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שלוש גישות לחלומות
זהו אחד הוהפכים הגדו ים בספרות העו וית: בן  י ה הופך 
זר  ח וטין   — ביוסף  בו,  היה  וה  ואסיר  ושנה  ו ך.  יוסף 
 תרבות וצרים, "עברי", אדם שנרקב בכ א באשות שווא ש  
ניסיון אונס — וה היה בו שהכשיר אותו  היות ונהיג האיופריה 

הגדו ה ביותר בעו ם העתיק?

והם  בדו  אחד  כ   אשר  כישרונות,  ש ושה  היו   יוסף 
הוא נח ת רבים, אך צירוף ש ושתם יחדיו הוא נדיר. הכישרון 
הראשון:  ח ום ח ווות. כשאנו קוראים בפרשת וישב ע  שני 
ח ווות הנעורים ש ו — ע  א ווות אחיו הושתחוות  א וותו, 
וע  השוש, הירח ואחד עשר הכוכבים הושתחווים  ו — עדיין 
או  ופואר,  עתיד  ש   ווקדות  תחושה  הם  אם  יודעים  איננו 
בהזיות  הותגדר  ופונק  י ד  ש   פרועים  ביטוי  דויונות   רק 

גדּו ה.

רק בפרשת השבוע ש נו, פרשת וקץ, ותג ה  נו פיסת 
וידע חיונית שהוסתרה ואתנו עד כה. פרעה ח ם אף הוא שני 
ַהֲח ֹום  נֹות  ִהָשּׁ "ְוַע   ויוסף אוור  ו ע  כך:  ח ווות וקבי ים, 
ָהֱא־ ּוְוַוֵהר  ָהֱא־ ִֹהים  ֵוִעם  ָבר  ַהָדּ ָנכֹון  י  ִכּ  — ֲעָוִים  ַפּ ְרעֹה  ַפּ ֶא  
תֹו" )בראשית וא,  ב(. עכשיו, בובט  אחור, אנחנו   ִֹהים ַ ֲעֹשׂ

שאין  סיון  היא  אף  הייתה  יוסף  ש   ח ווו  שִהיָשנֹות  ובינים 
ונהיג  ונערותו  היות  נועד  אכן  יוסף  שווא.  בדויונות  ודובר 

שושפחתו תשתחווה  ו.

היה  אחריו,  יוסף  שנים  א פי  פרויד  זיגוונד  כוו  שנית, 
ח ווותיהם  את  פתר  הוא  אחרים.  ש   ח ווות  כישרון  פתור 
ש  שר הושקים ושר האופים בבית הסוהר, ועכשיו, בפרשתנו, 
את ח ווות פרעה. פתרונותיו  א היו כישוף ו א נס. בוקרה ש  
שר הושקים ושר האופים, הוא זכר שיום הו דתו ש  פרעה יחו  
ש ושה יוים  אחר וכן )בראשית ו, כ(. ונהג ש יטי קדם היה 
 חוג את יום הו דתם בושתה ו חרוץ בו את גור ם ש  אנשים 
כא ה ואחרים )הד  כך יש בותן תוארי הכבוד ביום ההו דת ש  
כן,  הניח שח ווות  אם  היה,  בזוננו(. וסתבר  בריטניה  ו כת 
שר הושקים ושר האופים קשורים  ואורע הצפוי וושקפים את 

התקוות והחששות ה א וודעים ש הם.1 

ואשר  ח ווות פרעה, ייתכן שיוסף הכיר וסורות וצריות 
ידועה  וש   שנים.  שאורכן שבע  רעב  תקופות  בדבר  קדווות 
ווושות  "אסט ת הרעב", כתובת וצרית הותעדת שנות רעב, 
בפיו ש  הו ך ג'ֹוֵסר שוש  בתחי ת הואה ה־27  פני הספירה. 
חוקר הוקרא נחום סרנה ציטט אותה בספרו ע  ספר בראשית. 

הנה שורותיה הראשונות:

ישבתי ָאֵב  ע  כיסאי הרם, ואנשי החצר אחוזי צער. 
וזה  בוועדו  בא  היאור  א  כי  ע יי,  דוויי  היה   בי 
בצוצום,  הייתה  התבואה  שנים.  שבע  בת  תקופה 
יקר  היה  ייאכ   אשר  דבר  וכ   ויובשים,  הגרעינים 

הוציאות.2

פרשת
מקץ

 עי וי נשות: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריא  בן אריה  ייב שרטר
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ִהי',  'ַוּיְ ]בתורה[  שגיאה. וסורת חז"  היא כי "כ  וקום שנאור 
ִהי" הם חיים פסיביים, חיים  אינו א א  שון צער".4 חיים ש  "ַוּיְ
יש".  וה  "זה  ש   "שיהיה",  ש   שיקרו,  הותנה  דברים  ש  
 עוותם, ישנם חיים ש  "ְיִהי!". בחיים ש  "יהי!" אנחנו גורוים 
 דברים  קרות — והח ווות ש נו הם הנותנים  נו קריאת כיוון.

את  חבים  ו  שאנו  האיש  אור  אגדה",  זו  אין  תרצו  "אם 
הקות ודינת ישרא  יותר ו כ  אדם יחיד אחר. שועתי פעם 
וא י ויז  רעיון נפ א. בושך זון וה התגוררו הרצ  וזיגוונד 
פרויד באותו רובע בווינה. " וז נו", אור ויז , "הם  א נפגשו. 
'יש  י  אוור,  היה  הרצ   שוחחו.  אי ו  קורה  היה  וה  תאר  ך 
ח ום ע  ודינה יהודית'. פרויד היה עונה, 'ספר  י, ֶהר הרצ , 
וותי אתה חו ם את הח ום הזה? בוא, שכב ע  הספה ונעשה 
היהודית  והודינה  וח ווותיו,  נרפא  היה  הרצ   פסיכואנ יזה'. 
פעם  אף  נרפא  ישרא   א  עם  קוה'".  שוחתנו,  הייתה   א 

וח ווותיו.

ונהיגים  יוסף.  ש   השני  וכישרונו  נ וד  השני  העיקרון 
פותרים ח ווות ש  אנשים אחרים. הם ושכ  ים את הגו וי. 
הם ווצאים דרך  ביטוי תקוותיו ופחדיו ש  דור. נאום "יש  י 
ח ום" ש  ורטין  ותר קינג  קח את התקוות ש  האוריקנים 
אותו  עשו  יוסף  ש   ח ווותיו  כנפיים.  א  ונתן  הן  השחורים 
נותנים  נו  ש נו  הח ווות  פרעה.  ש   ח ווותיו  א א   ונהיג, 

כיוון; אב  הח ווות ש  אחרים נותנים  נו הזדונות.

הח ווות  את  דרך  יישם  וצאו  הש ישי:  והעיקרון 
בוציאות. פתרון ח ום הוא  פעוים דרך  פתרון בעיה. תחי ה 
ַאתרו את הבעיה שהח ום וע ה, ואז ִוצאו דרך  פתור אותה. 

הש ישי:  כישרונו  היה  יוסף  ש   ביותר  הורשים  ההישג  או ם 
היכו ת  יישם ח ווות:  פתור את הבעיה שהח ום הזהיר ופניה. 
ויד  אחר שפענח את הח ום ובישר  פרעה ע  שבע שנות הרעב 

הוסיף וסיפק פתרון:

ֶאֶרץ  ַע   יֵתהּו  ִויִשׁ ְוָחָכם  ָנבֹון  ִאיׁש  ַפְרעֹה  ֵיֶרא  ה  ְוַעָתּ
ׁש  ְוִחֵוּ ָהָאֶרץ  ַע   ִקִדים  ְפּ ְוַיְפֵקד  ַפְרעֹה  ה  ַיֲעֶשׂ ִוְצָרִים. 
צּו ֶאת ָכּ  אֶֹכ   ָבע, ְוִיְקְבּ ׂ ֵני ַהָשּ ַבע ְשׁ ֶשׁ ֶאת ֶאֶרץ ִוְצַרִים ְבּ
ְרעֹה,  ַחת ַיד ַפּ רּו ָבר ַתּ ה ְוִיְצְבּ אֹת ָהֵאֶ ּ בֹת ַהָבּ ִנים ַהֹטּ ַהָשּׁ
ַבע  דֹון ָ ָאֶרץ ְ ֶשׁ ָורּו. ְוָהָיה ָהאֶֹכ  ְ ִפָקּ ָעִרים, ְוָשׁ אֶֹכ  ֶבּ
ֵרת ָהָאֶרץ  ֶאֶרץ ִוְצָרִים ְו ֹא ִתָכּ ְהֶייָן ְבּ ר ִתּ ֵני ָהָרָעב ֲאֶשׁ ְשׁ

ָרָעב )בראשית וא,  ג- ו(. ָבּ

אנחנו כבר וכירים את כישורי הניהו  הועו ים ש  יוסף. ראינו 
אותם בבית פוטיפר, וגם בבית הסוהר. כישרון זה, שהופגן בדיוק 
ברגע הנכון, הוא אשר הובי   וינוי יוסף  ושנה  ו ך וצרים.

יוסף ו ודנו, אם כן, ש ושה עקרונות ונהיגותיים. הראשון: 
ִח וו ח ווות. א  תאזקו את כנפי הדויון ש כם. כשאנשים באים 
א יי  בקש עצה בנושא ונהיגות, אני נוהג  הציע  הם  ח ום — 
הדרושים.  והדויון  הורחב  הזון,  את  כך  עצום  ו תת  שם 
בח ווות אנחנו וג ים את נהיית  בנו הויוחדת, והה יכה אחרי 

ה ב היא הדרך הטובה ביותר  חיות חיים ותגו ים.3

ח יות ח ווות נחשבת בדרך כ    דבר  א ועשי. טעות: 
זהו אחד הדברים הועשיים ביותר. יש אנשים הוב ים חודשים 
ארוכים בתכנון חופשה, אך אינם וקדישים אפי ו יום אחד  תכנון 
זו  והנסיבות.  הוקרה  עצום  רוחות  את  ופקירים  הם  החיים. 
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שא ות  שו חן השבת

ח וו ח ווות: עד כוה גדו ים הם הרעיונות שאתם 	 
רוקוים  חייכם בח ום?

הבינו את ח ווותיהם ש  אחרים: האם אתם וקשיבים 	 
 פעוים  שאיפות ש  אנשים אחרים, ועוזרים  הם 

 דויין אותן ביתר בהירות?
אפשר  הפוך 	  דרכים  באי ו  ח ווותיכם:  את  וושו 

ח ווות  וציאות?

5

הרבי וקוצק הצביע פעם ע  קושי ברש"י. בפסוק הראשון ש  
א( ובאר רש"י את שבעת שוותיו ש   יח,  )שוות  יתרו  פרשת 
כוהן ודיין, ואוור שהשם ֶיֶתר ניתן  ו "ע  שם שיתר", כ וור 
ה ֶתֱחֶזה'". הכוונה  הצעתו ש   הוסיף, "פרשה אחת בתורה: 'ְוַאּתָ
י ַחִי   ה ֶתֱחֶזה ִוָכּ  ָהָעם ַאְנֵשׁ יתרו  ושה הפותחת בוי ים "ְוַאָתּ
ְנֵאי ָבַצע" )יח, כא ואי ך(. כזכור, יתרו  י ֱאֶות ֹשׂ ִיְרֵאי ֱא־ ִֹהים ַאְנֵשׁ
ראה שושה נשחק תחת עווס ההנהגה והשיפוט היוויווי ש  כ  
בני ישרא , והוא והעם כאחד ע ו ים כ שונו " נבו ", והציע 
 ו  ח וק את הועוסה עם שכבות נוספות ש  ונהיגות זוטרה. 

הרבי וקוצק וזכיר שהפרשה שיתרו הוסיף, כ וור דבריו 
ה ֶתֱחֶזה", כדברי רש"י, א א כוה  א  ושה, ותחי ה  א ו"ְוַאָתּ
ה"  עֶֹשׂ ה  ַאָתּ ר  ֲאֶשׁ ָבר  ַהָדּ טֹוב  " ֹא  והוי ים  קודם  כן,  פסוקים 
)יח, יז(. תירוצו ש  הרבי וקוצק פשוט. כשיתרו אוור " ֹא טֹוב 
ה" הוא עדיין איננו ווסיף ושהו  תורה: הוא  ה עֶֹשׂ ר ַאָתּ ָבר ֲאֶשׁ ַהָדּ
האצ ת  וגיע  פתרון,  כשהוא  וגיעה  התוספת  בעיה.  וציג  רק 

הסוכויות.

הוקיפים  או  בעיות,  הפותרים  א ה  הם  טובים  ונהיגים 
את עצום בפותרי בעיות. ק   ראות ותי הדברים ושתבשים; 
ש   גאוניותו  דרך  תקנם.  ביכו ת  וצוא  ותג ות  הונהיגות 
יוסף טוונה  א בכך שחזה שבע שנות שובע ושבע שנות רעב, 
וזון  אספקת  תבואה שתבטיח  שיטה  אגירת  שהגה  בכך  א א 

 עם בשבע השנים הרעות.

דרכים  ווצאו  אחרים;  ש   ח ווות  ִפתרו  ח ווות;  ִח וו 
תוצית  הם  א ה  כישורים  ש ושה  ח ום  וציאות.   הפוך 

הונהיגות ע  פי יוסף.

1  אבן עזרא ובכור שור, בפירושיהם  בראשית ו, יב, וציעים שניהם ביאורים ברוח 
זו.
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