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 החלום השלישי 

גם חלום  שהיה  מקצת פרשני המקרא  סבורים    המדרשל בסיס  כמה חלומות חלם יוסף? שניים? מסתבר שע   מים ראשונים: 

בעקבותיו פרשני המקרא חושפים אותו.  חלום שהמקרא מצניע אותו במילה אחת אבל המדרש והנרות.  חלום    –שלישי  

הלקח  הוא  חלום שאולי  בראשית.  ספר  י החותמת את  א בפרשת ויחסיפור יוסף ואחיו ומקומו דווקחלום שסוגר יפה את  

   .  לקחת איתנו לדורותאותו צריך  ו  לבנים ממעשי האבות

 1הנרותמשל  – מסכת מגילה דף טז עמוד ב

אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר: מלמד שאמר להם    -  )בראשית נ כא(  "וינחם אותם וידבר על לבם "

 2חד היאך יכול לכבות עשרה נרות? נר א  -ר אחד  נרות לא יכלו לכבות נ: ומה עשרה  דברים שמתקבלין על הלב

 מקיםמים מנוניחועוד  – ט-חבראשית רבה ק 

רבי יצחק אמר: הלך והציץ באותו  ...    3שלא זמנם לסעודה ר' לוי אמר:      .)בראשית נ יד(  מצרימה" ף  וישב יוס"

לתם כעפר  מין את הלב. אמר להם: נמש ים שהן מנח... דבר   -  )שם כא(   "וינחם אותם וידבר על ליבם"...    4ר הבו

? נמשלתם כחית השדה ומי יכול לסייף את חית השדה? נמשלתם ככוכבים,  הארץ, מי יכול לסייף את עפר הארץ

שנים עשר שבטים, מה אני יכול    כבים? עשרה כוכבים בקשו לאבד כוכב אחד ולא יכלו לו.הכואת  יף  לסימי יכול  

 5נגד שנים עשר מזלות ברקיע? פני שהם כנגד שנים עשר שעות ביום וכ ל עולם, מ לשנות סדרו ש

 יוסף לאחיו בהתוודעות  –פרשת ויגש מה ה  הגדול בראשית רש מד

מכאן אמרו קלקלתן שלצדיקים תקנה היא לעולם,    -   "כי למחיה שלחני אלהים לפניכם ...    ועתה אל תעצבו"

ועתה לא אתם שלחתם  "  :סן, שנאמרישין התחיל מפיי ביהן מתיו שת אחכיון שראה יוסף א  6כל שכן. תקנתן לא  

 
  נתגלגל הדבר, וירדו "  :כתונת הפסים שבעטיהמת מרכזיות בסיפור יוסף ואחיו, החל  תחנו שם בגמרא נראה כסוקר    אוסף הדרשות  1

כשם שאין בלבי על בנימין  שון עם האחים: "ם, הפיוס הראשני האחי ים שלובכי  ש המרגש עם בנימיןך המפגרד. "םרי למצאבותינו 
היה במ בלב  -כירתי  אחי שלא  אין  ועו"י עליכםכך  יעקב  וכלה  , המפגש עם  בזו  נו למעלהשהבא  החותמת  בדרשהד,  . התמקדנו 

 . קודמות שםל הרה לכעצמה וקשוהאחרונה, אבל אפשר שהיא לא עומדת בפני  
  . אתם עשרה נירות ולא יכלתם לכבות נר אחד   :וינחם אותם. אמר להם: "פרשת ויחינ כא  מדרש אגדה )בובר( בראשית  גם בך  וכ  2

  ם פי ם רבים נוס ישמדר. כך גם ב"נכנסים בלבוידבר על לבם. אמר להם דברים ש  ?היאך אני יכול לכבות עשרה נירות  ,ואני נר אחד
. מדובר כאן בסוף פרשת ויחי, לאחר פטירת יעקב  שלפנינומגילה  גמרא  סתם לקחו מן השמ  ,ו'שכל טוב וכ  ,אוטרת פסיקתא ז   כגון

  ראשית בביתנקם בהם יוסף, ככתוב  . אחי יוסף מפחדים שכעת לאחר מות יעקב  ארץ?(נשארו ב/לא חזרו וחזרת בניו למצרים )למה  
ְראּונ טו: " י ֵמת ֲאֵחי יַויִּ יֶהם  ֹוֵסף כִּ ְש ּו לּו  אְמרַויֹ   ֲאבִּ יב ָלנּו ֵאתמֵ טְ יִּ ף מנחם אותם  ". יוסּו ֹאתוֹ ָכל ָהָרָעה ֲאֶשר ָגַמְלנ  נּו יֹוֵסף ְוָהֵשב ָישִּ

יככתוב שם: "ומרגיע אותם   ים ָאנִּ י ֲהַתַחת ֱאֹלהִּ יָראּו כִּ ירָ ְוַעָתה ַא...    :ַוֹיאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל תִּ י ֲאכַ ל תִּ ם  כֶ ת ַטפְ ם ְואֶ ְתכֶ ְלֵכל אֶ אּו ָאֹנכִּ
ָבםיְ וַ  אמר להם דברים המתקבלים על  " –דיבר על ליבם . בא המדרש ומוסיף את משל הנרות ומסביר כיצד "ַנֵחם אֹוָתם ַוְיַדֵבר ַעל לִּ

'משל מרגיע'   רות. האם היה זה משל הנמבקשים להרחיב בוכאן אנו   לו ישטמנו יוסףהלב". לכל הפרשה הזו כבר הקדשנו את הדף 
רש והפרשנים  ותר )הכל עפ"י המדשנוצר כאן בסוף סיפור יוסף ואחיו ובחתימת ספר בראשית, או שמא יש לו שורשים קדומים י

של רועי  עשרה נרות  ו השוואה:  אין זוהרי  שמתקבל על הלב?  ו   יע את האחיםהרגה של זיש במש  (. מהבמקראזה איננו  כמובן, משל  
)תורת משה   נף יד ובעקימת אף!לכבות נר אחד, אבל נר אחד של שליט מצרים יכול לכבות עשרה נרות ויותר בהי ולא הצליח צאן 

 ות? לכבות נרנרות ד יכולים  . ובכלל, כיצ(לחתם סופר
שורים בכבוד  הק  שוניםהמדרש מנמק זאת בהסברים  שנהג בעוד אביו בחיים.  כפי  עם אחיו  סף  יו  סעדלא  עקב שוב  רת י פטי  יראח  3

לה מיהודה שהוא מלך ולמעלה מראובן שהוא בכור ועכשיו  לשעבר אבא מושיב לי למע":  )ראו שם  וצניעותו של יוסף  קבאבא יע
 . לו ישטמנו יוסף נו כאמור בדבריהרחבנו כך ל עו.  שואחשד ה הילא האחים  דשחאבל , "(אינו בדין שאשב למעלה מהן

שלך  ליו הוהבור אאביו הלך לראות את  ל על  ימי האבו  קבורההבמהלך  היא ש  ,סיבה אחרת לחשד האחים שיוסף יתנקם בהם כעת   4
אכן צורך גדול  יש    .סףמנו יולו ישט נו  כאמור בדבריומדרש תנחומא מוסיף שברך שם: "ברוך שעשה לי נס במקום הזה". כל זה  

יב ָלנּו ֵאת ָכל ָהָרָעה ֲאֶשר ָגַמְלנם בצדק "יע את האחים שחוששי להרג ְשְטֵמנּו יֹוֵסף ְוָהֵשב ָישִּ  ". ּו ֹאתוֹ לּו יִּ
עד  " ועוד שם הטיעון של יוסף: אם יחתך הגוף, מה שווה הראש?    -" אתם הגוף ואני הראש" :שמלאי ' רובהמשך שם גם דרשתו של  5

נתנו ליוסף את הייחוס  הם ש  שהאחים  –"  תם לכאן הודעתי הוגנוסים שליותי עבד ומאחר שירד לכאן היו קוראים א   ירדתם שלא  
ואין אזכור משל הנרות בבראשית    .עוד סיבה מדוע התוודע יוסף לאחיו עליו עמדנו בדברינו  מוטיב    –שהפקיע אותו מתואר עבד  

ן  כיו.  ..: "מגילהרא  מהגמ  הנרות  משלאת  מוסיף  אך  נראה כבנוי על בסיס בראשית רבה  ש  רבי אליעזר פרשה ז  נתמשרבה. ראו  
  רים שהן מתקבלין אלא אמר להן דב  ?וכי יש אדם יכול לדבר על הלב...    צריך לנחמןלו ישטמנו יוסף. לפיכך    :אמרו  מנן,שלא זיראו  ש

  ראמ  ? ןבמה ניחמבר אחר:  חמן. ד יבכך נ  ?לא יכלו לכבות נר אחד, נר אחד יכול לכבות עשרה נרות  על הלב. ומה אם עשרה נרות
ארץ, היאך אני יכול לכלות עפר אתם נמשלתם כעפר    ?וכבי השמיםלות ככול לכאני י  ים, היאךנמשלתם ככוכבי השמ  םאת  :םלה

סף  משל הכוכבים שמזכיר כמובן את חלום יו   דווקא,  ולםמכ".  ?כול לכלות חול היםהים, היאך אני י  אתם נמשלתם לחול  ?הארץ
)בראשית יג טז,  לאבות  ת הזרע  הבטחץ שמזכיר את  ע ואולי גם עפר הארית ברקמזלו גם ה  ב. כך על הל   ומדבר  נשמע כמנחם  יהשנ

ומה פשר    נר  יין לא הסברנו איך נר מכבהמה גם שכאמור עדו מדבר אל הלב,  אבל לא ברור מה ב  . משל הנרות הוא נאה ויפהכח יד(
 שליט כל יכול. של צאן עם נר   ירוע ותההשוואה של נר

 עב כפי שיוסף אומר להם. שנות הרההצלה בהייתה להם  שבעטיה יוסף  שמכרו את הקלקלה של האחים 6

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%95-%d7%99%d7%a9%d7%98%d7%9e%d7%a0%d7%95-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%95-%d7%99%d7%a9%d7%98%d7%9e%d7%a0%d7%95-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%95-%d7%99%d7%a9%d7%98%d7%9e%d7%a0%d7%95-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a2%d7%95%d7%93-%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%95%d7%93%d7%a2-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%99%d7%95
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אות ועיני אחי  ווהנה עיניכם ר"  :חזר ואמר להם  7ח(. ועדיין אינן מתפייסין.   )בראשית מה  "םהאלהי  אתי הנה כי

ן  עד שאמר לה   8ין אינן מתפייסין. ן כך אין בלבי עליכם. ועדילבי על בנימי כשם שאין ב  -  )שם, פסוק יב(  "בנימין

א יכלו לכבות נר אחד, נר  ל ה נרותומה עשר ?שמא אתם סבורין שיש בי כוח לעשות לכם רעה ,אחי :זהון הבלש

וינשק לכל אחיו ויבך עליהם  "   :שנאמר  ,נתפייסו  ,כיון שאמר להם בלשון הזה  ?אחד יכול לכבות עשרה נרות

בבכי יבאו  "  :מרייה, שנאבכ מתוך    ראל עתיד לפייס את יש  הקב"ה (. וכן  פסוק טו  )שם  "אתו   כן דברו אחיו ואחרי  

 9ח(.  )ירמיה לא "ובתחנונים אובילם

 יש חלום ראשון  – ח-פסוקים ה ריב"א בראשית פרק לזפירוש 

 11אליקים ר הרב ר'  אומ  10. "  וגו'שנוא אותו על חלומותיו  ויוסיפו עוד  ...    וגו'ויגד לאחיו  ף חלום  ם יוסויחלו"

פ  שלכך החלום  רש ילא  נ   פיל  ,הכתוב  שנאמר  ,האחרים  כמו תקיים  שלא  על  יו"   :וזהו  אותו  שנוא  עוד  וסיפו 

  12ת. הרי כאן ב' חלומו ,וחלום האלומות חלום זה שלא נתפרש  -" לומותיו ועל דבריוח

ת  וקצ ."  נר אחד וכו'  תי' נרות לא יכלו לכבו"  :ויחי  שתשחלום הזה שלא נתפרש הוא שפרש"י בפרש מפרשים  וי

 13ון. ך עי יר צאחרים ואן כמו הלמה לא נתפרש כ המתי

 הנרות הוא החלום הראשון משל  – הלז בראשית דיה מברטנורא על רש"י ובע ר'

לא ם כן שא 14, ה החלום מהחלומותשהי  רלומשאין  ?זה צריך לישב מה היה החלום ה " סף חלום וגו'ויחלום יו"

  , "  'כוחלום הזה ושמעו נא הויגד לאחיו לאמור  "מר:  היה לו לו רק    ,"ויוסיפו עוד שנוא אותו וי ליה למימר: " ה

 
', אבל את מי שגרם  'מצווה בגין עבירה  יש  לפעמיםו  חשוב. לקב"ה יש חשבונות נסתרים בהנהגת העולםנראה שיש כאן מוסר השכל    7

 . ולא נכון  יודע שעשה דבר לא ראוי הוא  –ן זה מנחם לקלקלה אי
יכול  א  הכין עצמו היטב לפגישה עד של  וט. הואלא הייתה עניין פש  תוודעות יוסף לאחיוה   אחים.את ה   לא פייסו  גם דיבורים אלה  8

גם הם צריכים    ידעתם. הפיוס צריך להיות הדד  קל להפיס את לא היה  היה עוד להתאפק, אבל לאחים הייתה זו הפתעה גמורה ו
דוע  מ  סיבהעוד  וגם    מפני הבושהכן  ו  א יכול יוסף להתאפקולברינו  . ראו דמם וביניהם להתפייס אולי בראש ובראשונה עם עצ

   .כולם בפרשת ויגש חיוהתוודע יוסף לא 
גמרא במגילה הנ"ל והן את מדרש בראשית רבה )עליו הוא בנוי במקומות רבים ומרחיב אותו(  הסתם הכיר הן את הה שמן  מדרש ז  9

סבור    אוה  ,והיינה.  לישבגמרא מג  ומתמקד במשל הנרות  ילעל   שבבראשית רבההאחרים  מסלק את כל שאר המשלים המנחמים  
אבל בעוד שבגמרא מגילה משל הנרות משמש את  דבר אל לב האחים וירגיע אותם.  שמשל זה הוא העוצמתי מכולם, הוא זה שי

אפשר  ויגש.  יוסף עם אחיו בפרשת    לרגע התוודעותמשל  המקדים את  , מדרש זה  בפרשתנו  יעקב  תלנחם את אחיו אחרי מו  יוסף
,  להעצים את התוועדות יוסף ואחיו במטרה  ות היכן שנראה לו מתאים, אולי  דרשקם  למ  'ןשות הדריר 'חבמסגרת  זו  הקדמה לראות  

(, אבל אפשר גם שהקדמת משל  יחזור שוב על אותו משל?  ?מה יגיד להם יוסף כעת)  ' ההתפייסות אחרי מות יעקבעל חשבוןגם '
 . שרק הם מבינים דיבור'' יזה. א יהםבינם אחיו מרמזת שהיה כאן איזה קוד יוסף עהנרות לרגע ההתוועדות של 

בת  טת התורה, בתגונוק  פרשת וישב מגלה שכבר אחרי החלום הראשון, חלום האלומות,  קריאה בעיון של פסוקים אלה בראש  10
חלום השני, הוא  י, נזכר ה-רק אחרי כן, בפסוקים טמשמע שהיה חלום שקדם לחלום האלומות.  ותיו". האחים, בלשון רבים: "חלומ

 ים.  וכבוהכחלום השמש והירח 
 מחכמי אשכנז בתקופת בעלי התוספות ולא ברור למי הכוונה.  11
דם  היה חלום ראשון שק , תלמיד רש"י מראשוני בעלי התוספות(12-11מאות   הלוי ר)רבי יצחק בן אש בהצעה הראשונה של ריב"א 12

חלום זה לא    -ויגד לאחיו  ם יוסף חלום  ו ויחלה: "  זקוני בראשית לזח כך מפרש גם    .תורהב  מות אלא שלא נתפרשולחלום האל 
ריך לבוא  משמע לא כל חלום צ  ,במכוון   מעלימה אותוהנה יש עוד חלום שיוסף סיפר לאחים אך התורה    ".נתקיים לפיכך לא נכתב
 (. בפרשת ויגש מדוע לא שלח יוסף לאביו ואחרים, ראו דברינו)בראשית מב ט(  כנגד שיטת רמב"ןעל פתרונו ולהתקיים )

זה   איןבמדרשים. ו השראינו לעיל בגמרא מגילהנרות שהחלום הנסתר הוא משל , )בשם "יש מפרשים"( ריב"א יעמצ בהצעה שנייה 13
את  ריב"א  מצטט    של רש"י  ןנאמן  פרשכגם אותו.    'ורלסג'החלום הראשון שעמד בין יוסף ואחיו והגיע השעה  זה    –משל גרידא  

 ון!()הראש  פרש משל זה כחלום נוסף של יוסףל  , אבל לא מהססיעקב  יוסף לאחים לאחר מות  להפיוס שעל דברי    תנופירושו בפרש 
ם.  ן ואחריראה להלנברטנורא ש,  פים פרשנים נוספים מאסכולת בעלי התוספותלשיטה זו מצטר  שת וישב! תחילת פרמקם אותו בול

שים שמעלים את משל הנרות לא  (. המדרחלומותני  שן )מספיקים  המקרא מצניע את החלום הראשו?  ה זושיטב  אך מה קבלנו
דברי ניחומים בעלמא, אלא    ציעים שמשל הנרות איננואים הפרשנים מאסכולה זו וממציינים שזה חלום, אלא דברי פיוס בלבד. ב

יעקב, כאשר האחים  , לאחר פטירת  וקא כאןוד ו  .)ומסכימים ש"צריך עיון" מדוע כיסתה התורה חלום זה(  תרהנס  החלום הראשוןהוא  
האם זה פיוס    שלו!שבו הם ניסו לכבות את הנר  את החלום    ,ם הראשוןלו החלהזכיר להם את  יוסף  ים זה מול אלה בוחר  ויוסף ניצב

זו נתבונן בחיזוק של שיטה זו בפירוש ברטנורא, גם הוא מפרשני  טרם שנענה על שאלה    ?או שמא ליבוי האש מחדשת מעגל  וסגיר
 בד"כ בנתיבות שסלל רש"י.ג"כ שצועד המקרא 

 ערה הבאה. פורט בהמאותם שני החלומות המפורשים והידועים: האלומות והכוכבים. הסבר מ 14

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%9c%d7%90-%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%a4%d7%a7
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%9c%d7%90-%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%a4%d7%a7
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%9c%d7%90-%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%a4%d7%a7
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a9%d7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a2%d7%95%d7%93-%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%95%d7%93%d7%a2-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%99%d7%95
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a2%d7%95%d7%93-%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%95%d7%93%d7%a2-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%99%d7%95
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a2%d7%95%d7%93-%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%95%d7%93%d7%a2-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%99%d7%95
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a2%d7%95%d7%93-%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%95%d7%93%d7%a2-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%99%d7%95
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%93%d7%95%d7%a2-%d7%9c%d7%90-%d7%a9%d7%9c%d7%97-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%9c%d7%90%d7%91%d7%99%d7%95
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 5מתוך    3עמ'  

 

  ר לא היה לו לומ  ,לו היה אותו חלוםישא   ,ועוד  15. "  תו על חלומותיו וכו'ויוסיפו עוד שנוא או"אח"כ    יבשהרי כת 

   16לא היה אלא חלום אחד. שהרי ",לומותיועל ח "

  ", חד נר א  יכלו לכבותעשרה נרות לא  " ת ויחי  רש"י בסוף פרש  רהראשון היה מה שאמ  שהחלוםונראה לומר  

אבל    18. כי מזה לא אמרו דבר רק ששנאו אותו  17, להוציאו  בוזה החלום לא חשש הכתו  .ויק הזו ל שלא יכל ר  כלומ

רבים ששנים  " לשון  על חלומותיו" אח"כ    ר כך אמול  19.אותו  נּוע  אז חששו לדבריו ו    , שיהיה מושל עליהם  רכשאמ

 20הבור.  אותו אל  כשהשליכויים נתק  וזה החלום הראשון  .ם הנרות והאלומיםחלו :יוה

 רש"י בראשית פרשת ויחי פרק נ פסוק כא

דברים המתקבלים על הלב, עד שלא ירדתם לכאן היו מרננים עלי שאני עבד, ועל ידיכם נודע    -   "וידבר על לבם"

שאני בן חורין, ואם אני הורג אתכם מה הבריות אומרות כת של בחורים ראה ונשתבח בהן, ואמר אחי הם,  

 21נר אחד וכו':  כלו לכבותעשרה נרות לא י :. דבר אחר?את אחיוורג  ח שהא ם, יש לך ולבסוף הרג אות

 ר' עובדיה מברטנורא )עמר נקא( בראשית פרשת ויחי פרק נ פסוק כא

  22. " וכו' לו לכבות נר אחדעשרה נרות לא יוכ. דבר אחר: וידבר על לבם דברים המתקבלים על הלב וכו'"

 23? "בר אחרד"קשה מאי    ועוד  ?שמא נר אחד יכול לכבותרו:  מאוש  זהומה  ו  ?אחריכן מצינו שנר מכבה נר  ה  ,קשה

נרותש לומר  י ר  ,לזכיות  משל  שעשר  שכן דרך הנר הגדול מסתיר    ,הסתר האורוצה לומר  והכבוי הנזכר כאן 

  , ר את זכותי שהיה אחדזכיות לא יכלתם להסתי  אתם שהיה לכם עשר  :להם  רוזהו שאמ  .ומעלים אור נר הקטן

 
אומר בקצרה:    פסוק הט של פרק לז בתחילת פרשת וישב.  -רטנורא יש לעיין היטב בפסוקים הלהבין קטע זה בפירוש ב   נתעל מ  15

פּו עֹוד ְשֹנא ֹאתוֹ   ַוַיֲחֹלם יֹוֵסף" ים את הפסוק  נשמרבית הפרמחברים  ק, ולפיכך  . החלום עצמו לא מפורש בפסו"ֲחלֹום ַוַיֵגד ְלֶאָחיו ַויֹוסִּ
י:ַוֹיאמֶ כים: "סמוח ה- ו יםעם פסוקהזה  ְמעּו ָנא ַהֲחלֹום ַהֶזה ֲאֶשר ָחָלְמתִּ ים   ר ֲאֵליֶהם שִּ ֵנה ֲאַנְחנּו ְמַאְלמִּ ֵנה  ְוהִּ ים ְבתֹוְך ַהָשֶדה ְוהִּ ֲאֻלמִּ

ְשַתחֲ  ֵנה ְתֻסֶביָנה ֲאֻלֹמֵתיֶכם ַותִּ ָצָבה ְוהִּ י ְוַגם נִּ פּו  רּו לֹו ֶאָחיו ֲהמָ אמְ ַויֹ   י:ֶויןָ ַלֲאֻלָמתִּ ָקָמה ֲאֻלָמתִּ ְמֹשל ָבנּו ַויֹוסִּ ם ָמשֹול תִּ ְמֹלְך ָעֵלינּו אִּ ֹלְך תִּ
ֵנה ַהֶשֶמש ְוהַ ... ַוַיֲחֹלם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר : "ט". )ובפסוק ֹמָתיו ְוַעל ְדָבָריועֹוד ְשֹנא ֹאתֹו ַעל ֲחֹל ְשתַ ָיֵרַח ְוַאַחד ָעָשר כְוהִּ ים מִּ ים ֹוָכבִּ יֲחוִּ   "לִּ
?  אם טרם שמעו את החלום, למה כבר שונאים.  כתוב שהאחים שונאים אותובפסוק ה    שכבררטנורא ומדייק  החלום השני(. בא ב

? על  , כתוב שעל כך שנאו אותו. אז מה פשר השנאה הראשונה כבר בפסוק השפירט יוסף את חלום האלומות  ובפסוק ח אחרי
מות והכוכבים  קדם לשני החלומות הידועים: האלוא אך  אמנם לא התפרש במקרון שחר, חלום ראש דבר על חלום אה מכרחך שפסוק  

   את יוסף.האחים  וכבר שם שנאו  לכבות את הנר האחד עשרה. החלום שעשרה נרות מנסים חלום הנרות.וזה  –
 ריב"א שראינו לעיל.  שיטתכהוא שכתוב "חלומותיו" בלשון רבים זה נימוק  16
   .פרטולפרשו ול 17
ואפשר גם לראות חלום    לסלק )לכבות( אותו. םמעליל עליהם שהם מנסיעל כך שהוא  ,תואושנאו חלום הראשון של הנרות כבר ב 18

קב את החלום הזה, החלום מעיד על כך שאין לו מחשבות טובות  זה כחלק מהבאת הדיבה של יוסף על האחים. גם אם לא סיפר ליע
   וחד על אחיו.במי

מְ ענו לו: "  19 ם ָמשֲהָמֹלְך תִּ וף שחולם שאחיו מנסים לכבות את נרו )נר הוא סמל  כאן כבר לא יוסף הרד  ".ְמֹשל ָבנּוֹול תִּ ֹלְך ָעֵלינּו אִּ
כך או כך, הצמדת שני   שהאחים דנו את יוסף כרודף.שנים מסבירים  לא מעט פרו  לנשמה(, אלא יוסף המתנשא והרודף את אחיו

. מצד יוסף, חלום האלומות  מעניינת מחשבה  מעלה  כבים חוזר על מוטיב האלומות(  מות )חלום הכות ואח"כ האלוהחלומות: הנרו
שהם  שעלילה  פשר  אתם לא רק שלא תוכלו לכבות את נרי, אני אשלוט בכם. ומצד האחים, א :  הופך על פניו את חלום הנרות

הקשה    הנרות הוא בעצם החלוםהאם ייתכן שחלום    תחוו לו.מהחלום שהם יש הם  חמורה בעינימבקשים לכבות את נרו של יוסף  
 ולם? מכ

בניתוח  אותו  ומחזק  )בהצעה השנייה(  חבורתו  ו ריב"א ולבנתיב שסלהולך כאן    , רש"יומפרש את    במרחי שבד"כ  רא  ונברטפירוש    20
יטת רמב"ן שהפיוס יכול  אולי מצטרף לשבכך  ו  שהחלום התקייםמוסיף  בה בעת גם  .  (17  המדוקדק של פסוקי המקרא לעיל )הערה

בות את  חים את יוסף לבור היינו ניסו לככאשר השליכו הא ת?רו היכן התקיים חלום הנ ות רק לאחר הגשמת כל החלומות. אךלהי
הזאת העת לחזור  : אם כך, נחזור ונשאל על עיתוי הזכרת החלום הזה כעת לאחר שיעקב איננו והאחים חוששים מנקמת יוסףנרו. 

ל מדרש ממדרש עם  שיאמנם אין מקאת ועוד,  ז  בר על ליבם?שינחם את האחים ויד לכת יוסף לבור? האם זה מה  ולהזכיר את הש
ק ח לעיל    במדרש בראשית רבהרבי יצחק    שיטת, ראו  בוראו על פרשן מקרא, אבל כיוון שברטנורא הזכיר את השלכת יוסף ל 

חלום הנרות  וסף". אז אזכור  א חשש האחים: "לו ישטמנו ישהושלך אליו ומשם ב  רבווהציץ ביוסף  הלך  שבמהלך קבורת יעקב  
 הוא מה שינחם אותם כעת וידבר על ליבם?  , רלבות יוסף השלכם בעת שהתגש

עליו    21 ומרחיבים  לתורה  רש"י  פירוש  את  מזכירים  )ואחרים(  וברטנורא  שריב"א  ישירות    דבריהםבלפי  או  על  )ולא  מגילה  גמרא 
את החצי השני של מדרש  "י  שבחלק הראשון של דבריו מביא ר  זה. נתעכב מעט על פירוש בסיס    (, , שרש"י בנוי עליהםבראשית רבה 

נמשלתם כחית השדה  ... נמשלתם כעפר הארץ : "(. רש"י משמיט את כל הקטע של5הערה תחילת )ראו  להמובא לעיבראשית רבה 
  שנים עשר מזלות ברקיע שנים עשר שעות ביום וכנגד  מה אני יכול לשנות סדרו של עולם מפני שהם כנגד  ...   נמשלתם ככוכבים...  

עד שלא ירדתם לכאן היו קוראים אותי עבד ומאחר שירדתם לכאן הודעתי הוגנוסים  : "שמלאיעדיף את דרשתו של ר'  וכו' ", ומ
אומרין לא   הן ?אם הורג אני אתכם הם אומרין אין לשמור אמנה עם זה, עם אחיו לא שמר אמנה עם מי הוא משמר אמנה...  שלי

מה אני נעשה אנטידיקוס  וכו' ". ראו שם גם טיעון נוסף שרש"י מקצר בו: "  ראה וקרא אותן אחיו  ת של בחוריםהיו אחיו אלא כ
את רש"י  ?". אבל כל זה לא מספק  מברך ואני ממעט, הקב"ה  מה אני נעשה אנטידיקוס להקב"ה?  אבא מוליד ואנא קובר  ?לאבא

בנו ריב"א וברטנורא  ,  ףורך להוסיראה צ רש"י  שזה    ""דבר אחרל בסיס  ל הכוכבים שבגמרא מגילה. עאת משב"דבר אחר"  והוא מביא  
פתרון לחלום הנרות  נמצא    אוליממנו  שנראה בסמוך,  ו הנוסף של ברטנורא בפרשתנו  ששו את פירווהם גם שישמ  את דבריהם

 . 13,  5,  2בסוף הערות לשאלות שהעלינו לעיל תשובה ו
 חבה לעיל. דברי רש"י שהבאנו בהרמצית תעד כאן ציטוט   22
 ראה רש"י צורך להוסיף "דבר אחר" אחרי כל הטיעונים הקודמים שלכאורה משכנעים. מה בזה ישכנע עוד? למה  23
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 5מתוך    4עמ'  

 

ואלו הן    -   "אותם  וינחם"לפי שכתוב  "דבר אחר",  ולכך עשה    ?ותיכםזכילהסתיר עשר    כליואחד  כותי הא זשמ

 24לם צדיקים היו:ו שיש להן זכיות שכ ר כלומ ,נרות וכו' העשר  :םלה רשאמ ,התנחומין

 לנחמה איכה י וכבמ –ט א רבתי )איש שלום( פיסקא כפסיקת

ולא    .קין הרג את הבל  -  לא כקין להבל  ?אח  יזהכא  .(א  ח   יריםהש  שיר )  "לימי יתנך כאח  זהו שאומר הכתוב: "

י  אח   -  ולא כאחי יוסף ליוסף  .עשו שונא ליעקב  -  קבולא כעשו ליע  .עאל שונא את יצחקישמ   -  כישמעאל ליצחק

ל  עתה אל תיראו אנכי אכלכו":  אחר כל הרעות שעשו לו מה כתיב  .א כיוסף לאחיואל  .יוסף שונאים את יוסף

א יכלו  ומה עשרה נרות ל:  א(, ונחמם ואמר להם דברים שמתקבלין על הלבכ   ית נראש)ב  "  'ות טפכם וגאתכם וא

 25.()שם  "בםל  וינחם אותם וידבר על"  ?ד האיך יכול לכבות לעשרהלכבות נר אחד, נר אח

ם ומדבר  ומד ומנחם אותעות שעשו לו אחיו הוא ע א וראה ליוסף, אחר כל הרוב  ,בון של עולםיר  :אמרו לו ישראל

מי  "אלא    .ברנו כל המצות שבתורהאנו יודעים שהחרבנו את ביתך בעוונותינו, הרגנו את נביאינו, ועף  א  .לבםל  ע

וגו'רועה ישראל הא"  :אף אסף הנביא אמר  ."תנך כאח ליי נוהג כצאן יוסף  פ  "  זינה  אמר להם  .  (ב  )תהלים 

ר על לבם, אף  ודב  ם אותםנח  ?יואח סף לשה יומה ע  ., כיוסף אני נעשה לכםאותי  אתם מבקשים  ביוסףב"ה:  הק

 26. "י יאמר אלהיכם דברו על לב ירושליםנחמו נחמו עמ " :אתם

 שבת שלום 

 
רבה.   של ר' שמלאי מתוך בראשיתמוסיף רש"י ב"דבר אחר" את משל הנרות ולא מסתפק בפירוש הראשון  עפ"י ברטנורא לא בכדי 24

שאלה כיצד יכול נר  לנ כא  בראשית  ב ריב"א  הפתרון שמציע  ראו  ו באורו החזק יותר.  עלי   ע"י כך שהוא מאפילנר?  כיצד נר מכבה  
כלו  עשן י' נרות לא יו  ,כלומר  ?נירות'  ת ייוכל לכבו   נר אחד איך,  דומה עשרה נרות לא יוכלו לכבות נר אח: ע"י העשן: "לכבות נר

". וכך גם דעת זקנים והדר  לכבות נראבל העשן יוכל    ,וין דרך לכבות נרות זו את ז שהרי א  ,ואין לפרשו כמשמעו .  לכבות נר אחד
עשן עשרה נרות  רוש,  פיכבות נר אחד.  עשרה נרות לא יכלו ל :מעצמו )יוסף( קל וחומר    אשנשירש רש"י  פ: "מבעלי התוספותזקנים  

מציע את  והוא    ולא מקבל כאן את דעת  ,ריב"אבנתיב שסלל    לעיל ראינו שהולךברטנורא שאך    ".שדרכו של עשן לכבות את הנר
אבל אפשר ששניהם    את כל הנרות.ובסופו של דבר מכסה    האור המסמל את הזכויות של האדם במקום העשן המסמל את השלילה

אור    להאפיל עלבעשן נרותיכם וגם לא  את נרי    ךאתם לא הצלחתם להחשיבמשל הנרות אומר יוסף לאחיו:  ד התכוונו.  לרעיון אח
, למלאותם בעשן נרי או לחילופין להאיר באור ויכול להחשיך את נרותיכם , אני בוודאי שאינני רוצה  ות עשרת נרותיכםמכח אור  רינ

ְשַמת כ כז: "לו ג על בסיס הפסוק במשלי    שמות רבהלא לשלב כאן את דרשת  אי אפשר שחזק שיסתיר את אורות נרותיכם. ו  ֵנר ה' נִּ
כל    ". ויוסף אומר: נרי בידכם ונרותיכם בידי, נר כל אחד מאיתנו בידרי בידך ונרך בידייהא נב"ה:  אמר הק   -  ָבֶטן   ָאָדם ֹחֵפש ָכל ַחְדֵרי

)השווה עם הדימוי על אגודה של מקלות שכשהם    ול לכבות את האחריםיכ   אחד  כל שנים עשר הנרות דולקים ואין נרהאחרים.  
  ה האמתית חמהנאולי זו באמת  אם כך,    (.בראש השנה  אגודה אחת, בדברינו  דביחד לא ניתן לשבור אותם, תנחומא בובר נצבים  

ים צריכים כעת ללמוד  . האחאיננו בר  כ  אבא יעקבוהסגירה דווקא של החלום הראשון שממנו התחילה כל האיבה ודווקא כאשר  
ופתרונו  חבל שלא סופר חלום זה  מרגע השלכת יוסף לבור. רק  כל התהליך מההתחלה,    הפנים אתל'משגיח'.    בצוותא בלי  לחיות

אבני המקום במדרש  לחרן. ראה דברינו  מצבה בעת יציאתו  בנים שהציב  שנים עשר האל  אגלאבא יעקב בעודו בחיים שכל העת ד
חלום הנרות    ,מחלוקת "קטנה". אליבא דברטנורא לעילועדיין תישאר כאן    בפרשת וישב.  וימאן להתנחםצא וכן  וית  בפרש  ובפיוט

  נכוחים בדברים  את המעגל  סוגר יוסף  צל( וכאן  השלכת יוסף לבור )עובדה שהוא ני  בעת התקיים  ות את הנר האחד  שלא יכלו לכב
את החצי השני של הנר שמכבה את עשרת הנרות. אך אליבא דריב"א  שים  בשום פנים ואופן לנסות להג: אני לא מתכוון  וישירים

מיניה ולא מקצתיה. שני החלומות    ניין? לא : אתם זוכרים את החלום הראשון ממנו התחיל כל העבפרשתנו   אומר להם יוסף ואחרים,  
עשן וניסיון של נר אחד להאפיל    של. אבל כיבוי נרות, זרייתוהשתחוויתם לי ועדיין אני המו באתם    –האחרים התגשמו )חלקית(  

גישת    ת להתוודעות יוסף לאחיו בפרשת ויגש מייצגוהמדרש הגדול שמקדים את משל הנרו  היה ולא יהיה.לא    –  על הנרות האחרים
 ביניים שצריכה עיון בפני עצמה. 

הכוונה  ששנא את יצחק )  א קין שהרג את הבל, ישמעאליחמה עושה כאן המדרש? פורם מחדש את הפיוס שבין יוסף לאחיו? נ  25
? אפשר שיש לקרוא כאן  , עדייןאבל אחי יוסף ששונאים את יוסף  . עשו ששונא ליעקבו   בראשית כא ח(  ,שהיה מצחקכנראה על  

ניחם אותם.  בסוף  אי אפשר למחוק את המעשה הנורא שעשו לו במכירתו בעוד שהוא  ש היא שכוונת המדר"ששנאו" את יוסף ו
גם מההת אין להתעלם  גם במחיר צער אביוו אנכרות שלאבל  והטלטלות שטילטל אותם  מלא    ליהם  פיוס  היה  ומי אמר שלא 

חלק זה של המדרש בא לשרת את החלק השני שיבוא, גם במחיר הרעיון שאולי  ש  לומרנראה    ביניהם? מה פשר האסימטריה הזו?
 . ת ויגשבפרש  הסיפור שלא סופרראה דברינו , לפחות לא מצד האחים. יםמלאוהשלמה פיוס היו לא היה כאן 

הוא מחדד את הכרת   לצורך כך  .לעם ישראל  העתידית  יו את סיפור הנחמהגב  מדרש זה לא בא לפרש את המקרא אלא לבנות על  26
 .עם הקב"ההאסימטריים  האשמה של אחי יוסף ומציג כנגדה את סלחנותו של יוסף, ובלבד ליצור את ההקבלה של יחסי עם ישראל  

, נזכר בנבואת עמוס  כים חלק ג פרק מו(ות בקרבן שעיר החטאת שהוקרב במועדים )מורה נבויוסף נקבע לדורחטא מכירת  מה גם ש
ולהשאירו    הסברים והערות שוליים על מדרש פואטי זהבנרבה עוד  לא  שעדיף  נראה ש.  על עשרה הרוגי מלכות  אלה אזכרה"ובפיוט "

א יכלו לכבות נר אחד,  ל  ה נרותומה עשר":  שמסיים כך  הגדול לעילמדרש  ה. וכל קורא ימצא בו את טעמו. אך קפץ לנו  כמות שהוא 
  כן דברו אחיו אחרי וינשק לכל אחיו ויבך עליהם ו :שנאמר ,נתפייסו ,להם בלשון הזה כיון שאמר   ?נר אחד יכול לכבות עשרה נרות

נראה    ."ח(  )ירמיה לא  בבכי יבאו ובתחנונים אובילם  :מרייה, שנאבכמתוך    עתיד לפייס את ישראל  הקב"ה(. וכן  פסוק טו  )שם  אתו
ממשיך  נשיקה. לא סתם  הו  בכי עם ה,  וסף לאחיו התוודעות י בוממקם אותו כבר  את משל הנרות  מקדים המדרש הגדול  לא בכדי  ש

ות עם ישראל ונרות הקב"ה לא יוכלו לכבות את האהבה  נרה.  נחמת עם ישראל בידי הקב"הנרות עם  משל  המדרש ומקשר את  
  :יניהם. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ושום עשן או אור מזהיר לא יאפיל על אורו של הצד השניהגדולה והאור ההדדי שב

ף: "התחת אלהים אני". כביכול גם הקב"ה לא  ומתוך כל זה אולי גם פירוש חדש לדברי יוס  ."יהא נרי בידך ונרך בידיב"ה:  אמר הק"
 , אז אני יוסף אכבה? את נרות שבטי ישראל   יכול לכבות

https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%90%d7%92%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%90%d7%97%d7%aa-1
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%98
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%98
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%97%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%9c%d7%90-%d7%a1%d7%95%d6%bc%d7%a4%d6%bc%d6%b7%d7%a81
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 למסיים  לומר נהגו ומזה ,אמץו חזק כתיב מפיך הזה התורה ספר ימוש לא דבקרא ודע ... : "טו קלט חיים אורח השולחן ערוךראה  27

לבה"דים.  והמ  המעתיקיםמעשה ידי  ה,  שהם, כך נראדרשים,  דפוסי המות רבים של  סיומוי במצ ביטוי זה גם  ".  ונתחזק  זקח  זקח  ספר
  ךברו  כהנא  דרב  פסקתא  חסלת"פסיקתא דרב כהנא:  למשל סוף מדרש ספרי דברים: "סליק ספרי חזק ונתחזק". וכן בסיום    ראה

  בששי   אכהנ  מרב  הספר  כל  וסימתי   שלמתי'  י'  ח'  כ  אלחנן'  בר  יהוצדק  אני  קנתחזו  חזק  ירבה  עצמה  אונים  ולאין  כח  ףליע  הנותן
עינינו  עוד  והמאיר  למניין הכללי.    1291היא שנת  .  "ששי  לאלף  לפרט  ואחת  חמשים  שנת  דרא  רח לי  יום  ועשרים  בתשעה  בשבת

 טב. ל מילי דמיבכבתולדות מנהג זה, יבורך  


