחלו מבטאי תקופות זמ נית היה ללמוד מחלו קדו
 .12ייתכ ,שאת הרעיו ִ
יותר – פרשת ברית בי הבתרי .בפרשה זו ,שנאמרה במחזה ,מצטווה אברה – "קחה לי
עגלה  ˙˘Ï À̆Óועז  ˙˘Ï À̆Óואיל  ˘Ï À̆Óותֹר וגוזל" )ט"ו ,ט( .מה טיבה של חזרה משולשת
זו? בפתרו המחזה אומר הקב"ה לאברה" :ידֹע תדע כי גר יהיה זרע באר לא לה
וענו אֹת ‡¯· Úמאות שנה ...ודור ¯· ÈÚÈישובו הנה כי לא של עו ֹ האמֹרי עד
ועבדו ִ
הנה" )ש ,יגטז( .החזרה הכפולה על המספר ארבע מבטאת את הרעיו ,שדור רביעי אכ
ישוב ,א שלושה דורות – המיוצגי על ידי בתרי החיות – יגלו ,וא כ ,ג כא מדובר על
תקופות )עיי זקובי ]לעיל ,הערה  ,[3עמ' .(70
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להבי כי פרות יְ פות מראה ובריאות בשר מסמלות ָָ -בע ,ופרות רעות מראה ודקות
בשר מסמלות רעב? הא אי זה מוב ששיבולי בריאות וטובות מסמלות שפע
תבואה ,בעוד ששיבולי דקות ושדופות קדי מסמלות מחסור?13
דומה ,שמה שהטעה את חרטומי מצרי וחכמיה ,כמו ג את שר המשקי ושר
האופי בעבר ,היה – המספר .אלו ואלו הניחו ,שמספר מסמל אובייקטי  ,ולא
יחידות זמ .חז"ל ביטאו זו בצורה ברורה" :פותרי היו אותו ,אלא שלא היה קול
נכנס באזניו :שבע הפרות הטובות – שבע בנות את מוליד; שבע הרעות – שבע
בנות את קובר; שבע השיבלי הטובות – שבע אפרכיות את מכבש; שבע הרעות –
שבע אפרכיות מורדות ב"14.
אול  ,יוס כבר למד שמספרי בחלו מבטאי יחידות זמ ,וכיוו שמושגי
שבע ורעב אינ מתאימי ליחידות של ימי  ,כמו בסיפור שר המשקי ושר
האופי  ,הרי שהמסקנה הברורה היא" :שבע פרֹת הטֹבֹת ˘· ‰‰ ÌÈ˘ Úושבע
הרקות והרעֹת העֹלֹת
השלי הטֹבֹת ˘· ‰‰ ÌÈ˘ Úחלו אחד הוא .ושבע הפרות ַ
ֳ
הרקות ש דפות הקדי יהיו ˘·"·Ú¯ È˘ Ú
ֵ
השלי
ֳ
אחריה ˘· ‰‰ ÌÈ˘ Úושבע
)מ"א ,כוכז( .יש לשי לב ,שיוס מקדיש את כל ראשית תשובתו א ורק לעניי
השני  ,ורק בסו המשפט הוא מזכיר ,כביכול בדר אגב ,שמדובר ב"שבע שני רעב".
כ ייש יוס את אשר למד מצמד החלומות השני.
שאתה עליו להתמודד .מה
כעת ,נותרה ליוס עוד נקודה אחת בחלומות פרעה ִ
משמעות הכפילות של החלו ? לכאורה ,יוס עונה על כ במפורש" :ועל ִה ָ7נות
החלו אל פרעה פעמי כי נכו הדבר מע האלהי וממהר האלהי לעשֹתו" )מ"א,
לב( .בר  ,פרעה לא חל אותו החלו עצמו פעמיי  ,ומצמד החלומות הראשו יכול
היה יוס ללמוד ,לפחות כעת ,שג א שני חלומות נראי במבט ראשו דומי ,
ייתכ שיש הבדל ביניה  ,והבדל זה הוא בעל משמעות .ואכ ,א על פי ששני
חלומותיו של פרעה נראי במבט ראשו זהי לחלוטי ,פרט להבדלי הטכניי
שבי פרות לשיבולי  ,הרי שכשמספר פרעה ליוס את החלומות ,כבר ניכר הבדל
של ממש ביניה  :לגבי חלו הפרות מציי פרעה ,שבליעת הפרות הדלות והרעות
רנה ולא
את הפרות הבריאות לא הועילה לפרות הדלות ולא כלו " :ותבֹאנה אל ִק ֶ
בתחלה ואיק) "+מ"א ,כא( ,ואילו לגבי
ִ
רנה ומראיה רע כאשר
נודע כי באו אל ִק ֶ
השלי
ֳ
חלו השיבולי פרעה אינו מזכיר זאת כלל ,ומסתפק בציו" :ותבלע ָ
השלי הטֹבות" )ש  ,כד(.
ֳ
הדקֹת את שבע
הא מדובר בהסתכלותו הסובייקטיבית של פרעה ,או שהדברי משקפי את
חלומותיו באופ אובייקטיבי? בתיאור של התורה את החלומות ,נית אולי למצוא
 .13פתרו מעניי לשאלה זו העלה מורי מ' סבתו' ,אשר האלהי עשה הראה את פרעה'¯˘˜ Û„ ,
 ÌÈ¯‚Â· ˙Â·˘ ÔÂÏÚ =) 314 ÔÂÈˆÚ ¯‰ ˙·È˘È È„ÈÓÏ˙Ïה ,אלו שבות תשנ"ה ,עמ' .(4441
 .14בראשית רבה פרשה פט ח ,מהד' תיאודוראלבק עמ' .1093
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מקור להבדל שציי פרעה :בחלו הפרות מוזכר תחילה התיאור "רעות מראה ודקות
בשר" )ש  ,ג( בעליית מ היאור ,וכ נשאר תיאור ג בזמ בליעת את הפרות
הבריאות" :ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקֹת הבשר את שבע הפרות יפֹת
המראה והבריאֹת" )ש  ,ד( .בחלו השיבולי  ,לעומת זאת ,מובא התיאור "„˜˙Â
) "ÌÈ„˜ ˙ֹÙÂ„˘Âש  ,ו( ,אול בתיאור הבליעה ההיבט השלילי התקצר" :ותבלענה
השלי הבריאות והמלאות" .מכל מקו  ,מה משמעותו
ֳ
השלי הדקות את שבע
ֳ
של הבדל זה?
15
נראה אפוא ,ששני החלומות מייצגי שני תסריטי שוני  :חלו הפרות
מתאר סיטואציה שבה הבליעה לא הועילה לפרות הרעות ,וכשמציג יוס את פתרו
החלו  ,זהו התסריט הראשו שהוא מתאר" :הנה שבע שני באות שבע גדול בכל
וכ ָ8ה הרעב
אר +מצרי  .וקמו שבע שני רעב אחריה ונשכח כל השבע באר +מצרי ִ
את האר ‡Â‰‰ ·Ú¯‰ ÈÙÓ ı¯‡· Ú·˘‰ Ú«„»eƒÈ ‡ÏÂ .+אחרי כ כי כבד הוא מאד" )ש ,
כטלא( .על נקודה זו – בוא של שבע שנות שובע ולאחריה שבע שנות רעב –
ה9נות החלו אל פרעה פעמי כי נכו הדבר מע האלהי
אומר מיד יוס" :ועל ָ
וממהר האלהי לעשֹתו" )ש  ,לב( .אול  ,מיד לאחר מכ מציג יוס תסריט אחר,
וחמש את
המתאי יותר לחלו השיבולי " :יעשה פרעה ויפקד פקדי על הארִ +
אר +מצרי בשבע שני השבע .ויקבצו את כל אֹכל השני הטֹבֹת הבאֹת האלה
ושמרו .והיה האֹכל לפקדו לאר +לשבע שני
ָ
ויצברו בר תחת יד פרעה אֹכל בערי
הרעב אשר תהיי באר +מצרי ) "·Ú¯· ı¯‡‰ ˙≈¯Î˙ ‡ÏÂש  ,לדלו(.
שני חלומותיו של יוס מייצגי  ,א כ ,שתי אפשרויות ,שגורל אינו קבוע
מראש ,אלא נתו לבחירתו :אפשרות אחת היא מודל חלו הפרות ,שמשמעותו
המעשית היא "ולא יִ ָ< ַדע השבע באר +מפני הרעב" .חלו זה מייצג את מה שיקרה
לרוב רובו של העול  .ואילו האפשרות השנייה היא מודל חלו השיבולי  ,שבו
שנות הרעב יבלעו את האוכל שנאגר בשנות השבע – "ולא תכרת האר +ברעב".
הבחירה נתונה כעת בידי פרעה16.
עניי זה מפורש כבר בדברי רמב" ,בהבדל אחד:
על דעתי הוא סימ שיאכלו שני הרעב את שנות השבע ,ומזה למד יוס לאמר לפרעה
ויקבצו את כל אוכל השני הטובות ,והיה האוכל לפקדו לאר לשבע שני הרעב ,כי
ראה שהפרות והשבלי הטובות תבואנה אל קרב הרעות .ואיננה עצה ,כי הליוע
)מ"א ,ד(.
למל נתנוהו ,רק בפתרו החלו אמר כ

 .15כפי שציי שפיגלמ )לעיל ,הערה .(6
 .16לכיוו שונה בהבנת פתרו חלומותיו של יוס עיי :ב' ברמ" ' ,ואי פותר אות לפרעה" –
חלו ומדיניות בפרשת מק' ÌÈ„‚Ó ,יחיט ,תשנ"ג ,עמ'  =) 3113ב' ברמ,‰·‰‡ ˙ÂÓÎ ‰ÊÚ ,
ירושלי תשנ"ז ,עמ' .(12095

17

אמנו בזק

בניגוד לדבריו ,טענתנו היא שפתרו זה של הבליעה מתאי רק לחלו השיבולי ,
ולא לחלו הפרות .אול מכל מקו החלומות אכ סיפקו לא רק את תיאור הצרה,
אלא ג את תיאור ההיחלצות ממנה.
ועדיי נותרה נקודה אחת בדברי יוס ,שאינה קשורה לכאורה לפתרו החלו :
"ועתה ירא פרעה איש נבו וחכ וישיתהו על אר מצרי " )מ"א ,לג( .היכ נרמזה
נקודה זו בחלו פרעה? נראה ,שהמקור לנקודה זו הוא בחלו אחר – חלו השמש,
הירח והכוכבי  .כאמור ,יוס למד מחלומותיו שצפוי לו מעמד שלטוני ר ונישא.
לאחר שהתקווה שהחלו יתגש בעזרת שר המשקי נכזבה ,מבי כעת יוס את
הפונטציאל העצו העומד לפניו .מסתבר שיוס הבי ,שחלומותיו של פרעה מכילי
בתוכ ג את האפשרות להגשי את חלומותיו שלו .דברי אלו הוסי יוס לא
כפתרו חלומו הספציפי של פרעה ,אלא כפתרו המהל הכולל של שלושת צמדי
החלומות ,המכווני כול ליעד אחד – עלייתו של יוס לגדולה.
Â‰ÁÎ˘ÈÂ ÛÒÂÈ ˙‡ ÌÈ˜˘Ó‰ ¯˘ ¯ÎÊ ‡ÏÂ .Â
כעת נוכל לחזור לשאלה שהותרנו לעיל פתוחה :מה גר לעיכוב השנתיי של יוס?
מדוע לא התחיל שלטונו על העול לאחר אחת עשרה שני ? המפרשי נחלקו
בעניי זה :רש"י )מ' ,כג( כתב ,ששר המשקי שכח את יוס – "מפני שתלה בו יוס
בטחונו ל ָזכרו ,הוזקק להיות אסור עוד שתי שני  ,שנאמר 'אשרי הגבר אשר ש ה'
מבטחו ולא פנה אל רהבי ' )תהילי מ' ,ה( ,ולא בטח על מצרי הקרוי רהב
)ישעיהו ל' ,ז(" .בר  ,פירוש זה קשה :וכי אי לו לאד להשתדל לצאת ממצבו
בדרכי טבעיות? 17על כ נראה ,שאמנ שהות זו הייתה עונש ,אול על חטא אחר
לחלוטי ,הקשור לחלו עצמו ולהתייחסותו של יוס אליו .לאחר שחל יוס את
החלו השני ,הוא סיפר אותו לאביו ולאחיו ,וספג תגובות חריפות על כ .ג א
בסרו אותו לאביו הוא פגע בכבוד
ַ
פרשנות החלו התבררה כמוטעית ,מכל מקו
אביו ובכבוד אמו ,ועל כ נענש בעיכוב בהתגשמות חלומו .כ הפכו השמש והירח,
שמשמעות המקורית בחלומו של יוס הייתה שלטו על העול  ,לאיברי
המבטאי ג זמ ,והתגשמות החלו נדחתה בשנתיי .
ואולי יש לבאר בכיוו אחר ,מקומי יותר לפרשה זו .ייתכ ,שישנה בוטות וחוסר
רגישות בדבריו של יוס לשר האופי  ,כשתיאר באופ קר את הגורל המר המחכה
לו .יתרה מזאת ,יוס פותח את שני הפתרונות בלשו דומה מאוד ,כשרק מילה אחת
השרגי שלֹשת ימי ה .
ִ
יוצרת את הניגוד המוחלט שביניה " :זה פתרֹנו שלֹשת
בעוד שלֹשת ימי ישא פרעה את ראש והשיב על כנ) "...מ' ,יב#יג(; "זה פתרֹנו
שלֹשת הסלי שלֹשת ימי ה  .בעוד שלֹשת ימי ישא פרעה את ראש מעלי"...
 .17אמנ ,על שאלה זו השיב בהרחבה :מ' ברויאר ,˙È˘‡¯· È˜¯Ù ,אלו שבות תשנ"ט ,עמ' 651
.656
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)ש  ,יח#יט( 18.האופ שבו נוצרת אצל שר האופי האשליה שג גורלו שלו חיובי,
מהווה חוסר רגישות ,וייתכ שבשל כ נענש יוס.
Ì„‡‰ Ï˘ ÂÁÂÎ .Ê
עד כא ראינו ,כי יוס הצליח בחכמתו למצוא את הדר לפתרו חלומות .ההנחה
העומדת בבסיס הדברי היא ,שיש ביכולתו השכלית של האד לפתור חלו  ,בכוח
האמונה ובכוח התבונה ,ג ללא נבואה .נראה ,שגישה זו מפורשת בפיו של יוס
עצמו .לאחר שסיפרו שר המשקי ושר האופי ליוס "חלו חלמנו ופֹתר אי אֹתו"
)מ' ,ח( ,השיב לה יוס" :הלוא לאלהי ִתרֹני ספרו נא לי" )מ' ,ח( .משפט זה
נראה כסותר את עצמו – א לאלוהי פתרוני  ,מדוע זה עליה לספר את החלו
ליוס? המפרשי הציעו כיווני שוני )ראה :ראב"ע; רס"ג; חזקוני( ,אול רד"ק
כתב" :הלא לאלהי פתרוני – כמו שהחלומות שלו ,והוא יחלי בני אד ויראה
לה העתידות ,כ שלו הפתרוני  ,שישכיל בני אד להבי דברי החלומות ופתרונ ,
שא לא ימצא פותר חלומות יהיו החלומות לבטלה" .הווי אומר ,היכולת לפתור
חלומות נובעת מ החכמה שחולק ה' ליראיו .אי משמעות לחלו א אי לאד דר
להבי אותו .האד נקרא להפעיל את כל כוחותיו ,ובסייעתא דשמיא יזכה לכוו
למשמעות הנכונה של החלו  .רק מתו גישה זו יכול היה יוס לפתור את חלומותיו
ולפעול להתגשמות .
דומה ,שא פרעה הגיע לתובנה זו .לאחר ששמע את פתרונו של יוס ,יכול היה
פרעה לסכ את כל מסלול החלומות של יוס במשפט קצר ותמציתי" :אחרי הודיע
אלהי אות את כל זאת אי נבו וחכ כמו" )מ"א ,לט(.

 .18הביטוי "ישא פרעה את ראש" משמש בפסוקי אלו בשתי משמעויות שונות :הראשונה,
במשמעות של הבאתו של השר בחשבו שאר העבדי העומדי לשרת לפני המל ,והשנייה
במשמעות של הסרת ראשו מעליו )עיי רשב"; וכ ד' ילי ÔÈÏÈ „Â„ È·˙Î ,ו,‡¯˜Ó È¯˜Á ,
ירושלי תשמ"ג ,עמ'  .(282עוד על ההקבלה בלשונו של יוס בדבריו לשני השרי עיי:
D. Marcus, ‘“Lifting Up the Head”: On the Trail of a Word Play in Genesis 40’,
.Prooftexts 10, 1990, pp. 17-27
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