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 ?יוסף בפתרון מיוחד כ"כ מה .

מתוך רשת החלומות, וננסה הפעם פרשת מקץ היא פ

הענין . חנוכההענייני לגם להגיע  פשוטו של מקראלימוד 

החלומות של פרעה  הוא כאמור של הפרשה המרכזי

 :תרון של יוסףוהפ

ם  ָנַתִים ָיִמים ּוַפְרֹעה חֹלֵּ ץ ש ְ ד ַעל ַוְיִהי ִמּקֵּ ְוִהּנֵּה עֹמֵּ

ה : ַהְיֹאר רֹות ְיפֹות ַמְראֶׁ ַבע ּפָ ֶׁ ְוִהּנֵּה ִמן ַהְיֹאר עֹלֹת ש 

ָאחוּ  יָנה ּבָ ְרעֶׁ ר ַוּתִ ש ָ רֹות  :ּוְבִריֹאת ּבָ ַבע ּפָ ֶׁ ְוִהּנֵּה ש 

ה ְוַדּקֹות  ן ִמן ַהְיֹאר ָרעֹות ַמְראֶׁ יהֶׁ רֹות עֹלֹות ַאֲחרֵּ ֲאחֵּ

רֹות עַ  ל ַהּפָ צֶׁ ֲעֹמְדָנה אֵּ ר ַוּתַ ש ָ ַפת ַהְיֹארּבָ  :ל ש ְ

ת  ר אֵּ ש ָ ה ְוַדּקֹת ַהּבָ ְראֶׁ רֹות ָרעֹות ַהּמַ אַכְלָנה ַהּפָ ַוּתֹ

ְרעֹה יַקץ ּפַ ִריֹאת ַויִּ ה ְוַהּבְ ְראֶׁ רֹות ְיֹפת ַהּמַ ַבע ַהּפָ ֶׁ  :ש 

ָקנֶׁה  ִלים עֹלֹות ּבְ ּבֳּ ַבע ש ִ ֶׁ ִנית ְוִהּנֵּה ש  ֵּ ן ַויֲַּחלֹם ש  יש ָ ַויִּ

ִריאֹות ְוטֹבֹות ָחד ּבְ ּקֹות ְוהִ  :אֶׁ ִלים ּדַ ּבֳּ ַבע ש ִ ֶׁ ּנֵּה ש 

ן יהֶׁ דּוֹפת ָקִדים צְֹמחֹות ַאֲחרֵּ ִלים  :ּוש ְ ּבֳּ ִ ְבַלְעָנה ַהש ּ ַוּתִ

אֹות  לֵּ ִריאֹות ְוַהּמְ ִלים ַהּבְ ּבֳּ ִ ַבע ַהש ּ ֶׁ ת ש  ּקֹות אֵּ ַהּדַ

ְרעֹה ְוִהּנֵּה ֲחלֹום יַקץ ּפַ פרק  )בראשית      .ַויִּ

 (ז'-, א'אמ"

 

, יו של פרעהחלומותנאמר לאחר שני  'והנה חלוםהביטוי '

כלומר גם  .(אלא "והנה חלום" )לא כתוב "והנה חלומות"בלשון יחיד 

 פיכו, אחד דברהם בעצם  מותולששני הח מביןפרעה 

  :מביאשרש"י 

 

 ם"לם חלום שלם לפניו והוצרך לפותריוהנה נש"

  .)רש"י, שם(

 

ראינו בספר בראשית. שמופיע , זה לא החלום הראשון נכון

החלומות הללו מובילים הפעם  אך, לפני כן עוד חלומות

 :המשך הדבריםנראה את  .הגאולההגלות והבנת אל אותנו 

ל  ת ּכָ ְקָרא אֶׁ ַלח ַויִּ ש ְ ם רּוחֹו ַויִּ עֶׁ ּפָ ר ַוּתִ ַוְיִהי ַבּבֹקֶׁ

ם  ְרעֹה ָלהֶׁ ר ּפַ יָה ַוְיַסּפֵּ ל ֲחָכמֶׁ ת ּכָ י ִמְצַרִים ְואֶׁ ַחְרֻטּמֵּ

ת ֲחלֹמֹו  ר אֹוָתם ְלַפְרעֹהאֶׁ ין ּפֹותֵּ ר  :ְואֵּ ר ש ַ ַוְיַדּבֵּ

יר  ת ֲחָטַאי ֲאִני ַמְזּכִ אֹמר אֶׁ ְרעֹה לֵּ ת ּפַ ִקים אֶׁ ש ְ ַהּמַ

ית : ַהיֹּום ַמר ּבֵּ ִמש ְ ן ֹאִתי ּבְ ּתֵּ ְרעֹה ָקַצף ַעל ֲעָבָדיו ַויִּ ּפַ

ר ָהֹאִפים ת ש ַ ִחים ֹאִתי ְואֵּ ּבָ ר ַהּטַ ַחְלָמה ֲחלֹום : ש ַ ַוּנַ

ַלְיָלה ִפְתרֹון ֲחלֹמֹו ָחָלְמנוּ  ּבְ ָחד ֲאִני ָוהּוא ִאיש  ּכְ : אֶׁ

ר לֹו  ַסּפֶׁ ִחים ַוּנְ ּבָ ר ַהּטַ ד ְלש ַ בֶׁ נּו ַנַער ִעְבִרי עֶׁ ם ִאּתָ ְוש ָ

ָתר ֲחלֹמֹו ּפָ ינּו ִאיש  ּכַ ת ֲחלֹֹמתֵּ ר ָלנּו אֶׁ ְפּתָ ַוְיִהי  :ַויִּ

י ּנִ יב ַעל ּכַ ש ִ ן ָהָיה ֹאִתי הֵּ ַתר ָלנּו ּכֵּ ר ּפָ ֶׁ ֲאש  ְוֹאתֹו  ּכַ

ף ַוְיִריֻצהּו ִמן  :ָתָלה ת יֹוסֵּ ְקָרא אֶׁ ְרעֹה ַויִּ ַלח ּפַ ש ְ ַויִּ

ְרעֹה ל ּפַ ְמלָֹתיו ַויָֹּבא אֶׁ ף ש ִ ח ַוְיַחּלֵּ   .ַהּבֹור ַוְיַגּלַ

 (י"ד-, ח')שם     

 

  :, אבל לא לפרעהאת החלומות פותריםהיו רש"י אומר ש

פותרים היו אותם אבל  –ואין פותר אותם לפרעה "

שהיו  ...לא היה הדבר נכנס באוזניולא לפרעה, ש

אומרים שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה 

      קובר"

 בס"ד

 חלום לפתור אותותשמע 
 חנוכהשבת  –מקץ לפרשת 

 הרב מרדכי ֵאלון שליט"א
 באתר הרב.פרטים  – "קומי אורי"החוברת מתוך 
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  )רש"י, שם, מ"א, ח'(      

פשוט לא היה לפרעה מושג מהו הפתרון של החלום, הוא 

זה  .ןן הנכולא הפתרו ההצעות של החרטומים זההרגיש ש

 זה. היה לא

לא לפני אך יוסף שומע את החלומות ומיד פותר אותם, 

 "בלעדי, אלהים יענה את שלום פרעה",שהוא מכריז 

אלא הכל  ,כלומר, לא אני הוא הפותר, לא שלי היא החכמה

 מדוברואומר ששיבולים, מסביר על המאת הקב"ה. הוא 

חלם שבע שנות רעב. ומדוע  ר כךואח שבע שני שובעב

 - החלוםאת פעמיים  פרעה

ָבר  י ָנכֹון ַהּדָ ֲעָמִים ּכִ ְרעֹה ּפַ ל ּפַ נֹות ַהֲחלֹום אֶׁ ָ ְוַעל ִהש ּ

ֹתוֹ  ר ָהֱאלִֹהים ַלֲעש  ִעם ָהֱאלִֹהים ּוְמַמהֵּ א  :מֵּ ה יֵּרֶׁ ְוַעּתָ

ץ ִמְצָרִים רֶׁ הּו ַעל אֶׁ יתֵּ : ַפְרעֹה ִאיש  ָנבֹון ְוָחָכם ִויש ִ

ץ  ִקִדים ַעל ָהָארֶׁ ד ּפְ ה ַפְרעֹה ְוַיְפקֵּ ת ַיֲעש ֶׁ ש  אֶׁ ְוִחּמֵּ

ָבע ָ י ַהש ּ נֵּ ַבע ש ְ ֶׁ ש  ץ ִמְצַרִים ּבְ רֶׁ ל : אֶׁ ל ֹאכֶׁ ת ּכָ צּו אֶׁ ְוִיְקּבְ

ַחת ַיד  רּו ָבר ּתַ ה ְוִיְצּבְ ּלֶׁ ֹאת ָהאֵּ ִנים ַהּטֹֹבת ַהּבָ ָ ַהש ּ

ָמרוּ  ָעִרים ְוש ָ ל ּבֶׁ ְרעֹה ֹאכֶׁ דֹון : ּפַ ל ְלִפּקָ ְוָהָיה ָהֹאכֶׁ

ר  ֶׁ י ָהָרָעב ֲאש  נֵּ ַבע ש ְ ֶׁ ץ ְלש  ץ ִמְצָרִים ָלָארֶׁ רֶׁ אֶׁ ְהיֶׁיןָ  ּבְ ּתִ

ָרָעב ץ ּבָ ת ָהָארֶׁ רֵּ י ַפְרעֹה : ְולֹא ִתּכָ ינֵּ עֵּ ָבר ּבְ יַטב ַהּדָ ַויִּ

ל ֲעָבָדי י ּכָ ינֵּ ל ֲעָבָדיו ֲהִנְמָצא  ו:ּוְבעֵּ ְרעֹה אֶׁ ר ּפַ ַויֹּאמֶׁ

ר רּוַח ֱאלִֹהים ּבוֹ  ֶׁ  .ָכזֶׁה ִאיש  ֲאש 

      

 ל"ח(-)שם, ל"ב         

                

            

אשר שלו לפתרון,  הפתרונות מגיע יוסף אל ההצעה יאחר

פרעה תוך כדי שבעיני פרעה ועבדיו,  מוצאת חןכל כך 

 כמהלהלן  .וממנה אותו למשנה למלך מתפעל מאד מיוסף

 :זועקות מתוך פשט המקראממש שאלות ש

 גם  אולםראשונה היא שאלתו של רבנו בחיי, השאלה ה

שואלים אותה: הרי אם היו שואלים  נוספים מפרשים

פתרון החלומות  ואותי, אפילו בתור ילד בכיתה א', מה

מסביר על שובע ועל שהייתי  סביר להניח ,של פרעה

הנתונים זה לא נראה גאונות. זה מתבקש,  .רעב

זה דומה  ויש רזות. האם הם שיש פרות שבעותבחלום 

 ?או לשנים של רעב או שובע יותר למוליד בנים וקובר

עולות מן  ןיש שיבולים דקות ושיבולים רזות, וה ר כךאח

המשקה של כל כידוע היאור. היאור במצרים הוא 

המניע של כל מקור המים, מקור החיים, , הארץ

תבואה, ואם הרי זה . שיבולים החקלאות וייצור המזון

, ומים סימן שיש להם אדמה טובה –השיבולים שמנות 

זהו  .ואין מים סימן שהאדמה לא טובה –ואם הם רזות 

מיוחד  ל כךל ילד יכול להגיע אליו, אז מה כפתרון שכ

 פרעה מתפעל כל כך מיוסף? מדוע ?בפתרון של יוסף

  האם לכל חרטומי שאלהעוד  עולהמתוך שאלה זו :

לפתור את  ,מצרים לא הייתה את החכמה הזאת

 – לפרעה" ורה כזאת? "אין פותר אותםהחלום בצ

 רטומים לא הצליחו להציע פתרון כזה?מדוע הח

  גיע מתרשם מאוד מיוסף ומ שפרעהבנוסף, נניח

אז  ת,גדול בלפתור חלומו הוא מומחהשלמסקנה 

-שימנה אותו לפותר החלומות הראשי של מצרים או ל

הוא ממנה אותו ליד  למה 'חלומולוג' של הממלכה.

 , למשנה למלך?ימינו

  עשרה-שתיםיוסף הצדיק יוצא מבית הסוהר לאחר 

ומוציאים אותו משם לצורך פתרון החלום.  ,שם שנה

 יוסףיש לאיך  פרעה. יום ההולדת שלגם  נזכור שזהו

 אותו להצעה ךופלהואת פתרון החלום  תקחל אומץ

 ל מצרים? מי שאל אותו? מיכלתכנית כלכלית כוללת ל

ור את החלום. תלהציע? אמרו לו רק לפ ממנוביקש 

יצברו את ואיך קובע איפה  גםוהוא לא רק מציע, אלא 

ל, עם וא גם קובע מי ינהל את הכ, הלקינוחהאוכל. 

 ...רמז די עבה לשם של מי שיזכה במכרז הזה

 

, ומוסיף עוד הללו ובאוויטש שואל את השאלותיהרבי מל

כפי  ,אם השאלות הללו :השאלה הכי חשובה, אולי שאלה

מדוע רש"י  –וך הפשט שאלות שזועקות מתאכן  ןה שראינו,

לא בא מעיד על עצמו כי הוא הרי רש"י  ?לא שאל אותם
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אם רש"י לא ש לכן משמע, "ליישב פשוטו של מקרא"אלא 

 .לא הייתה נכונה פהשההבנה שלנו כנראה  –שאל 

 חלומות מציאותיים

את  הסביררש"י ננסה להבין את המהלך מההתחלה. 

היו אחרים שפתרו, ש"ואין פותר אותם לפרעה",  הפסוק

אותם  .פרעה לא קיבל את פתרונם - אבל לא לפרעה

שבע בנות אתה מוליד שבע בנות "לפרעה  אמרו פותרים

הבינו שזה יותר פשוט כנראה הם כי כנראה , "אתה קובר

 .מאשר הפתרון של שובע ורעב

השאלות . הוא הולך מהכיוון של פירוש מענייןלאברבנאל יש 

 ששאלנו, ומסביר שהחידוש של יוסף הוא הפשטות

 אנשים חולמים ך כללבד. מה הכוונה? שבפתרון שלו

אות הרבה דברים אני יכול לר םדמיוניים. בחלו חלומות

הפכים יכולים להתאחד. במציאות השהם לא טבעיים, ו

 .הרגילה הדברים הללו לא יכולים לקרות, אבל בחלום כן

חלומות  -סוג אחר של חלומות האברבנאל אומר שיש גם 

מציאותיים, שאתה ממש חולם מציאות. החרטומים הציעו 

 שהם לא מציאותיים –פתרונות לחלומות מסוג אחד לפרעה 

 )מדינות(, שבע היפרכיות מוליד וקובראתה  שבע בנות -

 פתרוןבא והציע לעומת זאת . יוסף כובש ומפסידאתה 

את החלום אל בפתרונו בל הוא חיבר , אבאמת פשוט

זה פירוש יפה אבל  .ל כל כךהתפע פרעהולכן  המציאות

לומות שראינו עד כה בספר הרי כל החשהוא  בוהקושי 

שהם  –הם חלומות של האפשרות השניה  בראשית

החלום הראשון, אצל יעקב שרואה ת. מחוברים למציאו

היה זה גם  -בסולם  יורדים"וים עולים ה"מלאכי אלבחלומו 

. החלום השני של , באמת המלאכים ליוו את יעקבוןהפתר

והפתרון  - וכו'וברודים נקודים  ,ודיםקע -הצאן יעקב הוא על 

חלום בגם . אותו דבר, ההתרבות של הצאןהוא בדיוק שם 

 אלומות האחיםעצמו, של יוסף  בחומש, השלישי

, היה זהה לחלום הפתרון –לאלומה שלו  תשמשתחוו

אצל  מה פתאום כאן –לכן קשה . השתחוו ליוסף שהאחים

 קמהסוג הראשון שהוא מנות יהיו דווקא חלומותה פרעה,

 ?למציאות

הנאום של יוסף, כותבת . בסוף ננסה להציע כיוון שונה לכן

. )שם( "ויטב הדבר בעיני פרעה ובעיני עבדיו: "התורה

הדבר שהוטב בעיני פרעה הוא הפתרון שיוסף לכאורה 

, כי לכאורה היה צריך קושי הזויש בלשון אמנם  הציע.

"ויטב הפתרון" ולא "ויטב הדבר", כמו שאצל  להיות כתוב

צריך ". פתרוירא שר האופים כי טוב "נאמר שר האופים 

נוסף, היה להיות מצוין בפירוש שמדובר על הפתרון. ב

אותו אמר יוסף לא היה הפתרון לחלום אלא הדבר האחרון 

ב הוא טדבר שהושה לומרלכן קשה  הכלכלית,תוכנית ה

שהוטבה בעיני  ההצעהעל  שמדוברלומר יותר יתכן החלום. 

: או שמדובר רק על להבנה יש שני אפשרויות , וגם אזפרעה

הפתרון או שהכוונה היא שכל הנאום של יוסף,  ,ההצעה

 גם יחד, הם מה שהוטב בעיני פרעה. ההצעהו

 

 שבע ועוד שבע

ננסה  ובכל זאת ,את חלומותיו של פרעהכולנו מכירים 

 שבדרך כלל בנקודהשוב כדי להבחין  הםלהתבונן ב

עולות  לום הראשון פרעה רואה פרות שמנותבחמפספסים. 

ואז הרזות אוכלות את  ,פרות רזותולאחריהן  מן היאור

אנשים  בדרך כללהשמנות. אז כמה פרות הוא ראה? 

אבל זה לא מה שהוא  –אומרים שהוא ראה שבע פרות 

ְוִהּנֵּה כתוב מפורש: " פרות. עשרה-ארבעהוא ראה  ראה.

ה  ן ִמן ַהְיֹאר ָרעֹות ַמְראֶׁ יהֶׁ רֹות עֹלֹות ַאֲחרֵּ רֹות ֲאחֵּ ַבע ּפָ ֶׁ ש 

ֲעֹמְדָנה  ר ַוּתַ ש ָ ַפת ַהְיֹאר ֵאֶצלְוַדּקֹות ּבָ רֹות ַעל ש ְ  הוא". ַהּפָ

 לעניות דעתי זה העיקר .יחדפרות  עשרה-ארבעראה 

 ? חשוב ל כךמדוע פרט זה כ -תשאלו  .חלוםב

של שנות השובע  החרטומים ידעו את הפתרון הזה -נסביר 

הם לא ש מהאותו.  גם הציעו מן הסתם הם, וושנות הרעב

עשרה -ארבע חלוםב יתכן שתהיינה איךזה הסביר ל הצליחו

יכולות לא  - שנות שובע ושנות רעב. יחדעומדות  פרות

 אז לארעב יש רעב, ואם  אז איןשובע יש אם  , כילהיות יחד

שפרעה חלם חלום לא היה ספק לחרטומים . גם יםבעש

אחד בשני חלקים, כי אם הם היו חושבים שיש כאן שני 

הם היו מציעים לו שני פתרונות נפרדים  –חלומות 
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את הנקודה הזו זה הם לא הצליחו להסביר ש לחלומות, מה

זקקו לפנות לפתרונות יחד ולכן נפרות עשרה -עשל הארב

לאורך מלכים  ה.שכן יוכלו להסביר את ז אלטרנטיביים

כמו פרעה, היו נשואים מלכים גדולים בוודאי ההיסטוריה, 

בנות שבע בנות להוליד ושבע לכן מאישה אחת.  ליותר

זה, . דבר שיכול להתקבל על הדעתזה  -בו זמנית  לקבור

הפתרון היחיד שמקיים את שני  החרטומים,לפי סברת 

שיש שובע ורעב ביחד. כי תוך כדי שאדם מוליד  –החלקים 

מבין אלו הפתרון היחיד זה דרך אגב, לקבור. יכול גם הוא 

כי רק  – מן המדרש שרש"י מביאהחרטומים  שהוצעו על ידי

", "ותעמודנה אצל הפרותהוא מקיים את האפשרות של 

שהחרטומים  פתרונותי המדרש מביא עוד כל מינ שהיו יחד.

יכבוש שבע מדינות ואז יאבד  פרעהש למשל ,ניסו להציע

 גם מלך כמו פרעה זה לא מסתדר לרש"י כי אמנם. אותן

כל החזיתות בנכנס למלחמה כוללת יעד יעד, ולא  שכוב

 מצטטלכן רש"י לא ו אין בזה היגיון אסטרטגי,בבת אחת, 

  בפירושו. את המדרש הזה

פתרון שעושה מהפכה בצורת החשיבה יוסף מגיע ומציע 

בנוסף זה לא שיוסף מציע . של פרעה ושל החרטומים

התוכנית הזו  – לתכנית כלכלית הצעהלפתרון החלום גם 

הפרות השמנות  ,חלוםב. כי עצמו פתרוןהחלק מ היאגם 

 זו אצל זו, ותעומד ,והרזות, השיבולים השמנות והרזות

בשנות השובע אתה מכין את שנות ש כלומר הפתרון הוא

הרעב, ובשנות הרעב אתה אוכל את שנות השובע. לכן 

 .ההצעה היא גם חלק מהפתרון

 סתםהקב"ה לא מה שיוסף אומר לפרעה בעצם הוא ש

מראה לנו גם , אלא הוא מתכנןמה הוא  בחלוםמראה לך 

במציאות. יוסף לא מחדש שהחלום  עם זה מה עלינו לעשות

הוא מחדש  .אחד, והוא לא מחדש על שובע ורעב הוא

 - רעב ושובע - שאפשר לאחד שני הפכים מוחלטים

חלום. ברור, כי זה . זה שבחלום זה אפשרי, זה במציאות

. יוסף זה החידוש של – יגם אפשרזה אבל זה שבמציאות 

"ה, וגם יוסף אומר שבחלום הזה יש את מה שעושה הקב

את מה שאתה עושה. הקב"ה קובע אולי רעב, אבל אתה 

 יכול להשפיע מלמטה. 

כשהוא מתאר ליוסף את מה שהוא ראה  ,פרעהש זו הסיבה

דברים שקשים לו להבנה. הוא לא  או משנהמדלג  ,בחלום

על 'עומד  המחזה כשהואשהוא ראה את למשל מספר 

כי בחלום  – 'על שפת היאוראומר שהוא היה ', אלא 'היאור

. יכול לעמוד על היאור, אבל במציאות זה בלתי אפשרי האת

, "אין עוד מלבדו"יוסף שומע את החלום, מתוך ההבנה ש

עד עכשיו  פתרלא אף אחד הוא לא מבין מדוע בהתחלה ו

קשה להם להבין בעצם ש רואהאז הוא והחלום הזה.  את

. קשה לפרעה להגיד הנקודה המציאותית שבחלוםאת 

)תהילים, " עומד על אלוהיו. "שפת לא ידעתי אשמעשהוא 

 את כולנו.בעצם יוסף מלמד את פרעה, אבל  - פ"א, ו'(

 

 גאולה יש גלותה תוךמ דווקא

פרק  ,אורות התחיה)שמופיע גם אצל הרב קוק זצ"ל יש ביטוי 

גלות היא כמו חלום. ולפיו ה בכמה מקומות בחסידותוגם  ח'(

ה' את  שיר המעלות בשובהפסוק: " בהקשר עםזה מופיע 

הוא  הביטוי הזה. )תהילים קכ"ו, א'( "שיבת ציון היינו כחולמים

במובן הפיזי, , יהודי חי בגלותזה דבר מופלא שמאד עמוק. 

לו הוא רחוק מהקדושה, אין ח שני הפכים: מצד אחד מכ

יותר מתעצם בית מקדש, הוא בגלות, אך מצד שני הוא 

יהודי יכול לחיות במציאות  .בקב"הובדביקות בתפילה 

הגמרא בברכות  .רק אם הוא מבין מה הנצח שלו –גלותית 

 אומרת:

 -)תרגום  אמרו ליה לרבי יוחנן: איכא סבי בבבל"

למען ירבו ימיכם ר "תמה ואמ. יש זקנים בבבל(

אשר נשבע ה' לאבתיכם  על האדמה וימי בניכם

כתיב, אבל  "לתת להם כימי השמים על הארץ

בחוצה לארץ לא! כיון דאמרי ליה 

)כיון שאמרו לו שהם  לבי כנישתא ומחשכי מקדמי

 מקדימים ומגיעים לבית הכנסת כעוד בחושך(,

)זה מה שמועיל להם  "אמר: היינו דאהני לה

    . לאריכות ימיהם(

 )בבלי, ברכות, ח.(
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בעולם שלנו, יהודי יכול לחיות את שני ההפכים הללו. יהודי 

חיי  ,בני"ב סוקלע ת, ובו זמני'אין עוד מלבדו'יכול לחיות 

להרגיש סתירה, ולא יום, ולא -טרדות הרווחה והיום, "ומזוני

שאלה ל. המחשבה שהאלוקות היא לא בדיוק בהכפול ליל

? האם הללו שני הפכיםאת חיים באמת אנחנו גם אם היא ה

? האם "מלא כל הארץ כבודו" –מאמין שהקב"ה באמת  אני

 וגם בשבע שני הרעב יכול לחיות גם בשבע שני השובע אני

 ?יחדגם 

הללו איך חיים את שני ההפכים גלות מגלה ליהודי דווקא ה

בע שנות שבו הרעב ותבע שנלחיות בש היכולתיחד. 

נמצא לדעת שגם אם אני  היכולתובו זמנית  –השובע 

ואני יודע  –אני מכין את עצמי לרעב  ,בשבע שנות השובע

מלאה הארץ דעה את ה' כמים מה היא "לשהגאולה הש

תמלא  אלוקותשה ,גיעו עד למעלהיהמים ש –" לים מכסים

 .את כל העולם

כבר  תםלולגאהזאת היא פרשת הגעת ישראל  כל הפרשה

לא לו  אומרהקב"ה  – למצרים . כשיעקב עומד לרדתכעת

והוא  ירידהב תויהוא יהיה אמבטיח לו שו מהירידה לחשוש

גלות, ב להיות. כלומר אפשר ואיתו אותועלות הגם ידאג ל

 "'ישית ידו וכו ף. איך? "יוסהיה איתך לגמריושהקב"ה י

 יוסף מלמד אותנו לחיות גאולה גם בגלות. .)בראשית מ"ו, ד'(

 קוים ועיגולים

באורות זה מדבר על  זצ"ל הרב קוקמרן בעולם הקבלה, ו

 ,המושג "יושר"יש את  ,י"ט(-)חלק ראשון, סדר שני, י"ח הקודש

יגולים. סוד היושר , לעומת העישרים קוויםכלומר 

קו מתחיל בנקודה אחת וממשיך אל נקודה . והעיגולים

נב, אין עיגול אין ראש ואין זלאחרת, מרוחקת. לעומת זאת, 

בסובב, אתה פתאום תופס שכל  ,התחלה ואין סוף. בעיגול

שבחלום אני  ניםימב אנשיםההפכים יכולים להתחבר. 

כלומר חלום זה לא עובד.  ,, ההיגיוןמצליח לדמיין כי השכל

ההפך! תפקידו של בדיוק זה  –אבל בעומק לי, דבר שלי

חלום אני נשאר לקווים. ב –לצמצם השכל הוא לחלק, 

 .לקוויםולהוריד אותם ם את הדברים בלי לצמצ –בעיגול 

 .לא מאחד הפכיםהוא  ,אדם שלא חולם הוא חי רק קווים

לא אדם. אדם בעצם הוא  - לא חולםשם דא: במילים אחרות

לדמות. הדמיון הוא החיות. הצורך של האדם מלשון זה 

בשינה, הרבה מעבר לאכילה, הוא בעצם הצורך לחלום. זה 

להבין היכולת להאמין שהקב"ה עושה, אלא  לא רק

  אלו אצל אלו. כולות לעמודשהפרות י

העיקרון הזה של העיגולים והיושר ישפוך לנו אור גם על 

 בפרשת ויגש: בהמשך הסיפור של יוסף והאחים, הפסוקים 

ם ל ַיֲעקֹב ֲאִביהֶׁ ַנַען אֶׁ ץ ּכְ רֶׁ ְצָרִים ַויָֹּבאּו אֶׁ  :ַויֲַּעלּו ִמּמִ

ץ  רֶׁ ָכל אֶׁ ל ּבְ ֵּ ף ַחי ְוִכי הּוא מש  אֹמר עֹוד יֹוסֵּ דּו לֹו לֵּ ַויַּּגִ

ם ֱאִמין ָלהֶׁ י לֹא הֶׁ ָליו  :ִמְצָרִים ַויָָּפג ִלּבֹו ּכִ רּו אֵּ ַוְיַדּבְ

ת  ם ַויְַּרא אֶׁ הֶׁ ר ֲאלֵּ ּבֶׁ ר ּדִ ֶׁ ף ֲאש  י יֹוסֵּ ְברֵּ ל ּדִ ת ּכָ אֵּ

ִחי את ֹאתֹו ַוּתְ ף ָלש ֵּ ַלח יֹוסֵּ ר ש ָ ֶׁ רּוַח  ָהֲעָגלֹות ֲאש 

ם      :ַיֲעקֹב ֲאִביהֶׁ

 כ"ז(-)בראשית, מ"ה, כ"ה           

 לא מאמין הוא -למרות שהאחים מספרים ליעקב שיוסף חי 

 שהוא רואה את העגלותמתרצה? ככן מתי הוא . להם

"ותחי  - אזרק העיגולים. סוד . שיוסף שלח לשאת את יעקב

 ". נסביר:רוח יעקב

 בעגלא או בעגלות

שמופיע בכתב יד בהערות על התורה  פלאימדרש יש 

 : שאומר זצ"ל שלמה של הרב כשר

רמז רמז לו כשפרשתי ממך היינו  - וירא את העגלות"

 - המשיח. הדא הוא דאמרינן בצלותיה עסוקים בביאת

וצריך עיון  ." וכו' בעגלא ויצמח פורקניה ויקרב משיחה

 .מאד

 )תורה שלמה, שם(

את המילים האחרונות, "וצריך עיון מאוד", הרב כשר הוסיף 

 ? איפה ביאת משיחבמדרש הזהכתוב בעצם מה בעצמו. 

אף פעם לא הבנתי את המדרש, אבל עכשיו  ?ומה הקשר

כשאני חושב על זה בהקשר עם הדברים שאמרנו, פתאום 
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 לא הואהאם מדוע שלח יעקב את יוסף לאחיו? זה מובן. 

"היו מעיו ידע שאחיו שונאים אותו? ברור שהוא ידע, 

אבל  ,על בראשית ל"ז, י"ד( רבה מדרש) , אומרים חז"למתחתכין"

 "קפץ עליו רוגזו של יוסף" - בשלווה שביל ביקשכשיעקב 

היא לא שיעקב ביקש השלווה ברור ש. )רש"י תחילת פר' וישב(

 שכשהוא חזר לארץ ישראל הביןהוא  - פיזית, אלא רוחנית

השלמה  גאולהל כברהגענו  ,אחרי עשרים שנות גלות בחרן

את עשו שונאו פינה את הארץ, אין  .שהובטחה לאברהם

שנה וחצי וכעת לבן, הוא התעכב בעל כורחו בשכם ובסוכות 

. בברית בין 'ים על הערים אשר סביבותיהםתת אלוקח  '

 הבתרים נגזר: 

זרעך בארץ לא להם ועבדום ידוע תדע כי גר יהיה 

ועינו אותם ארבע מאות שנה וגם את הגוי אשר 

יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול... ודור 

 רביעי ישובו הנה כי לא שלם עוון האמורי עד הנה.

 ט"ז(-)בראשית, ט"ו, י"ג              

             

יעקב ידע את שהובטח לזקנו אברהם בברית בין הבתרים 

כבר   – "גר יהיה זרעךכי "והבין שהכל כבר נתקיים בו: 

כבר  – "ועבדום" "עם לבן גרתי"., שכתוב: בו התקיים

ועינו " דתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנותיך"."עב התקיים:

 ת עניי ואת יגיע כפי ראה אלוהים"."אהתקיים:  – "אותם

בני יעקב הם  ם שהרייהתקיגם  – "ודור רביעי ישובו הנה"

כלומר  – "ולא שלם עוון האמורי" דור רביעי לאברהם.

 עשו יצא מן הארץ. ,הנהצריך לפנות את הארץ?  האמורי

הגאולה הכי ברורה שיכולה להיות. זו  .במלואו הכל התקיים

שלא היו אלא  אם תשאלו על המספר ארבע מאות שנהו

 התגם במצרים לא הינשיב כי  –שנות גלות בלבד  עשרים

ארבע  'רק' מאתיים ועשר, כיאלא  שנה ארבע מאותהגלות 

סורים אפשר יתשובה וי מאות זה המקסימום, אבל על ידי

 את כל זה למד יעקב. לקצר.

. חשבנו 'היינו עסוקים בביאת המשיח'-הפירוש לזה 

יעו החלומות של יוסף שהגאולה כבר תבוא, אבל אז הג

שיהודה עוד לא והמשמעות שלהם וגלות,  שמשדרים רעב

אז מבין ומתחילה שנאת אחים.  ,"יהודה אלא "וירד –מולך 

קדם את ביאת משיח היא קודם כל שהדרך היחידה ל יעקב

יש  –רוגזו של יוסף מיד קפץ עליו ור את הבעיה הזו. תלפ

ולחפש את  שלו,לעשות השליחות  קנאת אחים? אז צריך

ברור שזו ". "את אחי אנוכי מבקש - בין האחים האחווה

גם זאת , זו השליחות. שצריך לברר סכנה, אבל זה הבירור

כל השנים שהוא ליעקב  הסיבה שיוסף לא כותב מכתב

עדיין לא שלו כי השליחות  -במצרים, לא שולח שליח 

שהשליחות כרק שהוא חי  ליעקביודיע  יוסףלמה. שוה

כי הוא יודע שאת יעקב מעניין יותר האם  -ם תסתיי

 ., יותר מאשר האם יוסף חיבוצעההשליחות 

יוסף אומר לו בזה את העגלות. כי  ליעקבלכן הוא שולח 

האחים אם כשפרשתי ממך, לא שלחת אותי לבדוק , 'אבא

. הצידה והמים שהם לקחו לדרךעם בדותן מסתדרים  שלי

ואחר כך , בינינו שלום האחווה אתלבדוק  המטרה הייתה

כלומר עלי . 'המשיחהתוועד עם שבת לולהביתה לחזור 

"טרוף טורף", אירע אז  אולםלהשיב את האחווה הזאת, 

. יוסף מתנצל כי הוא תכנן שזה יהיה 'לינמכרתי למצרים וכו

זה היה בעיכוב. יוסף אומר  אבל בפועלבמהרה,  –בעגלא 

אז ש רקבעגלא, שגם הוא רצה שהגאולה תהייה בקו ישר, 

דווקא עוד יותר אפשר לרומם את העולם התברר לו ש

חר שיעקב לארק ולכן צריך את העגלות.  –חוד ההפכים איב

והקב"ה נגלה אליו לאחר  רוחו הרואה את העגלות, אז חי

  .לא נגלה אליוהוא עשרים שנה בהם 

ואת כל זה רש"י בכלל לא שאל, כי כנראה היה פשוט לו 

 בעצמנו. -"ותעמודנה אצל הפרות"  -שנגיע לכל זה 

 

 תורתךלהשכיחם 

הוא דווקא מפגש עם  וןומבחינה מסוימת המפגש עם י

היא האומה הכי ון ויהאומה הכי פחות 'מפלצתית'. 

 אין את הפראות של רומי אומתורבתת והכי נוחה לישראל. 

זו מלכות שהשפיעה מאוד על  מצרים.הזימה של את 

מילים מיוונית  הרבה מאודיש  -העולם כולו, לרבות עלינו 

שנכנסו לעברית. גם הרמב"ם מאוד התפעל מהפילוסופים 

היא ון? ובתרבות י הבעיהבאמת אז מה הגדולים של יוון. 
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 את ואף לא החריבה בפועל מעולם לא רצתה להחריבהרי 

. היא )תרתי משמע(' יופי של גלות'מקדש, היא נראית הבית 

את השמן. הכול לטמא  -חוץ מדבר אחד לא רצתה כלום 

 .טהור הוא לא יהיהש –השמן  למעטישאר אותו דבר, 

לכן הם אין דבר כזה, לפי היוונים.  –הפנימיות, הקדושה 

לא רק היעדר אור, אלא בני החושך. כי החושך הוא נקראים 

מעולם לא  היווניםניתוק המציאות מהמקור האלוקי שבה. 

תקימו 'אדרבה', הם אמרו, ' – התנגדו שנלמד תורה

בתנאי אולם , . זה מאוד יפה ומחכיםפקולטות ללימוד תורה

כל זמן את התורה ממי שנתן אותה. שתנתקו  -אחד 

זה בסדר  – חכמה אנושית ולא אלוקיתשהתורה היא 

 . מבחינתנו'

הם לא רצו  – "להשכיחם תורתך: "'על הניסים'כתוב ב

התורה שלך, של להשכיח את התורה, אלא להשכיח שזו 

אבל בלי המקור.  -מתורבת, מצוחצח  הכל נשאר. הקב"ה

, יותר שלו אין מי שיותר מזכיר את היהדות, במעטפת

יכול לאחד  אניהיא האם האמיתית השאלה מתרבות יון. 

בלי שום יוצא  –באמת שני הפכים ולהבין שאין עוד מלבדו 

מבין אני בעולם הזה  ומתרוצץ פה אני רץשהאם כמן הכלל. 

ל מכין את הכבעצם אני הרעב, ו ותבע שנשרק שעכשיו זה 

אפשר להפוך את החול לקודש מבלי  .לשבע שני השובע

חנוכה היא ההתחלה של  לכן זה הסוד של הכל.להתנתק. 

בשכל שלי, בכלי החשיבה שלי,  האם אני - תורה שבע"פ

 אלוקות. ולהחיות חיות יכול ל -במודרנה ובמדינה שלי 

אנו  ובו ,מקץ של פרשת השבועגם תמיד א והחנוכה  שבוע

שנזכה  ובעז"הח הזה של "היינו כחולמים" לומדים את הכ

 .ולגאולה שלמה בקרוב ממש לאור חדש על ציון תאיר
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