
 ושינויים מקבילות :ב עמוד       עולה לגדולהיוסף  פרק מא פרשת מקץ

ץ ְשָנַתִים ָיִמים; ַוְיִהי א ד  ְוִהנֵּה, ּוַפְרֹעה ֹחלֵּם, ִמקֵּ ַבע ָפרֹות, -ִמן ְוִהנֵּה ב ַהְיֹאר.-ַעלֹעמֵּ  ְיפֹותַהְיֹאר, ֹעֹלת שֶׁ

יָנה, בָ  ה, ּוְבִריֹאת ָבָשר; ַוִתְרעֶׁ ן  ְוִהנֵּה ג ָאחּו.ַמְראֶׁ יהֶׁ רֹות, ֹעלֹות ַאֲחרֵּ ַבע ָפרֹות ֲאחֵּ ַהְיֹאר, ָרעֹות -ִמןשֶׁ

ה, ְוַדקֹות ָבָשר;  הַהָפרֹות, ָרעֹות  ַוֹתאַכְלָנה ד .ְשַפת ַהְיֹאר-ַעלַוַתֲעֹמְדָנה ֵאֶצל ַהָפרוֹת, ַמְראֶׁ ְוַדֹקת  ַהַמְראֶׁ

ַבע ַהָפרֹות, ְיֹפת  ת שֶׁ ה ַהָבָשר, אֵּ ִנית;  ַוַיֲחֹלם, ַוִייָשן ה .ַפְרֹעה; ַוִייַקץ, ְוַהְבִריֹאתַהַמְראֶׁ ַבע  ְוִהנֵּהשֵּ שֶׁ

ִלים, ֹעלֹות ְבָקנֶׁה  ָחדִשבֳּ ִלים,  ְוִהנֵּה ו ְבִריאֹות ְוֹטבֹות.-אֶׁ ַבע ִשבֳּ ן-ּוְשדּוֹפת ָקִדים ַדקֹותשֶׁ יהֶׁ  .ֹצְמחֹות, ַאֲחרֵּ

ִלים, ַהְבִריאֹות , ַהִש ַוִתְבַלְעָנה ז ַבע ַהִשבֳּ ת שֶׁ ִלים ַהַדקֹות, אֵּ  ַוְיִהי ח .ֲחלֹום ְוִהנֵּה, ַפְרֹעה; ַוִייַקץ ְוַהְמלֵּאֹותבֳּ

ר,  ם רּוחוֹ ַבֹבקֶׁ ת, ַוִיְשַלח ַוִתָפעֶׁ י -ָכל-ַוִיְקָרא אֶׁ ת, ִמְצַרִיםַחְרֻטמֵּ יהָ -ָכל-ְואֶׁ ר ֲחָכמֶׁ ם  ַפְרֹעה; ַוְיַספֵּ תָלהֶׁ -אֶׁ

ין, ֲחֹלמוֹ  ר אֹוָתם -ְואֵּ ר ט .ְלַפְרֹעהפֹותֵּ תַהַמְשִקיםַשר  ַוְיַדבֵּ ת לֵּאֹמר: ַפְרֹעה-, אֶׁ ֲחָטַאי, ֲאִני ַמְזִכיר -אֶׁ

ן ֹאִתי ְבִמְשַמר, -, ָקַצף ַעלַפְרֹעה י ַהיֹום. יתֲעָבָדיו; ַוִיתֵּ ת ַשר ָהֹאִפים-ַשר ַהַטָבִחים בֵּ  ְלָמהַוַנחַ  יא. ֹאִתי, ְואֵּ

ָחד, ֲאִני ָוהּוא: ֲחלֹום דִאָתנּו  ְוָשם יב .ָחָלְמנּו, ֲחֹלמוֹ ִאיש ְכִפְתרֹון  ְבַלְיָלה אֶׁ בֶׁ , ַהַטָבִחיםְלַשר  ַנַער ִעְבִרי, עֶׁ

ר ת-לֹו, ַוִיְפָתר-ַוְנַספֶׁ ינּו-ָלנּו אֶׁ ר ָפַתר ַוְיִהי יג , ָפָתר.ַכֲחֹלמוֹ : ִאיש ֲחֹלֹמתֵּ ן, ָלנּו-ַכֲאשֶׁ ִשיב ַעל ָהָיה: כֵּ -ֹאִתי הֵּ

ת ַפְרֹעה ַוִיְשַלח יד ַכִני, ְוֹאתֹו ָתָלה. ף-ַוִיְקָרא אֶׁ ף; ַוְיַגַלח ַהבֹור-ַוְיִריֻצהּו ִמן, יֹוסֵּ ל ַוְיַחלֵּ -ִשְמֹלָתיו, ַוָיֹבא אֶׁ

ר טו .ַפְרֹעה לַפְרֹעה ַוֹיאמֶׁ ף-, אֶׁ ין אֹ ֲחלֹום ָחַלְמִתי, יֹוסֵּ ר אֵּ יָך לֵּאֹמר, ִתְשַמע  ָשַמְעִתיתֹו; ַוֲאִני, , ּוֹפתֵּ ָעלֶׁ

ף ַוַיַען טז .ֲחלֹום, ִלְפֹתר ֹאתוֹ  ת יֹוסֵּ תֹלִהים-א   ִבְלָעָדי:לֵּאֹמר,  ַפְרֹעה-אֶׁ ר יז .ַפְרֹעהְשלֹום -, ַיֲענֶׁה אֶׁ  ַוְיַדבֵּ

לַפְרֹעה ף-, אֶׁ ד ַעלַבֲחֹלִמי :יֹוסֵּ ַבע ָפרֹות, ְבִריאֹות -ִמן ִהנֵּהוְ  יח ַהְיֹאר. ְשַפת-, ִהְנִני ֹעמֵּ , ָבָשרַהְיֹאר, ֹעֹלת שֶׁ

יָנה, ָבָאחּו. ַבע ְוִהנֵּה יט ִויֹפת ֹתַאר; ַוִתְרעֶׁ ן, ַדלֹות ְוָרעֹות ֹתַאר -שֶׁ יהֶׁ רֹות, ֹעלֹות ַאֲחרֵּ , ְמֹאדָפרֹות ֲאחֵּ

ָנה ְבָכל-ֹלא ְוַרקֹות ָבָשר: ץ -ָרִאיִתי ָכהֵּ רֶׁ ַבע -ְוָהָרעֹות, ַהָפרֹות, ָהַרקֹות, ַוֹתאַכְלָנה כ .ָלֹרעַ , ִמְצַרִיםאֶׁ ת שֶׁ אֵּ

ִקְרֶבָנה, ּוַמְרֵאיֶהן ַרע, -ֶאלָבאּו -ִקְרֶבָנה, ְוֹלא נוַֹדע ִכי-ֶאל ַוָתֹבאָנה כא ַהָפרֹות ָהִראֹשנֹות, ַהְבִריֹאת.

א כב .ַכֲאֶשר ַבְתִחָלה; ָוִאיָקץ רֶׁ ִלים, ֹעֹלת  נֵּהְוִה ; ַבֲחֹלִמי, ָואֵּ ַבע ִשבֳּ ָחד ְבָקנֶׁהשֶׁ ֹאת ְוֹטבֹות.-אֶׁ  ְוִהנֵּה כג ְמלֵּ

ַבע  ִליםשֶׁ ם.-, ְצנֻמֹות ַדקֹות ְשֻדפֹות ָקִדיםִשבֳּ יהֶׁ ַבע  ַוִתְבַלְעןָ  כד ֹצְמחֹות, ַאֲחרֵּ ת שֶׁ ִלים ַהַדֹקת, אֵּ ַהִשבֳּ

ִלים ל ַהִשבֳּ ין ַמִגיד, ִלי.ַהַחְרֻטִמים-ַהֹטבֹות; ָוֹאַמר, אֶׁ ר כה , ְואֵּ ף ַוֹיאמֶׁ ל יֹוסֵּ ָחד  ַפְרֹעה ֲחלֹום, ַפְרֹעה-אֶׁ אֶׁ

ר  :הּוא ת ֲאשֶׁ ה, ִהִגיד  ֹלִהים-ָהא  אֵּ ַבע כו .ְלַפְרֹעהֹעשֶׁ ַבע  שֶׁ ָנה, ְושֶׁ ַבע ָשִנים הֵּ ִליםָפֹרת ַהֹטֹבת, שֶׁ  ַהִשבֳּ

ָנה: ַבע ָשִנים הֵּ ָחד הֲחלֹום ַהֹטֹבת, שֶׁ ַבע כז ּוא., אֶׁ ן,  ְושֶׁ יהֶׁ ַבעַהָפרֹות ָהַרקֹות ְוָהָרֹעת ָהֹעֹלת ַאֲחרֵּ ָשִנים  שֶׁ

קֹות, ְשֻדפֹות  ִלים ָהרֵּ ַבע ַהִשבֳּ ָנה, ְושֶׁ י -ַהָקִדיםהֵּ ַבע ְשנֵּ לַהָדָבר הּוא כח .ָרָעבִיְהיּו, שֶׁ ר ִדַבְרִתי אֶׁ -, ֲאשֶׁ

ר :ַפְרֹעה ְר  ֹלִהים-ָהא   ֲאשֶׁ ה, הֶׁ תָאה ֹעשֶׁ ַבע ָשִנים, ָבאֹות ִהנֵּה כט .ַפְרֹעה-אֶׁ ץ -, ְבָכלָגדֹול ָשָבע-שֶׁ רֶׁ  .ִמְצָרִיםאֶׁ

ַבע ְשנֵּי  ְוָקמּו ל ן, ְוִנְשַכח ָכלָרָעבשֶׁ יהֶׁ ץ ַהָשָבע-, ַאֲחרֵּ רֶׁ תָהָרָעב; ְוִכָלה ִמְצָרִים, ְבאֶׁ ץ.-, אֶׁ ִיָּוַדע -ְוֹלא לא ָהָארֶׁ

ץ ַהָשָבע י ָהָרָעבנֵּי , ִמפְ ָבָארֶׁ ן:-ַההּוא ַאֲחרֵּ ד הּוא, ְמֹאד.-ִכי כֵּ ל ַהֲחלֹוםִהָשנֹות  ְוַעל לב ָכבֵּ , ַפְרֹעה-אֶׁ

ִעם -ִכי-ַפֲעָמִים ר ֹלִהים-ָהא  ָנכֹון ַהָדָבר מֵּ א  ְוַעָתה לג .ַלֲעשֹתוֹ  ֹלִהים-ָהא  , ּוְמַמהֵּ ; ְוָחָכם, ִאיש ָנבֹון ַפְרֹעהיֵּרֶׁ

הּו, ַעל רֶׁ -ִויִשיתֵּ ה לד .ִמְצָרִיםץ אֶׁ ד ְפִקִדים, ַפְרֹעה ַיֲעשֶׁ ץ-ַעל ְוַיְפקֵּ תָהָארֶׁ ש אֶׁ ץ -; ְוִחמֵּ רֶׁ ַבע, ִמְצַרִיםאֶׁ  ְבשֶׁ

ת, ְוִיְקְבצּו לה .ַהָשָבעְשנֵּי  ל ַהָשִנים -ָכל-אֶׁ לֶׁה; ְוִיְצְברּוַהֹטבֹותֹאכֶׁ ל ַפְרֹעה-ַידָבר ַתַחת -, ַהָבֹאת, ָהאֵּ , ֹאכֶׁ

ָעִרים ל ְוָהָיה לו ָשָמרּו.וְ -בֶׁ ַבע ְשנֵּי  ָהֹאכֶׁ ץ, ְלשֶׁ יןָ ָהָרָעבְלִפָקדֹון, ָלָארֶׁ ר ִתְהיֶׁ ץ, ֲאשֶׁ רֶׁ ת -; ְוֹלאִמְצָרִים ְבאֶׁ ִתָכרֵּ

ץ,  י ַוִייַטב לז .ָבָרָעבָהָארֶׁ ינֵּ ינֵּי, ָכלַפְרֹעה ַהָדָבר, ְבעֵּ ר לח ֲעָבָדיו.-, ּוְבעֵּ לַפְרֹעה ַוֹיאמֶׁ ה ֲעָבָדיו:-, אֶׁ -ֲהִנְמָצא ָכזֶׁ

רִאיש,  ר לט .ֹלִהים בוֹ -רּוַח א   ֲאשֶׁ ל ַפְרֹעה ַוֹיאמֶׁ ף-אֶׁ י הֹוִדיעַ יֹוסֵּ ת ֹלִהים-א     , ַאֲחרֵּ ין-ָכל-אֹוְתָך אֶׁ -ֹזאת, אֵּ

יִתי, -ִתְהיֶׁה ַעל ַאָתה מ , ָכמֹוָך.ְוָחָכםָנבֹון  א-ִפיָך ִיַשק ָכל-ְוַעלבֵּ ְגדַ , ַעִמי; ַרק ַהִכסֵּ ָך. לאֶׁ ר מא ִממֶׁ  ַוֹיאמֶׁ

ל ף-ַפְרֹעה, אֶׁ ה ָנַתִתי ֹאְתָך,  :יֹוסֵּ ץ-ָכל ַעלְראֵּ רֶׁ תַפְרֹעה  ַוָיַסר מב ִמְצָרִים. אֶׁ ן ֹאָתּה -אֶׁ ַעל ָידֹו, ַוִיתֵּ ַטַבְעתֹו מֵּ

ף;  ַיד-ַעל ש ֹאתֹו יֹוסֵּ יַוַיְלבֵּ ש -ִבְגדֵּ ם ְרִבד ַהָזָהב ַעל, שֵּ ב מג           .ַצָּוארוֹ -ַוָישֶׁ ת ַהִמְשנֶׁה  ַוַיְרכֵּ בֶׁ ֹאתֹו, ְבִמְרכֶׁ

ר ְך ַוִיְקְראּולֹו, -ֲאשֶׁ ץ-ְוָנתֹון ֹאתֹו, ַעל ָכל; ְלָפָניו, ַאְברֵּ רֶׁ ר מד           ִמְצָרִים. אֶׁ ל ַוֹיאמֶׁ ף, ֲאִני -ַפְרֹעה אֶׁ יֹוסֵּ

יָךַפְרֹעה;  ת-, ֹלאּוִבְלָעדֶׁ ת-ָיִרים ִאיש אֶׁ ץ -ְבָכל-וֹ ַרְגל-ָידֹו ְואֶׁ רֶׁ ם ַוִיְקָרא מה .ִמְצָרִיםאֶׁ ף, ָצְפַנת -ַפְרֹעה שֵּ יֹוסֵּ

ןַפְענֵּחַ  ת-, ַוִיתֶׁ ן ֹאן, ְלִאָשה; -ַבת ָאְסַנַת -לֹו אֶׁ ַרע ֹכהֵּ אפֹוִטי פֶׁ צֵּ ף, ַעל ַויֵּ ץ ִמְצָרִים.-יֹוסֵּ רֶׁ ף מו אֶׁ ן, ְויֹוסֵּ -בֶׁ

א; ִמְצָרִים-לְֶׁךְשֹלִשים ָשָנה, ְבָעְמדֹו, ִלְפנֵּי ַפְרֹעה מֶׁ  ף ַויֵּצֵּ ץ ִמְצָרִים.-ַפְרֹעה, ַוַיֲעֹבר ְבָכל ִמִלְפנֵּי יֹוסֵּ רֶׁ  מז אֶׁ

ַבע ְשנֵּי  ַוַתַעש ץ, ְבשֶׁ ת ַוִיְקֹבץ מח  ִלְקָמִצים.-ַהָשָבעָהָארֶׁ ל -ָכל-אֶׁ ַבעֹאכֶׁ ץ ִמְצַרִים,  שֶׁ רֶׁ ר ָהיּו ְבאֶׁ ָשִנים, ֲאשֶׁ

ן ָעִרים:-ַוִיתֶׁ ל, בֶׁ ל ֹאכֶׁ ה ֹאכֶׁ יָה, ָנַתן ְבתֹוָכּה. ָהִעיר-ְשדֵּ ר ְסִביֹבתֶׁ ף  ִַיְצֹבר          ֲאשֶׁ ה  יֹוסֵּ ָבר ְכחֹול ַהָים, ַהְרבֵּ

ין ִמְסָפר.-ָחַדל ִלְסֹפר, ִכי-ַעד ִכי-ְמֹאד ף נ אֵּ ם ָתבֹוא ְשַנת ָבִנים ְשֵנייַֻלד  ּוְליֹוסֵּ רֶׁ ר ָהָרָעב, ְבטֶׁ לֹו -ָיְלָדה, ֲאשֶׁ

ן אֹון.-ָאְסַנת, ַבת ַרע ֹכהֵּ ף ַוִיְקָרא נא פֹוִטי פֶׁ ת יֹוסֵּ ה:-אֶׁ ם ַהְבכֹור, ְמַנשֶׁ ת ֹלִהים-א  ַנַשִני -ִכי שֵּ ֲעָמִלי, -ָכל-אֶׁ

ת ָכל ית ָאִבי.-ְואֵּ ת נב בֵּ ם  ְואֵּ ִנישֵּ ְפָרִים:ַהשֵּ ץ ָעְנִיי.ֹלִהים-א  ִהְפַרִני -ִכי , ָקָרא אֶׁ רֶׁ יָנהַוִתכְ  נג , ְבאֶׁ ַבע ְשנֵּי לֶׁ , שֶׁ

ר ָהָיה, ַהָשָבע ץ, ֲאשֶׁ רֶׁ יָנה נד .ִמְצָרִים ְבאֶׁ י  ַוְתִחלֶׁ ַבע ְשנֵּ ר, ָאַמר ָהָרָעבשֶׁ ף, ָלבֹוא, ַכֲאשֶׁ -ְבָכל ָרָעב; ַוְיִהי יֹוסֵּ

ץ -ּוְבָכלָהֲאָרצֹות,  רֶׁ ם. ִמְצַרִיםאֶׁ ץ -ָכל ַוִתְרַעב נה ָהָיה ָלחֶׁ רֶׁ ל, ַוִיְצעַ ִמְצַרִיםאֶׁ ם;  ַפְרֹעה-ק ָהָעם אֶׁ ַלָלחֶׁ

ר  ל ִמְצַרִים-ְלָכל ַפְרֹעהַוֹיאמֶׁ ף-ְלכּו אֶׁ ריֹוסֵּ ם ַתֲעשּו.-, ֲאשֶׁ ץ; -ָהָיה, ַעל ָכל ְוָהָרָעב נו ֹיאַמר ָלכֶׁ ְפנֵּי ָהָארֶׁ

ףַוִיְפַתח  ת יֹוסֵּ ם, ַוִיְשֹבר -ָכל-אֶׁ ר ָבהֶׁ ַזק ְלִמְצַרִיםֲאשֶׁ רֶׁ , ָהָרָעב, ַויֶׁח  ץ ָבאּו -ְוָכל נז .ִמְצָרִים ץְבאֶׁ ָהָארֶׁ

ל ִלְשֹבר ,ִמְצַרְיָמה ף-אֶׁ ץ.-, ְבָכלָהָרָעבָחַזק -ִכי :יֹוסֵּ  ָהָארֶׁ

זו תוספת שלא 
בחלום ויוסף 

ידע זאת, וייתכן 
מכך שאין זכר 

לפרט זה בחלום 
השני. עצתו 

ביטלה תוספת 
ומכך  זו,

התרשם פרעה 
מיוסף והבין את 

 גדלותו.

 ,ָחַלם ְנֻבַכְדנֶַׁצר אב,דניאל 
ם רּוחוֹ  ;ֲחֹלמֹות ... ַוִתְתָפעֶׁ
ר לְֶׁך  ַוֹיאמֶׁ ִלְקֹרא ַהמֶׁ

 ְוָלַאָשִפיםַלַחְרֻטִמים 
, ְשִדיםְוַלכַ ְוַלְמַכְשִפים 
לְֶׁך ... ֲחֹלֹמָתיו ְלַהִגיד ַלמֶׁ

ר לְֶׁך,  ַוֹיאמֶׁ ם ַהמֶׁ ֲחלֹום ָלהֶׁ
ם רּוִחי; ָחָלְמִתי , ַוִתָפעֶׁ
תָלַדַעת        ...ַהֲחלֹום-אֶׁ

ַדִין כה  ,ְבִהְתְבָהָלהַאְריֹוְך  א 
ָדם ַמְלָכא ל ְלָדִניֵּאל קֳּ ; ַהְנעֵּ

ן ַהְשַכַחת -לֵּּה, ִדי-ֲאַמר ְוכֵּ
, ְבנֵּי ָגלּוָתא ִדי ְיהּוד-ןְגַבר ִמ 

 ., ְלַמְלָכא ְיהֹוַדעִפְשָראִדי 
 ואמר לדניאלַמְלָכא  ָענֵּה כו

ל, האיתיך )ַהִאיָתְך ( ָכהֵּ
ְלָמא ִדי ְלהֹוָדֻעַתִני ית-חֶׁ -ֲחזֵּ

ּה ָדם  ָדִניֵּאל ָענֵּה זכ. ּוִפְשרֵּ קֳּ
-ַמְלָכא, ְוָאַמר: ָרָזא, ִדי

ל ִאיַתי  ְבַרם כח...ַמְלָכא ָשאֵּ
ָלּה ִבְשַמָיא  ָרִזין ָגלֵּא א 
ְלָמא ְדָנה לו .ְוהֹוַדע ְלַמְלָכא  חֶׁ

ה ָדם ּוִפְשרֵּ  ...ַמְלָכא נֵּאַמר קֳּ

גם שנותיו של 
יעקב מנויות טרם 
 צאתו מפרעה מז, י

 ,ַוִייַטב ַהָדָבר כא, אסתר א
לְֶׁך ינֵּי ַהמֶׁ       ..., ְוַהָשִריםְבעֵּ

לְֶׁך ְפִקיִדים ג, ב ד ַהמֶׁ , ְוַיְפקֵּ
 ויקבצומלכותו ְבָכל ְמִדינֹות 

ת ָכל    טֹוַבתְבתּוָלה  ַנֲעָרה-אֶׁ
ת ִגַדל ג, א לְֶׁך...אֶׁ ָהָמן.. -ַהמֶׁ

תוַ  ם, אֶׁ הּו ַוָישֶׁ ִכְסאֹו, -ְיַנְשאֵּ
ַעל, ָכל ַוָיַסר  ב ח, ַהָשִרים.-מֵּ

לְֶׁךהַ  ת מֶׁ ר  ַטַבְעתוֹ  אֶׁ ֲאשֶׁ
ִביר  ע  ָהָמן הֶׁ ָכי  ִיְתָנהוַ מֵּ ְלָמְרדֳּ

ַכי ָיָצא ִמִלְפנֵּי טו לֶׁך ּוָמְרדֳּ  ַהמֶׁ
לֶׁת ִבְלבּוש ַמְלכּות ָוחּור  ְתכֵּ
ת ָזָהב רֶׁ  ..ְגדֹוָלה. ַוֲעטֶׁ

)לח(  בנים 2מתו ליהודה 
וכאן נולדו ליוסף. ייתכן 
שנענש יהודה על הצעתו 

למכירת יוסף, שהרי 
ראובן מעניש עצמו 

אם לא  בניו 2במיתת 
 יביא את בנימין )מב, לז(
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 : מקבילות
לגדולה וכן  מרדכיעליית 
עלה  דניאל. דניאלעליית 

בעקבות פתירת חלומות 
 ד(.-נבוכדנצר )פרקים ב ו

שלט על אימפריה  מרדכי
 וקיבל את טבעת המלך. 

כלומר יש 
אפשרות ששנות 

הרעב יחלו 
ועדיין ניכרות 
שנות השובע. 
מכאן שעצת 
יוסף אינה 

המצאה, אלא 
המשך פתרון 
החלום. פרעה 

השמיט פרט זה 
והופתע שיוסף 

רגיש ה
 בהשמטה זו.

 


