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ידע  יוסף  אחריו,  שניו  א פי  פרויד  זיגחונד  תחו  שנית, 
שר  ש   ח וחותיהו  את  פתר  הוא  אחריו.  ש   ח וחות   פתור 
החשקיו ושר האופיו בבית הסוהר, ועתשיו, בפרשת חקץ, את 
ח וחות פרעה. פתרונותיו  א היו תישוף ו א נס. בחקרה ש  שר 
יחו   פרעה  ש   הו דתו  שיוו  זתר  הוא  האופיו,  ושר  החשקיו 
ש ושה יחיו  אחר חתן )בראשית ח, ת(. חנהג ש יטי קדו היה 
 חוג את יוו הו דתו בחשתה ו חרוץ בו את גור ו ש  אנשיו 
תא ה ואחריו )הד  תך יש בחתן תוארי התבוד ביוו ההו דת ש  
תן,  הניח שח וחות  או  היה,  בזחננו(. חסתבר  בריטניה  ח תת 
שר החשקיו ושר האופיו קשוריו  חאורע הצפוי וחשקפיו את 
שור  ובתור  עזרא  )אבן  חודעיו ש הו  ה א  והחששות  התקוות 

חציעיו שניהו פירושיו ברוח זו(.

ואשר  ח וחות פרעה, ייתתן שיוסף התיר חסורות חצריות 
ידועה  חש   שניו.  שאורתן שבע  רעב  תקופות  בדבר  קדוחות 
וחושחת  "אסט ת הרעב", תתובת חצרית החתעדת שנות רעב, 
בפיו ש  הח ך ג'ֹוֵסר שחש  בתחי ת החאה ה־27  פני הספירה. 
חוקר החקרא נחוו סרנה ציטט אותה בספרו ע  ספר בראשית. 

הנה שורותיה הראשונות:

ישבתי ָאֵב  ע  תיסאי הרו, ואנשי החצר אחוזי צער. 
חזה  בחועדו  בא  היאור  א  תי  ע יי,  דוויי  היה   בי 
בצחצוו,  הייתה  התבואה  שניו.  שבע  בת  תקופה 
יקר  היה  ייאת   אשר  דבר  ות   חיובשיו,  הגרעיניו 

החציאות.1

הש ישי:  תישרונו  היה  יוסף  ש   ביותר  החרשיו  ההישג  או ו 
שהח וו  הבעיה  את  ח וחות  פוע ,  פתור  היתו ת  הוציא 

פרשת
מקץ

 עי וי נשחת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריא  בן אריה  ייב שרטר

כוחם של חלומות
זהו אחד החהפתיו הגדו יו בספרות העו חית: בן  י ה הופך 
זר  ח וטין   — ביוסף  בו,  היה  חה  חאסיר  חשנה  ח ך.  יוסף 
 תרבות חצריו, "עברי", אדו שנרקב שניו בת א באשחת שווא 
חנהיג  אותו  היות  שהתשיר  בו  היה  חה   — אונס  ניסיון  ש  

האיחפריה הגדו ה ביותר בעו ו העתיק?

חהו  בדו  אחד  ת   אשר  תישרונות,  ש ושה  היו   יוסף 
הוא נח ת רביו, אך צירוף ש ושתו יחדיו הוא נדיר. התישרון 
הראשון:  ח וו ח וחות. תשאנו קוראיו בפרשת וישב ע  שני 
ח וחות הנעוריו ש ו — ע  א וחות אחיו החשתחוות  א וחתו, 
וע  השחש, הירח ואחד עשר התותביו החשתחוויו  ו — עדיין 
איננו יודעיו או הו תחושה חוקדחת ש  עתיד חפואר, או רק 
ביטוי  דחיונות פרועיו ש  י ד חפונק החתגדר בהזיות גדּו ה.

חיונית  חידע  פיסת  חתג ה  נו  הזה  השבוע  בפרשת  רק 
שהוסתרה חאתנו עד תה. יוסף אוחר  פרעה, שח ו אף הוא שני 
י  ִתּ ֲעָחִיו —  ַפּ ְרעֹה  ַפּ נֹות ַהֲח ֹוו ֶא   ִהָשּׁ ח וחות חקבי יו: "ְוַע  
)בראשית  תֹו"  ַ ֲעֹשׂ ָהֱא־ ִֹהיו  ּוְחַחֵהר  ָהֱא־ ִֹהיו  ֵחִעו  ָבר  ַהָדּ ָנתֹון 
חא,  ב(. עתשיו, בחבט  אחור, אנחנו חביניו שִהיָשנֹות ח וחו 
ש  יוסף הייתה אף היא סיחן שאין חדובר בדחיונות שווא. יוסף 

אתן נועד חנערותו  היות חנהיג שחשפחתו תשתחווה  ו.
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"זה חה יש".  עוחתו, ישנו חייו ש  "ְיִהי!". בחייו ש  "יהי!" 
הנותניו  הו  ש נו  והח וחות   — גורחיו  דבריו  קרות  אנחנו 

 נו קריאת תיוון.

את  חביו  ו  שאנו  האיש  אחר  אגדה",  זו  אין  תרצו  "או 
הקחת חדינת ישרא  יותר ח ת  אדו יחיד אחר. שחעתי פעו 
חא י ויז  סיפור נפ א. בחשך זחן חה התגוררו הרצ  וזיגחונד 
פרויד באותו רובע בווינה. " חז נו", אחר ויז , "הו  א נפגשו. 
'יש  י  אוחר,  היה  הרצ   שוחחו.  אי ו  קורה  היה  חה  תאר  ך 
ח וו ע  חדינה יהודית'. פרויד היה עונה, 'ספר  י, ֶהר הרצ , 
חחתי אתה חו ו את הח וו הזה? בוא, שתב ע  הספה ונעשה 
היהודית  והחדינה  חח וחותיו,  נרפא  היה  הרצ   פסיתואנ יזה'. 
פעו  אף  נרפא  ישרא   א  עו  קחה'".  שחחתנו,  הייתה   א 

חח וחותיו.

חנהיגיו  יוסף.  ש   השני  חתישרונו  נ חד  השני  העיקרון 
פותריו ח וחות ש  אנשיו אחריו. הו חשת  יו את הגו חי. 
"יש  נאוו  דור.  ש   ופחדיו  תקוותיו  דרך  ביטוי  חוצאיו  הו 
קינג  קח את התקוות ש  האפרו־  י ח וו" ש  חרטין  ותר 
אותו  יוסף עשו  ח וחותיו ש   תנפייו.  א  ונתן  הן  אחריקניו 
נותניו  נו  ש נו  הח וחות  פרעה.  ש   ח וחותיו  א א   חנהיג, 

תיוון; אב  הח וחות ש  אחריו נותניו  נו הזדחנות.

הח וחות  את  דרך  יישו  חצאו  הש ישי:  והעיקרון 
בחציאות. פתרון ח וו הוא  פעחיו דרך  פתרון בעיה. תחי ה 
ַאתרו את הבעיה שהח וו חע ה, ואז ִחצאו דרך  פתור אותה. 
הרבי חקוצק הצביע פעו ע  קושי ברש"י. בפסוק הראשון ש  
א( חבאר רש"י את שבעת שחותיו ש   יח,  )שחות  יתרו  פרשת 
תוהן חדיין, ואוחר שהשו ֶיֶתר ניתן  ו "ע  שו שיתר", ת וחר 

הזהיר חפניה. חיד  אחר שפענח את הח וו ובישר  פרעה ע  
שבע שנות הרעב הוסיף וסיפק פתרון:

ֶאֶרץ  ַע   יֵתהּו  ִויִשׁ ְוָחָתו  ָנבֹון  ִאיׁש  ַפְרעֹה  ֵיֶרא  ה  ְוַעָתּ
ׁש  ְוִחֵחּ ָהָאֶרץ  ַע   ִקִדיו  ְפּ ְוַיְפֵקד  ַפְרעֹה  ה  ַיֲעֶשׂ ִחְצָרִיו. 
צּו ֶאת ָתּ  אֶֹת   ָבע, ְוִיְקְבּ ׂ ֵני ַהָשּ ַבע ְשׁ ֶשׁ ֶאת ֶאֶרץ ִחְצַרִיו ְבּ
ְרעֹה,  ַחת ַיד ַפּ רּו ָבר ַתּ ה ְוִיְצְבּ אֹת ָהֵאֶ ּ בֹת ַהָבּ ִניו ַהֹטּ ַהָשּׁ
ַבע  דֹון ָ ָאֶרץ ְ ֶשׁ ָחרּו. ְוָהָיה ָהאֶֹת  ְ ִפָקּ ָעִריו, ְוָשׁ אֶֹת  ֶבּ
ֵרת ָהָאֶרץ  ֶאֶרץ ִחְצָרִיו ְו ֹא ִתָתּ ְהֶייָן ְבּ ר ִתּ ֵני ָהָרָעב ֲאֶשׁ ְשׁ

ָרָעב. )בראשית חא,  ג- ו( ָבּ

אנחנו תבר חתיריו את תישורי הניהו  החעו יו ש  יוסף. ראינו 
אותו בבית פוטיפר, וגו בבית הסוהר. תישרון זה, שהופגן בדיוק 
ברגע הנתון, הוא אשר הובי   חינוי יוסף  חשנה  ח ך חצריו.

יוסף ח חדנו, או תן, ש ושה עקרונות חנהיגותייו. הראשון: 
תשאנשיו  הדחיון ש תו.  תנפי  את  תקשרו  א   ח וחות.  ִח חו 
נוהג  הציע  הו  אני  חנהיגות,  בנושא  עצה  א יי  בקש  באיו 
 תת  עצחו את הזחן, החרחב והדחיון  ח וו. בח וחות אנחנו 
חג יו את נהיית  בנו החיוחדת, והה יתה אחרי ה ב היא הדרך 

הטובה ביותר  חיות חייו חתגח יו.2

ח יחת ח וחות נחשבת בדרך ת    דבר  א חעשי. טעות: 
יש אנשיו החב יו  זהו אחד הדבריו החעשייו ביותר שישנו. 
חודשיו ארותיו בתתנון חופשה, אך אינו חקדישיו אפי ו יוו 
החקרה  עצחו  רוחות  את  חפקיריו  הו  החייו.  אחד  תתנון 
שנאחר  חקוו  "ת   תי  היא  חז"   חסורת  שגיאה.  זו  והנסיבות. 
ִהי" הו חייו  ִהי', אינו א א  שון צער".3 חייו ש  "ַוּיְ ]בתורה[ 'ַוּיְ
ש   "שיהיה",  ש   שיקרו,  החתנה  דבריו  ש   חייו  פסיבייו, 
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ה ֶתֱחֶזה'". התוונה  הצעתו ש   הוסיף, "פרשה אחת בתורה: 'ְוַאּתָ
י ַחִי   ה ֶתֱחֶזה ִחָתּ  ָהָעו ַאְנֵשׁ יתרו  חשה הפותחת בחי יו "ְוַאָתּ
ְנֵאי ָבַצע" )יח, תא ואי ך(. תזתור, יתרו  י ֱאֶחת ֹשׂ ִיְרֵאי ֱא־ ִֹהיו ַאְנֵשׁ
ראה שחשה נשחק תחת עוחס ההנהגה והשיפוט היוחיוחי ש  ת  
בני ישרא , והוא והעו תאחד ע ו יו ת שונו " נבו ", והציע 
 ו  ח וק את החעחסה עו שתבות נוספות ש  חנהיגות זוטרה. 

הרבי חקוצק חזתיר שהפרשה שיתרו הוסיף, ת וחר דבריו 
ה ֶתֱחֶזה", א א תחה פסוקיו קודו  א  חשה, חתחי ה  א ח"ְוַאָתּ
ה" )יח, יז(. תירוצו  ה עֶֹשׂ ר ַאָתּ ָבר ֲאֶשׁ  תן, חהחי יו " ֹא טֹוב ַהָדּ
ר  ֲאֶשׁ ָבר  ַהָדּ טֹוב  " ֹא  אוחר  תשיתרו  פשוט.  חקוצק  הרבי  ש  
ה" הוא איננו חוסיף חשהו  תורה: הוא רק חציג בעיה.  ה עֶֹשׂ ַאָתּ

התוספת חגיעה תשהוא חגיע  פתרון.

החקיפיו  או  בעיות,  הפותריו  א ה  הו  טוביו  חנהיגיו 
בעיות. ק   ראות חה  א בסדר; החנהיגות  את עצחו בפותרי 
יוסף טחונה  גאוניותו ש   דרך  תקן.  ביתו ת  חצוא  חתג חת 
בתך  א א  רעב,  שנות  ושבע  שובע  שנות  שבע  שחזה  בתך   א 
שהגה שיטה  אגירת תבואה שתבטיח אספקת חזון  עו בשבע 

השניו הרעות.

דרתיו  וחצאו  אחריו;  ש   ח וחות  ִפתרו  ח וחות;  ִח חו 
תחצית  הו  א ה  תישוריו  ש ושה  ח וו  חציאות.   הפוך 
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