יום ד' לפ' והנה חלום שנת עד לחמ"י

מבורכי יום רביעי

פרקי האבות – עיונים בספר בראשית

חלומות ופתרונם Dream a Little Dream
First Set: Yoseph’s Dreams

)1

בראשית לז ,ה-י

יהָ֑ם ש ְמעו ָ֕־נא ַה ֲח ִ֥לֹום ַהזֶ ֵּ֖ה ֲא ֶשִ֥ר חל ְֽמתי( :ז) ְ֠ ְוה ֵנה ֲא ַַ֜נ ְחנו ְמ ַא ְלמֹ֤ים
אמר ֲא ֵל ֶ
יֹוספו ֵּ֖עֹוד ְש ִ֥נא א ֽתֹו( :ו) וַ ֵּ֖י ֶ
יֹוסף ֲח ֔לֹום וַ יַ ֵגֵּ֖ד ְל ֶאחָ֑יו וַ ִ֥
(ה) וַ יַ ֲח ֹ֤לם ֵ
אמרו לֹו ֶא ֔חיו ֲהמ ֹ֤ל ְך ת ְמלךְ
ֲא ֻלמים ְב ֣תֹוךְ ַהש ֶ ֔דה וְ ה ֵנֵּ֛ה ִ֥קמה ֲא ֻלמ ֵּ֖תי וְ גַ ם־נצָ֑בה וְ ה ֵנ ֹ֤ה ְת ֻס ֶֶּ֙בינה ֲא ֻל ֣מ ֵת ֶ֔יכם וַ ֽת ְש ַת ֲחוֶ ֵּ֖ין ַל ֲא ֻלמ ֽתי( :ח) וַ ֹ֤י ְ
אמר ה ֵֵּ֨נה
ל־דב ֽריו( :ט) וַ יַ ֲח ִ֥לם עֹוד ֲח ֣לֹום ַא ֵ֔חר וַ יְ ַס ֵפִ֥ר א ֵּ֖תֹו ְל ֶאחָ֑יו וַ ֹּ֗י ֶ
ע ֵ֔לינו אם־מ ִ֥שֹול ת ְמ ֵּ֖של בָ֑נו וַ יֹוסֹ֤פו עֹוד ְש ֣נא א ֔תֹו ַעל־ ֲחלמ ֵּ֖תיו וְ ַע ְ
אמר ֔לֹו ֵּ֛מה
ר־בֹו א ֔ביו וַ ֣י ֶ
ל־אחיו וַ יגְ ַע ֣
ש ֶמש וְ ַהי ֵ ֹּ֗רח וְ ַא ַחֹ֤ד עשר ֽכֹוכ ֔בים ֽמ ְש ַת ֲחוֵּ֖ים ֽלי( :י) וַ יְ ַס ֵפ֣ר ֶאל־אביו וְ ֶא ֶ
ח ַל ְֹ֤מ ֽתי ֲחלֹום ֔עֹוד וְ ה ֵנ ֵּ֧ה ַה ֶ ֣
ַה ֲח ִ֥לֹום ַהזֶ ֵּ֖ה ֲא ֶש֣ר חל ְָ֑מת ֲה ֣בֹוא נ ֹּ֗בֹוא ֲאני וְ א ְמ ֣ך וְ ַא ֶ֔חיך ְלה ְש ַת ֲח ִ֥ות ְלךֵּ֖ ֽא ְרצה:
)2

בראשית מב ,ט

אתם:
ת־ע ְרוַ ִ֥ת הא ֵֶּ֖רץ ב ֶ ֽ
אמר ֲא ֵל ֶהם ְמ ַר ְג ֣לים ַא ֶ֔תם ל ְר ֵּ֛אֹות ֶא ֶ
יֹוסף ֵ֚ ֵאת ַה ֲחל ֔מֹות ֲא ֶשִ֥ר ח ַלֵּ֖ם ל ֶהָ֑ם וַ ֹ֤י ֶ
וַ יזְ ֣כר ֵ֔
)3

בראשית מה ,ו-יא

(ו) כי־זֶ ֵּ֛ה ְשנ ַ ִ֥תים הרעֵּ֖ב ְב ֶ ֣ק ֶרב הא ֶָ֑רץ וְ עֹוד ח ֵמ֣ש ש ֔נים ֲא ֶשִ֥ר ֵאין־ח ֵּ֖ריש וְ קצֽיר( :ז) וַ י ְשל ֵחֹ֤ני ֱאלהים לפְ נֵ ֶ֔יכם ל ִ֥שום ל ֶכֵּ֛ם ְש ֵא ֵּ֖רית בא ֶָ֑רץ
ל־ב ֔יתֹו ומ ֵשֵּ֖ל ְבכל־
ימנֽי ְל ַ֜אב ְלפַ ְר ֹּ֗עה ו ְלאדֹון ְלכ ֵ
א־א ֶֶּ֞תם ְש ַל ְח ֶתֹ֤ם אתי ֵ֔הנה ֵּ֖כי ה ֱאל ָ֑הים וַ יְ ש ֵֵּ֨
ו ְל ַה ֲחי֣ ֹות ל ֶ֔כם לפְ ֵליטֵּ֖ה ְגדלֽה( :ח) וְ ַע ֹּ֗תה ֽל ַ
ל־ת ֲע ֽמד( :י)
יֹוסף ש ַמֵּ֧ני ֱאל ֵּ֛הים ְלא ֵּ֖דֹון ְלכל־מצְ ָ֑רים ְר ִ֥דה ֵא ַלֵּ֖י ַ ֽא ַ
ֶ ִ֥א ֶרץ מצְ ֽרים( :ט) ַמ ֲהרו וַ ֲע ֣לו ֶאל־אבי וַ ֲא ַמ ְר ֶ ֣תם ֵא ֹּ֗ליו ֹ֤כה א ַמר בנְ ֣ך ֵ֔
י־עֹוד ח ֵ ִ֥מש שנֵּ֖ים
ל־א ֶשר־ל ְֽך( :יא) וְ כ ְל ַכ ְל ֹ֤תי ֽא ְתך ֔שם כ ֵּ֛
ץ־ג ֶשן וְ הי ֹ֤ית קרֹוב ֵא ַ֔לי ַא ָ֕תה ובנֶ ֵּ֖יך ו ְבנֵ ֣י בנֶ ָ֑יך וְ צאנְ ִ֥ך ו ְבק ְרךֵּ֖ וְ כ ֲ
וְ י ַש ְב ֣ת ְב ֶ ֽא ֶר ֹּ֗
ל־א ֶשר־לֽךְ :
ֽיתךֵּ֖ וְ כ ֲ
רעָ֑ב ֶפן־תו ֵ ֵּ֛רש ַא ִ֥תה ו ֵב ְ
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בראשית מו ,לא-לד

ץ־כנַ ֵַּ֖ען בִ֥או ֵאלֽי( :לב)
ל־ב֣ית א ֔ביו ֶא ֱע ֶלֵּ֖ה וְ ַאג֣ידה ְלפַ ְר ָ֑עה וְ ֽא ְמ ֣רה ֵא ֔ליו ַא ַחֵּ֧י ו ֵבית־א ֵּ֛בי ֲא ֶשִ֥ר ְב ֶ ֽא ֶר ְ
ל־אחיו וְ ֶא ֵ
יֹוסף ֶא ֶ
(לא) וַ ֵּ֨י ֶ
אמר ֵ ֹ֤
ה־מ ֲע ֵש ֶיכֽם( :לד)
שר ל ֶהֵּ֖ם ֵה ֽביאו( :לג) וְ ה ָ֕יה ֽכי־י ְק ִ֥רא ל ֶכֵּ֖ם ַפ ְר ָ֑עה וְ א ַ ֵּ֖מר ַמ ַ
ל־א ֶ ִ֥
שי מ ְקנֶ ֵּ֖ה הָ֑יו וְ צאנ ֵּ֧ם ו ְבק ֵּ֛רם וְ כ ֲ
י־אנְ ֵ ִ֥
וְ ה ֲאנשים ֣ר ֵעי ֔צאן ֽכ ַ
ל־ר ֵעה ֽצאן:
י־תֹוע ַבִ֥ת מצְ ַ ֵּ֖רים כ ִ֥
ֲ
ם־אב ֵ ָ֑תינו ַב ֲע ֹּ֗בור ֵת ְשבו ְב ֶ ֣א ֶרץ ֔ג ֶשן ֽכ
ם־אנַ ְֵּ֖חנו ַג ֲ
ד־עתה ַג ֲ
וַ ֲא ַמ ְר ֶֹּ֗תם ַאנְ ֵּ֨ ֵשי מ ְק ַ֜ ֶנה היֹ֤ ו ֲעב ֶ ֶּ֙דיך מ ְנעו ֵ ֣רינו וְ ַע ֔ ַ
Second Set: Yoseph Interprets The Dreams of Pharaoh’s Courtiers

)5

בראשית מ ,ח-כב

ת־חל ֵּ֖מֹו
ֽר־ה ַמ ְש ֵּ֛קים ֶא ֲ
יֹוסף ֲה ֹ֤לֹוא ֵלֽאלהים פ ְתר ֔נים ַס ְפרו־נ ֵּ֖א ֽלי( :ט) וַ יְ ַס ֵפֵּ֧ר ַש ַ
אמר ֲא ֵל ֶַ֜הם ֵֹּ֗
אמ ֣רו ֵא ֔ליו ֲח ֣לֹום ח ַ֔ל ְמנו ופ ֵ ֵּ֖תר ֵ ֣אין א ָ֑תֹו וַ ֵּ֨י ֶ
(ח) וַ י ְ
לֹומי וְ ה ֵנה־גֶ ֵּ֖פֶ ן ְלפנֽי( :י) ו ַב ֶגֵּ֖פֶ ן ְשלש֣ה שריגָ֑ם וְ הֹ֤וא כְ פ ַ ֶּ֙ר ַחת ע ְל ֣תה נ ֔צה ה ְב ִ֥שילו ַא ְש ְכל ֶ ֵּ֖תיה ֲענ ֽבים( :יא) וְ ִ֥כֹוס ַפ ְר ֵּ֖עה
אמר ֔לֹו ַב ֲח ָ֕
יֹוסָ֑ף וַ ֣י ֶ
ְל ֵ
יֹוסף זֶ ֵּ֖ה פ ְתרנָ֑ ֹו ְש ֶּ֙ל ֶשת ַה ֣שר ֔גים
אמר לֹו ֵ֔
ל־כִ֥ף ַפ ְר ֽעה( :יב) וַ ֹ֤י ֶ
ת־ה ֵּ֖כֹוס ַע ַ
ל־כֹוס ַפ ְר ֔עה ו ֶא ֵ ִ֥תן ֶא ַ
ְבי ָ֑די ו ֶא ַ ֣קח ֶאת־ה ֲֽענ ֹּ֗בים ו ֶֽא ְש ַחֹ֤ט אתם ֶא ֣
שר היֵּ֖ית
אשֹון ֲא ֶ ִ֥
כֹוס־פ ְרעה ְבי ֔דֹו ַכמ ְשפט הֽר ֔
ַ
ל־כ ֶ ָ֑נך וְ נ ַת ֹ֤ת
יבךֵּ֖ ַע ַ
אשך וַ ֲה ֽש ְ
ְש ִ֥ל ֶשת י ֵּ֖מים ֵהֽם( :יג) ְב ֣עֹוד׀ ְש ֣ל ֶשת י ֹּ֗מים ישֹ֤א פַ ְרעה ֶאת־ר ֔ ֶ
ן־ה ַבֵּ֛ית ַהזֶ ֽה( :טו) ֽכי־גֻ ֣נב
אתני מ ַ
ל־פ ְר ֔עה וְ הֹוצֵ ַ ֵּ֖
֣יטב ֔לךְ וְ ע ֽשית־נִ֥א עמ ֵּ֖די ח ֶָ֑סד וְ הזְ ַכ ְר ֶַּ֙תני ֶא ַ
ַמ ְש ֵֽקהו( :יד) כֵּ֧י אם־זְ כַ ְר ַ ֣תני א ְת ֹּ֗ך ַכ ֲא ֶשר י ַ
ף־אני
ל־יֹוסף ַא ֲ
ֵ֔
אמר ֶא
יתי ְמ ֔אומה ֽכי־ש ִ֥מו א ֵּ֖תי ַב ֽבֹור( :טז) וַ ַ ִ֥י ְרא ַשר־האפֵּ֖ים ֣כי ֣טֹוב פ ָ֑תר וַ ֶּ֙י ֶ
ֻג ֔ ַנ ְבתי ֵמ ֶא ֵֶּ֖רץ הע ְב ָ֑רים וְ גַ ם־פה לא־ע ֣ש ֽ
אשי( :יח)
ן־ה ַסֵּ֖ל ֵמ ַעִ֥ל ר ֽ
אשי( :יז) ו ַב ַס֣ל ה ֶֽע ְליֹו֔ ן מ ֵּ֛כל ַמ ֲאכַ ִ֥ל ַפ ְר ֵּ֖עה ַמ ֲע ֵש֣ה אפֶ ָ֑ה וְ ה ֹּ֗עֹוף א ֵכִ֥ל א ֵּ֛תם מ ַ
לֹומי וְ ה ֹּ֗ ֵנה ְשלשֵּ֛ה ַס ֵלִ֥י ח ֵּ֖רי ַעל־ ר ֽ
ַב ֲח ֔
ל־עָ֑ץ
אֹותךֵּ֖ ַע ֵ
אשך ֵ ֽמע ֶ֔ליך וְ תלִ֥ה ְ
ת־ר ְ
אמר זֶ ֵּ֖ה פ ְתרנָ֑ ֹו ְש ֶּ֙ל ֶשת ַה ַס ֔לים ְש ִ֥ל ֶשת י ֵּ֖מים ֵהֽם( :יט) ְב ֣עֹוד׀ ְש ֣ל ֶשת י ֹּ֗מים י ֵּ֨שא פַ ְר ֹ֤עה ֶא ֽ
יֹוסף וַ ֔י ֶ
וַ יַ ַֹ֤ען ֵ
שר ַה ַמ ְש ֹּ֗קים
ת־ראש׀ ַ ֣
ל־עב ָ֑דיו וַ י ֶּ֞שא ֶא ֣
ת־פ ְר ֔עה וַ יַ ִַ֥עש מ ְש ֶ ֵּ֖תה ְלכ ֲ
ישי יֵ֚ ֹום ֻה ֶ ֣ל ֶדת ֶא ַ
וְ אכַ ִ֥ל ה ֵּ֛עֹוף ֶאת־ ְבש ְרךֵּ֖ ֵמע ֶלֽיך( :כ) וַ יְ ֣הי׀ ַבי֣ ֹום ַה ְשל ֹּ֗
שר האפֵּ֖ים תלָ֑ה ַכ ֲא ֶשִ֥ר
ל־כִ֥ף ַפ ְר ֽעה( :כב) וְ ֵ ֵּ֛את ַ ִ֥
ל־מ ְש ֵ ָ֑קהו וַ י ֵ ִ֥תן ַה ֵּ֖כֹוס ַע ַ
ת־שר ַה ַמ ְש ֵּ֖קים ַע ַ
שר האפֵּ֖ים ְב ִ֥תֹוךְ ֲעב ֽדיו( :כא) וַ י ֵֶּ֛שב ֶא ַ ִ֥
ת־ראש ַ ִ֥
וְ ֶא ֵּ֛
יֹוסֽף:
פ ַ ֵּ֛תר ל ֶהֵּ֖ם ֵ
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Third Set: Yoseph Interprets The Dreams of Pharaoh, Besting His Courtiers
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בראשית מא ,א-לו

יאת בשָ֑ר וַ ת ְר ֶעֵּ֖ינה
ש ַבע פ ֔רֹות יְ פִ֥ ֹות ַמ ְר ֶאֵּ֖ה ו ְבר ֣
ן־היְ ֹּ֗אר עלת ֶ ֣
ל־היְ ֽאר( :ב) וְ ה ֵנ֣ה מ ַ
(א) וַ יְ ָ֕הי מ ֵ ֵּ֖קץ ְשנ ַ ֣תים י ָ֑מים ופַ ְר ֣עה ח ֵ֔לם וְ ה ֵנֵּ֖ה ע ֵ ִ֥מד ַע ַ
ל־שפַ ִ֥ת ַה ֽיְאר( :ד)
ן־היְ ֔אר ר ִ֥עֹות ַמ ְר ֶאֵּ֖ה וְ ַד ֣קֹות בשָ֑ר וַ ַֽת ֲע ֵּ֛מ ְדנה ֵ ִ֥אצֶ ל ַהפ ֵּ֖רֹות ַע ְ
יהן מ ַ
ב ֽאחו( :ג) וְ ה ֶּ֞ ֵנה ֶש ֵַּ֧בע פ ֣רֹות ֲא ֵח ֹּ֗רֹות ע ֹ֤לֹות ַא ֲח ֵר ֶ
ש ַבע
ישן וַ ֽ יַ ֲח ֵּ֖לם ֵשנָ֑ית וְ ה ֵנ֣ה׀ ֶ ֣
יקץ ַפ ְר ֽעה( :ה) וַ י ָ֕
ש ַבע ַהפ ֔רֹות יְ ִ֥פת ַה ַמ ְר ֶאֵּ֖ה וְ ַה ְבר ָ֑
וַ תאכַ ְ֣לנה ַהפ ֹּ֗רֹות ר ֹ֤עֹות ַה ַמ ְר ֶאה וְ ַד ֣קת ַהב ֔שר ֵ֚ ֵאת ֶ ֣
יאת וַ י ַ ֵּ֖
יהֽן( :ז) וַ ת ְב ֶּ֙ ַל ְענה ַהש ֳּב ֣לים ַה ַד ֔קֹות
ש ַבע ש ֳּב ֔לים ַד ֵּ֖קֹות ו ְשדו ֣פת ק ָ֑דים צ ְמ ֵּ֖חֹות ַא ֲח ֵר ֶ
יאֹות וְ ט ֽבֹות( :ו) וְ ה ֵנה ֶ ֣
ש ֳּב ֹּ֗לים ע ֵּ֛לֹות ְבקנֶ ִ֥ה ֶאחֵּ֖ד ְבר ִ֥
ל־ח ְר ֻט ֵ ִ֥מי מצְ ַ ֵּ֖רים וְ ֶאת־
יקץ ַפ ְר ֵּ֖עה וְ ה ֵנִ֥ה ֲח ֽלֹום( :ח) וַ יְ הֹ֤י ַב ֶּ֙ב ֶקר וַ תפ ֶ֣עם רו ֔חֹו וַ י ְש ַֹּ֗לח וַ י ְק ֵּ֛רא ֶאת־כ ַ
ש ַבע ַהֽש ֳּב ֔לים ַה ְבר ֵּ֖
ֵ֚ ֵאת ֶ ֣
יאֹות וְ ַה ְמ ֵל ָ֑אֹות וַ י ַ ִ֥
ת־חט ַ ָ֕אי ֲאנֵּ֖י ַמזְ כִ֥יר
אמר ֶא ֲ
ת־פ ְר ֵּ֖עה ֵל ָ֑
שר ַה ַמ ְש ֔קים ֶא ַ
אֹותם ְלפַ ְר ֽעה( :ט) וַ יְ ַד ֵבר ַ ֣
ֹותר ֵּ֖
ת־חל ֔מֹו וְ ֵאין־פ ֵ ִ֥
ל־חכ ֶמָ֑יה וַ יְ ַס ֵּ֨ ֵפר ַפ ְר ֹ֤עה ל ֶהם ֶא ֲ
כ ֲ
שר האפֽים( :יא) וַ ַנ ַֽח ְל ִ֥מה ֲח ֵּ֛לֹום ְב ַלִ֥יְ לה ֶאחֵּ֖ד ֲאנ֣י ו ָ֑הוא
שר ַה ַטב ֔חים א ָ֕תי וְ ֵ ֵּ֖את ַ ִ֥
ל־עב ָ֑דיו וַ י ֵֵּ֨תן א ַ֜תי ְבמ ְש ַֹּ֗מר ֵ֚ ֵבית ַ ֣
ַהיֽ ֹום( :י) ַפ ְר ֵּ֖עה קצַ ֣ף ַע ֲ
ת־חלמ ֵ ָ֑תינו ִ֥איש ַכ ֲחל ֵּ֖מֹו פ ֽתר( :יג) וַ יְ ֵּ֛הי
ר־לֹו וַ יפְ תר־לֵּ֖נו ֶא ֲ
שר ַה ַטב ֔חים וַ ְנ ֵַּ֨ס ֶפ ֔
ֵּ֛איש ְכפ ְת ִ֥רֹון ֲחל ֵּ֖מֹו חל ְֽמנו( :יב) וְ ֵּ֨שם א ַ֜תנו נַ ַ֣ער ע ְב ֹּ֗רי ֵ֚עֶ ֶבד ְל ַ ֣
ן־ה ָ֑בֹור וַ יְ גַ ַלח וַ יְ ַח ֵל֣ף ש ְמל ֔תיו וַ י ֵּ֖בא
ת־יֹוסף וַ יְ ריצֻ ֵּ֖הו מ ַ
ֵ֔
ל־כנֵּ֖י וְ א ִ֥תֹו תלֽה( :יד) וַ י ְש ַלֹ֤ח ַפ ְרעה וַ י ְק ֣רא ֶא
ַכ ֲא ֶשִ֥ר פ ַֽתר־לֵּ֖נו ֵכ֣ן הי ָ֑ה א ֵּ֛תי ֵה ִ֥שיב ַע ַ
יֹוסֵּ֧ף
אמר ת ְש ַ ִ֥מע ֲח ֵּ֖לֹום לפְ ִ֥תר א ֽתֹו( :טז) וַ ֵַּ֨י ַען ֵ
ל־יֹוסף ֲח ֣לֹום ח ַ֔ל ְמתי ופ ֵ ֵּ֖תר ֵ ֣אין א ָ֑תֹו וַ ֲא ֹּ֗ני ש ַמ ְֹ֤עתי ע ֶּ֙ ֶליך ֵל ֔
ֵ֔
אמר ַפ ְרעה ֶא
ל־פ ְר ֽעה( :טו) וַ ֹ֤י ֶ
ֶא ַ
ל־שפַ ִ֥ת ַהיְ ֽאר( :יח) וְ ה ֵנ֣ה מן־
ל־יֹוסָ֑ף ַב ֲחל ָ֕מי הנְ נִ֥י ע ֵמֵּ֖ד ַע ְ
ֵ
ת־ש ִ֥לֹום ַפ ְר ֽעה( :יז) וַ ַיְד ֵבִ֥ר ַפ ְר ֵּ֖עה ֶא
אמר ב ְלע ָ֑די ֱאל ָ֕הים יַ ֲענֶ ֵּ֖ה ֶא ְ
ת־פ ְר ֵּ֛עה ֵל ֵּ֖
ֶא ַ
יהן ַד ֵּ֨לֹות וְ ר ִ֥עֹות ֵּ֛ת ַאר ְמ ֵּ֖אד
ש ַבע־פ ֹ֤רֹות ֲא ֵחרֹות ע ֣לֹות ַא ֲח ֵר ֶ֔
יפת ָ֑ת ַאר וַ ת ְר ֶעֵּ֖ינה ב ֽאחו( :יט) וְ ה ֶּ֞ ֵנה ֶ ֽ
יאֹות בשֵּ֖ר ו ֣
ש ַבע פ ֔רֹות ְבר ִ֥
ַהיְ ֹּ֗אר עלת ֶ ֣
יאת( :כא)
אכ ְלנה ַהפ ֔רֹות ה ַר ֵּ֖קֹות וְ הר ָ֑עֹות ֵ ֣את ֶש ֵַּ֧בע ַהפ ֵּ֛רֹות הראשנֵּ֖ ֹות ַה ְבר ֽ
ל־א ֶרץ מצְ ַ ֵּ֖רים ל ֽרע( :כ) וַ ת ֶַּ֙
וְ ַר ֣קֹות בשָ֑ר ֽלא־ר ֵּ֧איתי כ ֵהֵּ֛נה ְבכ ֶ ִ֥
ש ַבע ש ֳּב ֹּ֗לים ע ֵּ֛לת
יה֣ן ַ ֔רע ַכ ֲא ֶשֵּ֖ר ַב ְתחלָ֑ה וא ָֽיקץ( :כב) ו ֵא ֵֶּ֖רא ַב ֲחל ָ֑מי וְ ה ֵנ֣ה׀ ֶ ֣
נֹודע כי־ב֣או ֶאל־ק ְר ֶ֔בנה ו ַמ ְר ֵא ֶ
וַ ת ֣באנה ֶאל־ק ְר ֶֹּ֗בנה וְ ֹ֤לא ַ
ש ַבע
יהֽם( :כד) וַ ת ְב ֶּ֙ ַל ְען ַהש ֳּב ֣לים ַה ַד ֔קת ֵ ֵּ֛את ֶ ִ֥
ש ַבע ש ֳּב ֔לים צְ נֻ ִ֥מֹות ַד ֵּ֖קֹות ְש ֻדפ֣ ֹות ק ָ֑דים צ ְמ ֵּ֖חֹות ַא ֲח ֵר ֶ
ְבקנֶ ִ֥ה ֶאחֵּ֖ד ְמ ֵל ִ֥את וְ ט ֽבֹות( :כג) וְ ה ֵנה ֶ ֣
ל־פ ְר ֔עה ֲח ִ֥לֹום ַפ ְר ֵּ֖עה ֶאח֣ד ָ֑הוא ֵ ֣את ֲא ֶשֵּ֧ר ה ֱאל ֵּ֛הים ע ֶשֵּ֖ה הגִ֥יד
יֹוסף ֶא ַ
אמר ֵ
ל־ה ַֽח ְר ֻט ֔מים וְ ֵ ִ֥אין ַמגֵּ֖יד ֽלי( :כה) וַ ֹ֤י ֶ
ַהֽש ֳּב ֵּ֖לים ַהט ָ֑בֹות וֽא ַמר ֶא ַ
ש ַבע ְ֠ ַהפרֹות ה ַֽר ֵּ֨קֹות
ש ַבע שנֵּ֖ים ֵהָ֑נה ֲח ֵּ֖לֹום ֶאחִ֥ד ֽהוא( :כז) וְ ֶ ֣
ְלפַ ְר ֽעה( :כו) ֶש ֵַּ֧בע פ ֣רת ַהט ֹּ֗בת ֶש ַֹ֤בע שנים ֵ֔הנה וְ ֶש ַֹ֤בע ַהֽש ֳּבלים ַהט ֔בת ֶ ִ֥
יהן ֶש ַֹ֤בע שנים ֵ֔הנה וְ ֶש ַֹ֤בע ַהֽש ֳּבלים ה ֵר ֔קֹות ְש ֻדפֵּ֖ ֹות ַהק ָ֑דים י ְהיָ֕ ו ֶש ֵַּ֖בע ְשנֵ ִ֥י רעֽב( :כח) ֣הוא ַהד ֔בר ֲא ֶשִ֥ר ד ַב ְֵּ֖רתי ֶאל־
וְ הר ַ֜עת הע ֣לת ַא ֲח ֵר ֶֹּ֗
יהן
ל־א ֶרץ מצְ ֽרים( :ל) ְ֠ ְוקמו ֵּ֨ ֶש ַבע ְשנֵ ֹ֤י רעב ַא ֲח ֵר ֶ֔
ש ַבע שנֵּ֖ים ב ָ֑אֹות שבִ֥ע ג ֵּ֖דֹול ְבכ ֶ ִ֥
ת־פ ְר ֽעה( :כט) ה ֵנֵּ֛ה ֶ ִ֥
שר ה ֱאל ֵּ֛הים ע ֶשֵּ֖ה ֶה ְר ִ֥אה ֶא ַ
ַפ ְר ָ֑עה ֲא ֶ ֵּ֧
י־כָ֑ן ֽכי־כ ֵבִ֥ד ֵּ֖הוא ְמ ֽאד:
ל־השבֵּ֖ע ְב ֶ ֣א ֶרץ מצְ ָ֑רים וְ כלִ֥ה הרעֵּ֖ב ֶאת־ה ֽא ֶרץ( :לא) וְ ֽלא־יו ַ ֹ֤דע ַהשבע ב ֔א ֶרץ מ ְפנֵ ֵּ֛י הרעִ֥ב ַה ֵּ֖הוא ַא ֲח ֵר ֵ
וְ נ ְש ַכִ֥ח כ ַ
ל־פ ְר ֵּ֖עה ַפ ֲעמָ֑ים ֽכי־נכֹ֤ ֹון ַהדבר ֵמ ֣עם ה ֱאל ֔הים ו ְמ ַמ ֵהִ֥ר ה ֱאל ֵּ֖הים ַל ֲעש ֽתֹו( :לג) וְ ַעתה יֵ ֶ ֣רא פַ ְר ֔עה ֵּ֖איש נ ֣בֹון וְ חכָ֑ם
(לב) וְ ֵּ֨ ַעל השנֵּ֧ ֹות ַה ֲח ֵּ֛לֹום ֶא ַ
ת־א ֶרץ מצְ ַ ֔רים ְב ֶש ֵַּ֖בע ְשנֵ ִ֥י ַהשבֽע( :לה) וְ י ְק ְב ֹּ֗צו ֶאת־כל־
ל־א ֶרץ מצְ ֽרים( :לד) יַ ֲע ֶש֣ה פַ ְר ֔עה וְ יַ פְ ֵ ִ֥קד ְפק ֵּ֖דים ַעל־הא ֶָ֑רץ וְ ח ֵמש ֶא ֶ ֣
יתהו ַע ֶ ִ֥
ויש ֵ ֵּ֖
ד־פ ְר ֵּ֛עה ִ֥אכֶ ל ֶבע ֵּ֖רים וְ ש ֽמרו( :לו) וְ ה ֵּ֨יה ה ֹ֤א ֶכל ְלפקדֹון ל ֔א ֶרץ ְל ֶּ֙ ֶש ַבע ְשנֵ ֣י הר ֔עב
־בר ַ ֵּ֧ת ַחת יַ ַ
ֶּ֙אכֶ ל ַהשנ֣ים ַהט ֔בֹות ַהב ֵּ֖את ה ֵא ֶָ֑לה וְ יצְ ְברו ֶּ֞
ֲא ֶשִ֥ר ת ְהיֶ ֵּ֖ין ְב ֶ ֣א ֶרץ מצְ ָ֑רים וְ ֽלא־תכ ֵ ִ֥רת הא ֵֶּ֖רץ ברעֽב:
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בראשית כח ,י-יז

(בבאור "מליצה") ...כמו שבאר יוסף חלום פרעה שבע פרות ושבע שבלים ,לפי שהוא פרק את הסדר וסדרו סידור אחר,
ואמר שבע פרות טובות תאכל שבע שבלים טובות ,וזה מורה על דושן ושובע ,ושבע פרות רעות תאכל שבע שבלים
רעות וזה מורה על בצורת ורעב.
The Paradigm: Yaakov’s Dream

(י) וַ יֵ צֵ ִ֥א יַ ֲע ֵּ֖קב מ ְב ֵ ֣אר ש ַָ֑בע וַ יֵ ֵֶּ֖לךְ ח ֽרנה( :יא) וַ יפְ ֵַּ֨גע ַבמ ַ֜קֹום וַ י ֹ֤ ֶלן שם כי־ב֣א ַה ֔ ֶש ֶמש וַ י ַקח ֵמ ַא ְבנֵ ֣י ַהמ ֔קֹום וַ י ֵֶּ֖שם ְמ ַ ֽר ֲאש ָ֑תיו וַ י ְש ַכֵּ֖ב ַבמ ִ֥קֹום
אמר ֲאנ֣י
אשֹו ַמג֣יע ַהשמָ֑יְ מה וְ ה ֵנה ַמ ְל ֲאכֵ ֣י ֱאל ֔הים ע ִ֥לים וְ י ְר ֵּ֖דים ֽבֹו( :יג) וְ ה ֵּ֨ ֵנה ַ֜ה' נצ֣ב עליו וַ י ַ
ַה ֽהוא( :יב) וַ ֽיַ ֲח ֹּ֗לם וְ ה ֵנ ֹ֤ה ֻסלם ֻמצ֣ב ַ ֔א ְרצה וְ ר ֵּ֖
ֹּ֗ה' ֱאל ֵהי ַא ְברה֣ם א ֔ביך וֵ אל ֵהֵּ֖י יצְ חָ֑ק ה ֹּ֗א ֶרץ ֲא ֶשֹ֤ר ַאתה שכֵ ֣ב ע ֶ֔ליה ְל ִ֥ך ֶא ְתנֶ ֵּ֖נה ו ְלזַ ְר ֶעֽך( :יד) וְ הי ֹ֤ה זַ ְר ֲעך ַכ ֲעפַ ֣ר ה ֔א ֶרץ ופ ַרצְ ֵּ֛ת י ִ֥מה ו ֵ ֵּ֖ק ְדמה
ר־ת ֵ֔ל ְך וַ ֲה ֣שב ֔תיך ֶאל־ה ֲאדמֵּ֖ה ַה ָ֑זאת
וְ צ ֣פנה ונֶ ָ֑גְ בה וְ נ ְב ֲרכִ֥ ו ְב ֵּ֛ך כל־מ ְש ְפ ִ֥חת ה ֲאדמֵּ֖ה ו ְבזַ ְר ֶעֽך( :טו) וְ ה ֵּ֨ ֵנה אנ ַ֜כי ע ֹּ֗מךְ ו ְש ַמ ְר ֶּ֙תיך ְב ֣כל ֲא ֶש ֵ
אמר א ֵכן יֵ ֣ש ֔ה' ַבמ ֵּ֖קֹום ַהזֶ ָ֑ה וְ אנ ֵּ֖כי ִ֥לא י ֽד ְעתי( :יז)
יקץ יַ ֲעקב מ ְשנתֹו וַ ָ֕י ֶ
שר אם־ע ֔שיתי ֵ ִ֥את ֲא ֶשר־ד ַב ְֵּ֖רתי לֽךְ ( :טז) וַ י ַ ֣
ֵ֚כי ֣לא ֶ ֽא ֱעז ְב ֔ך ֵ֚עַ ד ֲא ֶ ֣
ש ַער ַהש ֽמים:
ם־ב֣ית ֱאל ֔הים וְ זֶ ֵּ֖ה ַ ִ֥
ֹורא ַהמ ֣קֹום ַהזֶ ָ֑ה ֵ ֣אין ֶֹּ֗זה ֵ֚כי א ֵ
אמר ַמה־נ ֵּ֖
וַ יירא וַ י ַ֔
Page 2

רפואה שלמה לשיר רבקה בת דינה רחל

rebyitz@gmail.com

