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פרשת מקץ
יום א
ַרעֹה ח ֵֹּלם ו ְִהנֵּה ע ֵֹּמד עַל ַה ְיאֹר( :ב) ו ְִהנֵּה ִמן ַהיְ אֹר עֹלֹת
ָמים ּופ ְ
ָתיִם י ִ
ַיְהי ִמ ֵּקץ ְשנ ַ
(א) ו ִ
וְהנֵּה ֶׁש ַבע פָרֹות ֲא ֵּחרֹות
ַת ְר ֶׁעינָה ָבָאחּו( :ג) ִ
ּוב ִריאֹת ָב ָשר ו ִ
ֶׁש ַבע פָרֹות יְפֹות ַמ ְר ֶׁאה ְ
ַת ֲעמ ְֹדנָה ֵּא ֶׁצל ַהפָרֹות עַל ְש ַפת
וְדקֹות ָב ָשר ו ַ
יהן ִמן ַה ְיאֹר ָרעֹות ַמ ְר ֶׁאה ַ
ַאח ֵּר ֶׁ
עֹלֹות ֲ
וְדקֹת ַה ָב ָשר ֵּאת ֶׁש ַבע ַהפָרֹות יְ פֹת ַה ַמ ְר ֶׁאה
ֹאכ ְלנָה ַהפָרֹות ָרעֹות ַה ַמ ְר ֶׁאה ַ
ַהיְ אֹר( :ד) ַות ַ
ֳּלים עֹלֹות ְב ָקנֶׁה ֶׁא ָחד
וְהנֵּה ֶׁש ַבע ִשב ִ
ַחלֹם ֵּשנִית ִ
ַיִישן ַוי ֲ
ַרעֹה( :ה) ו ָ
יקץ פ ְ
וְ ַה ְב ִריאֹת וַיִ ַ
יהן( :ז)
ַאח ֵּר ֶׁ
ּושדּופֹת ָק ִדים צ ְֹמחֹות ֲ
ֳּלים ַדקֹות ְ
וְהנֵּה ֶׁש ַבע ִשב ִ
ְב ִריאֹות וְ טֹבֹות( :ו) ִ
ַרעֹה ו ְִהנֵּה
יקץ פ ְ
וְה ְמ ֵּלאֹות וַיִ ַ
ֳּלים ַה ְב ִריאֹות ַ
ֳּלים ַה ַדקֹות ֵּאת ֶׁש ַבע ַה ִשב ִ
ַענָה ַה ִשב ִ
ַת ְבל ְ
וִ
ֲחלֹום:
רש"י
(א) ויהי מקץ  -כתרגומו מסוף ,וכל לשון קץ סוף הוא:
על היאור  -כל שאר נהרות אינם קרוים יאורים חוץ מנילוס ,מפני שכל הארץ עשויין
יאורים יאורים בידי אדם ונילוס עולה בתוכם ומשקה אותם ,לפי שאין גשמים
יורדין במצרים תדיר כשאר ארצות:
(ב) יפות מראה  -סימן הוא לימי שובע ,שהבריות נראות יפות זו לזו ,שאין עין בריה
צרה בחברתה:
באחו  -באגם ,כמו (איוב ח יא) ישגא אחו:
(ד) ותאכלנה  -סימן שתהא כל שמחת השובע נשכחת בימי הרעב:
(ה) בקנה אחד  -גבעול:
(ו) ושדופת  ,-חבוטות
קדים  -רוח מזרחית
והנה חלום  -והנה נשלם חלום שלם לפניו והוצרך לפותרים:
שאלות
איך מסביר רש"י את המילים "מקץ שנתיים"?
מה שם הנהר הגדול של מצרים ,כיום ,איך הוא נקרא בתורה?
מה מסמלות הפרות יפות המראה?
מה מסמלת העובדה שהפרות הזות אכלו את הפרות השמנות?
מה המשמעות של המשפט "והנה חלום"?
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יום ב
פרשת מקץ
יה
ְאת ָכל ֲח ָכ ֶׁמ ָ
ִשלַח וַיִ ְק ָרא ֶׁאת ָכל ַח ְר ֻט ֵּמי ִמ ְצ ַריִ ם ו ֶׁ
ַתפָעֶׁם רּוחֹו ַוי ְ
(ח) ַוי ְִהי ַבב ֶֹׁקר ו ִ
ַיְד ֵּבר ַשר ַה ַמ ְש ִקים ֶׁאת
ַרעֹה( :ט) ו ַ
אֹותם ְלפ ְ
פֹותר ָ
ְאין ֵּ
ַרעֹה ָל ֶׁהם ֶׁאת ֲחלֹמֹו ו ֵּ
וַיְ ַספֵּר פ ְ
ֲב ָדיו וַיִ ֵּתן א ִֹתי ְב ִמ ְש ַמר
ַרעֹה ָק ַצף עַל ע ָ
ַרעֹה ֵּלאמֹר ֶׁאת ֲח ָטַאי ֲאנִי ַמזְ ִכיר ַהיֹום( :י) פ ְ
פְ
יְלה ֶׁא ָחד ֲאנִ י וָהּוא
ַח ְל ָמה ֲחלֹום ְב ַל ָ
ְאת ַשר ָהא ִֹפים( :יא) ַונ ַ
ֵּבית ַשר ַה ַט ָב ִחים א ִֹתי ו ֵּ
ֶׁבד ְל ַשר ַה ַט ָב ִחים וַנְ ַספֶׁר לֹו
וְשם ִא ָתנּו נַעַר ִע ְב ִרי ע ֶׁ
ִאיש ְכ ִפ ְתרֹון ֲחלֹמֹו ָח ָל ְמנּו( :יב) ָ
ַיִפ ָתר ָלנּו ֶׁאת ֲחלֹמ ֵֹּתינּו ִאיש ַכ ֲחלֹמֹו ָפ ָתר( :יג) ַוי ְִהי ַכ ֲא ֶׁשר ָפ ַתר ָלנּו ֵּכן ָהיָה א ִֹתי ֵּה ִשיב
ו ְ
עַל ַכנִ י וְ אֹתֹו ָת ָלה:
רש"י
(ח) ותפעם רוחו  -ומטרפא רוחה מקשקשת בתוכו כפעמון .ובנבוכדנצר הוא אומר
(דניאל ב א) ותתפעם רוחו ,לפי שהיו שם שתי פעימות שכחת החלום והעלמת
פתרונו:
חרטמי  -הנחרים בטימי מתים ,ששואלים בעצמות .טימי ,הן עצמות בלשון ארמי,
ובמשנה בית שהוא מלא טמיא ,מלא עצמות:
ואין פותר אותם לפרעה  -פותרים היו אותם ,אבל לא לפרעה ,שלא היה קולן נכנס
באזניו ,ולא היה לו קורת רוח בפתרונם ,שהיו אומרים שבע בנות אתה מוליד ,שבע
בנות אתה קובר:
(יא) איש כפתרון חלומו  -חלום הראוי לפתרון שנפתר לו ודומה לו:
(יב) נער עברי עבד  -ארורים הרשעים שאין טובתם שלמה .מזכירו בלשון בזיון:
נער  -שוטה ואין ראוי לגדולה:
עברי  -אפילו לשוננו אינו מכיר:
עבד  -וכתוב בנמוסי מצרים שאין עבד מולך ולא לובש בגדי שרים:
איש כחלומו  -לפי החלום וקרוב לענינו:
(יג) השיב על כני  -מי שבידו להשיב ,והוא פרעה הנזכר למעלה ,כמו שאמר (לעיל
פסוק י) פרעה קצף על עבדיו ,הרי מקרא קצר ולא פירש מי השיב ,לפי שאין צריך
לפרש מי השיב ,וכן דרך כל מקראות קצרים על מי שעליו לעשות הם סותמים את
הדבר:
שאלות
כאן כתוב ותפעם רוחו בספר דניאל מסופר על המך נבוכדנצר שגם חלם
ושם נאמר ותתפעם רוחו מה ההבדל?
רש" י מפרש את המילה חרטומים על ידי שמחלק את המילה לשנים חר
טומי .המילה "טומי" או "טימי" משמעה עצמות .אם כן מה פירוש המילה
חרטומים?

כיתות ד -ו

ואין פותר אותם לפרעה האם המילה לפרעה אינה מיותרת ?.הרי יודעים
שהחולם הוא פרעה!
באיזה כינויי גנאי מכנה שר המשקים את יוסף?
***מה זה "מקרא קצר" ,הראה זאת בפסוק יג
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יום ג
פרשת מקץ
ַיְריצֻהּו ִמן ַהבֹור וַיְ גַלַח וַיְ ַחלֵּף ִש ְמל ָֹתיו ַו ָיבֹא ֶׁאל
יֹוסף ו ִ
ַרעֹה ַוי ְִק ָרא ֶׁאת ֵּ
(יד) וַיִ ְשלַח פ ְ
יך
ָל ָ
ַאנִ י ָש ַמ ְע ִתי ע ֶׁ
ַמ ִתי ּופ ֵֹּתר ֵּאין אֹתֹו ו ֲ
יֹוסף ֲחלֹום ָחל ְ
ַרעֹה ֶׁאל ֵּ
ֹאמר פ ְ
ַרעֹה( :טו) ַוי ֶׁ
פְ
ָדי ֱאל ִֹהים ַיעֲנֶׁה
ַרעֹה ֵּלאמֹר ִב ְלע ָ
יֹוסף ֶׁאת פ ְ
ֵּלאמֹר ִת ְש ַמע ֲחלֹום ִל ְפתֹר אֹתֹו( :טז) ַויַעַן ֵּ
יֹוסף ַב ֲחל ִֹמי ִהנְ נִי ע ֵֹּמד עַל ְש ַפת ַהיְ אֹר( :יח)
ַרעֹה ֶׁאל ֵּ
ַיְד ֵּבר פ ְ
ַרעֹה( :יז) ו ַ
ֶׁאת ְשלֹום פ ְ
ַת ְר ֶׁעינָה ָבָאחּו( :יט) ו ְִהנֵּה
וְ ִהנֵּה ִמן ַהיְ אֹר עֹלֹת ֶׁש ַבע פָרֹות ְב ִריאֹות ָב ָשר וִ יפֹת תַֹאר ו ִ
יתי ָכ ֵּהנָה
וְרקֹות ָב ָשר לֹא ָר ִא ִ
וְרעֹות תַֹאר ְמאֹד ַ
יהן ַדלֹות ָ
ַאח ֵּר ֶׁ
ֶׁש ַבע פָרֹות ֲא ֵּחרֹות עֹלֹות ֲ
ְה ָרעֹות ֵּאת ֶׁש ַבע ַהפָרֹות
ֹאכ ְלנָה ַהפָרֹות ָה ַרקֹות ו ָ
ְב ָכל ֶׁא ֶׁרץ ִמ ְצ ַריִם ָלר ַֹע( :כ) ַות ַ
יהן
ּומ ְר ֵּא ֶׁ
נֹודע ִכי ָבאּו ֶׁאל ִק ְר ֶׁבנָה ַ
ַתבֹאנָה ֶׁאל ִק ְר ֶׁבנָה וְ לֹא ַ
ָה ִראשֹנֹות ַה ְב ִריאֹת( :כא) ו ָ
ֳּלים עֹלֹת ְב ָקנֶׁה ֶׁא ָחד
ָא ֶׁרא ַב ֲחל ִֹמי וְ ִהנֵּה ֶׁש ַבע ִשב ִ
יקץ( :כב) ו ֵּ
ָא ָ
ַרע ַכ ֲא ֶׁשר ַב ְת ִחלָה ו ִ
יהם:
ַאח ֵּר ֶׁ
ֳּלים ְצנֻמֹות ַדקֹות ְשדֻפֹות ָק ִדים צ ְֹמחֹות ֲ
וְהנֵּה ֶׁש ַבע ִשב ִ
ְמ ֵּלאֹת ְוטֹבֹות( :כג) ִ
ֳּלים ַהטֹבֹות ָוא ַֹמר ֶׁאל ַה ַח ְר ֻט ִמים וְ ֵּאין
ֳּלים ַה ַדקֹת ֵּאת ֶׁש ַבע ַה ִשב ִ
ַת ְב ַל ְע ָן ַה ִשב ִ
(כד) ו ִ
ַרעֹה ֶׁא ָחד הּוא ֵּאת ֲא ֶׁשר ָה ֱאל ִֹהים ע ֶֹׁשה
ַרעֹה ֲחלֹום פ ְ
יֹוסף ֶׁאל פ ְ
ֹאמר ֵּ
ַמגִ יד ִלי( :כה) ַוי ֶׁ
ֳּלים ַהטֹבֹת ֶׁש ַבע ָשנִ ים
ַרעֹה( :כו) ֶׁש ַבע ָפרֹת ַהטֹבֹת ֶׁש ַבע ָשנִים ֵּהנָה וְ ֶׁש ַבע ַה ִשב ִ
ִהגִ יד ְלפ ְ
יהן ֶׁש ַבע ָשנִ ים
ַאח ֵּר ֶׁ
ְה ָרעֹת ָהעֹלֹת ֲ
ֵּהנָה ֲחלֹום ֶׁא ָחד הּוא( :כז) וְ ֶׁש ַבע ַהפָרֹות ָה ַרקֹות ו ָ
ֳּלים ָה ֵּרקֹות ְשדֻפֹות ַה ָק ִדים יִ ְהיּו ֶׁשבַע ְשנֵּי ָרעָב( :כח) הּוא ַה ָד ָבר ֲא ֶׁשר
ֵּהנָה וְ ֶׁש ַבע ַה ִשב ִ
ַרעֹה( :כט) ִהנֵּה ֶׁש ַבע ָשנִ ים ָבאֹות
ַרעֹה ֲא ֶׁשר ָה ֱאל ִֹהים ע ֶֹׁשה ֶׁה ְרָאה ֶׁאת פ ְ
ִד ַב ְר ִתי ֶׁאל פ ְ
יהן וְנִ ְש ַכח ָכל ַה ָש ָבע ְב ֶׁא ֶׁרץ
ַאח ֵּר ֶׁ
ָש ָבע גָדֹול ְב ָכל ֶׁא ֶׁרץ ִמ ְצ ָריִ ם( :ל) וְ ָקמּו ֶׁש ַבע ְשנֵּי ָרעָב ֲ
ַאח ֵּרי ֵּכן
ָארץ ִמ ְפנֵּי ָה ָרעָב ַההּוא ֲ
ָדע ַה ָש ָבע ָב ֶׁ
ָארץ( :לא) וְ לֹא יִ ּו ַ
וְכ ָלה ָה ָרעָב ֶׁאת ָה ֶׁ
ִמ ְצ ָריִ ם ִ
ֲמיִ ם ִכי נָכֹון ַה ָד ָבר ֵּמ ִע ם
ַרעֹה ַפע ָ
ִכי ָכ ֵּבד הּוא ְמאֹד( :לב) וְעַל ִה ָשנֹות ַה ֲחלֹום ֶׁאל פ ְ
ּומ ַמ ֵּהר ָה ֱאל ִֹהים ַל ֲעשֹתֹו:
ָה ֱאל ִֹהים ְ
רש"י פרשת מקץ
יד) מן הבור  -מן בית הסוהר שהוא עשוי כמין גומא ,וכן כל בור שבמקרא לשון
גומא הוא ,ואף אם אין בו מים קרוי בור פוש"א בלע"ז [חפירה]:
ויגלח  -מפני כבוד המלכות:
(טו) תשמע חלום לפתור אותו  -תאזין ותבין חלום לפתור אותו:
תשמע  -לשון הבנה והאזנה ,כמו (להלן מב כג) שומע יוסף( ,דברים כח מט) אשר לא
תשמע לשונו,
(טז) בלעדי  -אין החכמה משלי אלא אלהים יענה ,יתן עניה בפי לשלום פרעה:
(יט) דלות  -כחושות ,כמו (ש"ב יג ד) מדוע אתה ככה דל ,דאמנון:
ורקות בשר  -כל לשון רקות שבמקרא חסרי בשר,
(כג) צנמות  -צונמא בלשון ארמי סלע ,הרי הן כעץ בלי לחלוח ,וקשות כסלע,
ותרגומו נצן לקין ,נצן אין בהן אלא הנץ לפי שנתרוקנו מן הזרע:
(כו) שבע שנים ,שבע שנים  -כולן אינן אלא שבע ,ואשר נשנה החלום פעמים לפי
שהדבר מזומן ,כמו שפירש לו בסוף (פסוק לב) ועל השנות החלום וגו' .בשבע שנים
הטובות נאמר (פסוק כה) הגיד לפרעה ,לפי שהיה סמוך ,ובשבע שני רעב נאמר
(פסוק כח) הראה את פרעה ,לפי שהיה הדבר מופלג ורחוק ,נופל בו לשון מראה:
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(ל) ונשכח כל השבע  -הוא פתרון הבליעה:
(לא) ולא יודע השבע  -הוא פתרון (פסוק כא) ולא נודעה כי באו אל קרבנה:
(לב) נכון  -מזומן:
שאלות
איך נקרא בית הסהר בתורה  ,מדוע?
מדוע יוסף מתגלח לפני הפגישה עם פרעה?
מה פירוש המילה "תשמע"?
מי הפותר האמיתי את החלום
ַרעֹה:
ַרעֹה ֲא ֶׁשר ָה ֱאל ִֹהים ע ֶֹׁשה ֶה ְרָאה ֶׁאת פ ְ
ֵּאת ֲא ֶׁשר ָה ֱאל ִֹהים ע ֶֹׁשה ִהגִ יד ְלפ ְ
מתי נאמר ִהגִ יד ומתי נאמר ֶה ְרָאה ?

כיתות ד -ו

