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 בס"ד 

Miketz: Pharaoh’s dreams were so simple – any farmer (or child) can figure 

them out!? 

By: Rabbi Levi Y. Garelik 

1. Why couldn’t Pharaoh figure out that “fat good-looking cows” are a symbol 

of abundance and "emaciated cows" are a symbol of hunger? And that 

“fat” wheat refers to good crops? 

2. Why did the Egyptians interpreters interpret theories which are total non-

sense? 

3. Why did Yoseph also “add” his “suggestion” to Pharaoh to collect the food? 

That is not part of the dream! 

4. How does the artscroll chumash explain it? 

5. Why is Yosef’s life “surrounded” with dreams? 

6. A wonderful explanation of the Alter Rebbe. 

7. What is the connection to Chanuka? 

Based on Likutei Sichos vol. 15 pages 339=347 and others 

 המקורות:

ד ַעל א .1 ם וְִהנֵּה עֹמֵּ ץ ְשנַָתיִם יִָמים ּוַפְרעֹה חֹלֵּ ַבע ָפרֹות -וְִהנֵּה ִמן ב.  ַהיְאֹר-וַיְִהי ִמקֵּ ַהיְאֹר עֹֹלת שֶׁ

ינָה ָבָאחּו ה ּוְבִריאֹת ָבָשר וִַתְרעֶׁ ן ִמן ג. יְפֹות ַמְראֶׁ יהֶׁ רֹות עֹלֹות ַאֲחרֵּ ַבע ָפרֹות ֲאחֵּ ַהיְאֹר -וְִהנֵּה שֶׁ
צֶׁל ַהָפרֹות ַעל ה וְַדקֹות ָבָשר וַַתֲעמְֹדנָה אֵּ וַתֹאַכְלנָה ַהָפרֹות ָרעֹות  ד. ְשַפת ַהיְאֹר-ָרעֹות ַמְראֶׁ

ה וְהַ  ַבע ַהָפרֹות יְפֹת ַהַמְראֶׁ ת שֶׁ ה וְַדקֹת ַהָבָשר אֵּ וַיִיָשן וַיֲַחֹלם  ה.  ְבִריאֹת וַיִיַקץ ַפְרעֹהַהַמְראֶׁ
ָחד ְבִריאֹות וְטֹבֹות ִלים עֹלֹות ְבָקנֶׁה אֶׁ ַבע ִשבֳּ נִית וְִהנֵּה שֶׁ ִלים ַדקֹות ּוְשדּופֹת  ו. שֵּ ַבע ִשבֳּ וְִהנֵּה שֶׁ

ן יהֶׁ ת ז. ָקִדים צְֹמחֹות ַאֲחרֵּ ִלים ַהַדקֹות אֵּ אֹות  וִַתְבַלְענָה ַהִשבֳּ ִלים ַהְבִריאֹות וְַהְמלֵּ ַבע ַהִשבֳּ שֶׁ
ם רּוחֹו ח. וַיִיַקץ ַפְרעֹה וְִהנֵּה ֲחלֹום ר וִַתָפעֶׁ ת  agitatedוַיְִהי ַבבֹקֶׁ י -ָכל-וַיְִשַלח וַיְִקָרא אֶׁ ַחְרֻטמֵּ

ת ת-ָכל-ִמְצַריִם וְאֶׁ ם אֶׁ ר ַפְרעֹה ָלהֶׁ יָה וַיְַספֵּ ין-ֲחָכמֶׁ ר ַשר  ט. ר אֹוָתם ְלַפְרעֹהפֹותֵּ -ֲחֹלמֹו וְאֵּ וַיְַדבֵּ

ת ת  ַפְרעֹה לֵּאמֹר-ַהַמְשִקים אֶׁ  .....ֲחָטַאי ֲאנִי ַמְזִכיר ַהיֹום-אֶׁ

 
 :אחרי שקראו ליוסף

ל טו .2 ר ַפְרעֹה אֶׁ אמֹר ִתְשַמע ֲחלֹום -וַיֹאמֶׁ יָך לֵּ ין אֹתֹו וֲַאנִי ָשַמְעִתי ָעלֶׁ ר אֵּ ף ֲחלֹום ָחַלְמִתי ּופֹתֵּ יֹוסֵּ
ת טז. ְפתֹר אֹתֹולִ  ף אֶׁ אמֹר ִבְלָעָדי-וַיַַען יֹוסֵּ תקִ ֱאֹל ַפְרעֹה לֵּ ר  יז.  ְשלֹום ַפְרעֹה-ים יֲַענֶׁה אֶׁ וַיְַדבֵּ

ל ף-ַפְרעֹה אֶׁ ד ַעל  יֹוסֵּ ַבע ָפרֹות-וְִהנֵּה ִמן יח. ְשַפת ַהיְאֹר-ַבֲחֹלִמי ִהנְנִי עֹמֵּ  ......ַהיְאֹר עֹֹלת שֶׁ
לוִַתְבַלְעןָ  כד ִלים ַהטֹבֹות וָאַֹמר אֶׁ ַבע ַהִשבֳּ ת שֶׁ ִלים ַהַדקֹת אֵּ ין ַמִגיד ִלי-ַהִשבֳּ  .ַהַחְרֻטִמים וְאֵּ
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 מענת יוסף:

ל .כה .3 ף אֶׁ ר יֹוסֵּ ָחד הּוא-וַיֹאמֶׁ ר ָהֱאֹל  ַפְרעֹה ֲחלֹום ַפְרעֹה אֶׁ ת ֲאשֶׁ ה ִהִגיד ְלַפְרעֹהקאֵּ  כו. ים עֹשֶׁ
ַבע ָפרֹת ַהטֹבֹת  נָהשֶׁ ַבע ָשנִים הֵּ ִלים ַהטֹבֹת שֶׁ ַבע ַהִשבֳּ נָה וְשֶׁ ַבע ָשנִים הֵּ ָחד הּוא  שֶׁ . ֲחלֹום אֶׁ

קֹות ְשֻדפֹות  כז ִלים ָהרֵּ ַבע ַהִשבֳּ נָה וְשֶׁ ַבע ָשנִים הֵּ ן שֶׁ יהֶׁ ַבע ַהָפרֹות ָהַרקֹות וְָהָרעֹת ָהעֹֹלת ַאֲחרֵּ וְשֶׁ
ַבע ְשנֵּי ָרעָ  ל כח. בַהָקִדים יְִהיּו שֶׁ ר ִדַבְרִתי אֶׁ ר ָהֱאֹל-הּוא ַהָדָבר ֲאשֶׁ ְרָאה קִ ַפְרעֹה ֲאשֶׁ ה הֶׁ ים עֹשֶׁ

ת ַבע ָשנִים ָבאֹות ָשָבע ָגדֹול ְבָכל כט. ַפְרעֹה-אֶׁ ץ ִמְצָריִם-ִהנֵּה שֶׁ רֶׁ ַבע ְשנֵּי ָרָעב  ל. אֶׁ וְָקמּו שֶׁ
ן וְנְִשַכח ָכל יהֶׁ ץ ִמְצרָ -ַאֲחרֵּ רֶׁ תַהָשָבע ְבאֶׁ ץ-יִם וְִכָלה ָהָרָעב אֶׁ ץ -וְֹלא לא.  ָהָארֶׁ יִּוַָדע ַהָשָבע ָבָארֶׁ

י ן-ִמְפנֵּי ָהָרָעב ַההּוא ַאֲחרֵּ ד הּוא ְמאֹד-ִכי  כֵּ ל לב. ָכבֵּ -ַפְרעֹה ַפֲעָמיִם ִכי-וְַעל ִהָשנֹות ַהֲחלֹום אֶׁ
ִעם ָהֱאֹל ר ָהֱאֹלקִ נָכֹון ַהָדָבר מֵּ א ַפְרעֹה ִאיש נָבֹון וְָחָכם  לג.  ים ַלֲעשֹתֹוקִ ים ּוְמַמהֵּ וְַעָתה יֵּרֶׁ

הּו ַעל ץ ִמְצָריִם-וִיִשיתֵּ רֶׁ ד ְפִקִדים ַעל לד. אֶׁ ה ַפְרעֹה וְיְַפקֵּ ת-יֲַעשֶׁ ש אֶׁ ץ וְִחמֵּ ץ ִמְצַריִם -ָהָארֶׁ רֶׁ אֶׁ
ַבע ְשנֵּי ַהָשָבע ת לה. ְבשֶׁ ה וְיְִצְברּואֹכֶׁל ַהָשנִים ַהטֹבֹות ַהָבאֹת -ָכל-וְיְִקְבצּו אֶׁ לֶׁ -ָבר ַתַחת יַד-ָהאֵּ

ָעִרים וְָשָמרּו ץ  לו.  ַפְרעֹה אֹכֶׁל בֶׁ רֶׁ ר ִתְהיֶׁיןָ ְבאֶׁ ַבע ְשנֵּי ָהָרָעב ֲאשֶׁ ץ ְלשֶׁ וְָהיָה ָהאֹכֶׁל ְלִפָקדֹון ָלָארֶׁ
ץ ָבָרָעב-ִמְצָריִם וְֹלא ת ָהָארֶׁ ינֵּ  לז. ִתָכרֵּ ינֵּי ַפְרעֹה ּוְבעֵּ ר  לח. ֲעָבָדיו-י ָכלוַיִיַטב ַהָדָבר ְבעֵּ וַיֹאמֶׁ

ל ר רּוַח ֱאֹל  ֲעָבָדיו-ַפְרעֹה אֶׁ  .ים בֹוקִ ֲהנְִמָצא ָכזֶׁה ִאיש ֲאשֶׁ
 

 דבר הפשוט! קשו כמה מהפרשים, למה הוצרכו ל"חכמת" יוסף, הרי זההולכאורה נשאלת שאלה עצומה, וכמו ש

יאורים יאורים בידי  ... לפי שכל הארץ עשוייםעל היאור רש"י בפסוק הראשון דפרשתנו: .4
 קה אותם, לפי שאין גשמים יורדים במצרים תדיר כשאר ארצות.שאדם, ונילוס עולה בתוכם ומ

  
 פתרון לו וחרטומיו להודיע הגדולים חכמיו יוכלו שלא איך אפשר לתמוה ויש מא, ח: בחיי .5

 סימן היו הפרות שהרי ,רעב שני ושבע שבע שני שבע מורים מוכיחים שהם דברים, וההחלום
 הקצירה? אבל סימן השבלים ג״כ, ושור בכח תבואות ורב י״ד( שכתוב )משלי כענין לחרישה

 שכתוב )ישעיה יןנחכמתם כע אחור והשיב עצתם שסכל יתעלה מבעל הסבות סבה היה הכל
 .ליוסף גדולה ולתת הדבר פני סבב את לבעבור הפתרון מהם מ״ד( ומנע

 
 - ונבון לחכם נסמך בפרט שעליהם יוסף שפתר בפתרונים: הד׳ השאלהפרשתנו  אברבנאל .6

 םתאו פותר היה שבריקים וריק שקל שבקלי׳ יראה הנה כי והיא ביה? קדישין אלקים רוח וכי
האופים... שהוצרך לומר  ושר המשקים שר הנה כי זה יוסף? וביאור םתאו שפתר כמו תחלומו

 לפי רון!תפ צריך אל היה שלא מענינו מבואר חלום פרעה הלא לאלקים פתרונים. ואמנם
 והוא בו ויתעדנו ויאכלו בארץ הרבה עשב שיש על מורה היפות הבריאות שהפרו׳ שבידוע
המים בארץ  רבוי על מורות הטובות השבלים וכן. הרעב להיפך על מורות הרעות וכן, השבע

 רךטיצ שלתבואה ומפני .הרעב על בהפך מורות והרעות, השבע והוא ודשנותם הפרות ועדן
 מספר שהיה ומפני. לקצירה לחרישה ומהשבלים מהפרות א׳ חלום הכל היה והקציר החריש
 גם שבעה הרעב ושני שבעה שבע שני שיהיו מורה בהכרח ,שבעה שבעה והשבלי׳ הפרות

 ומי. כן ותאו יפתור אדמה עובד כל והנה? זה בפתרון שנמצא ורוח הקודש החכמה ומה ,כן
 על והרעות מורים השבע על מורים תהטובו ליםבוהש הטובות שהפרות אלה בכל לא ידע
 מפני פרעה ראה ומה הדבר הפשוט? מהבין פרעה ויועצי חכמי צוען שרי נואלו ואיך הרעב?
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 אלקין  רוח וכי ,וחכם יקר וגדולה ולקראו נבון ליוסף לעשות בעצמו הזה המבואר הפתרון
 ביה? קדישין

 
 :בעניני המלוכה עוד שאלה: למה יוסף מתערב

 ועתה ירא פרעה וכו' :3במס'  פסוק לג דלעיל .7

היועץ למלך נתנוהו? רק ישמע חלום לפתור אותו! ומי הכניסו לומר ירא  אלשיך מקץ מא, לג: .8

 פרעה וכו'.

* יש מפרשים )האברבנאל וכו'( שזהו חלק מהטעם למה ה' מראה לו את זה , שהקב"ה מורה לפרעה שאין זה ע"מ לצערו 

 וכו'

 שזהו הטעם. הקדמהאבל א"א לומר כן, כי אז הי' יוסף צריך לתת 

 שה' עשה נס:והרד"ק דלקמן ועוד(  5)הבחיי דלעיל מס' * יש מפרשים 

 כדי חכמיו חכמת שאבדה אלא! מבין לכל מבואר הפתרון והחלוםרד"ק בתחילת פרשתנו:  .9
כה( משיב חכמים  ,)ישעיה מדכיוצא בזה נאמר  ועל הפתרון, ידי על לגדולה שיפתרהו ויעלה

 .אחור וכו'
 היפך פשוטו של מקרא, ורש"י אינו מביא חידוש ונס כזה!אבל זה 

 ?את כל הענין למה רש"י אינו מסביר השאלה העיקרית:

*            *          * 

 ם עוד דיוק:ייובן בהקדו

חרטומי מצרים ואת  לוישלח ויקרא את כ agitatedי בבקר ותפעם רוחו הוי מקץ מא, ח: .10

 –ואין פותר אותם לפרעה  רש"י:להם את חלומו ואין פותר אותם לפרעה.  החכמי', ויספר פרע

, ולא הי' לו קורת רוח בפתרונםם אבל לא לפרעה, שלא הי' קולן נכנס באזניו, אותפותרים היו 

 שהיו אומרים שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר.

 מובן. ובפרט אם נסתכל במקור:לגמרי לא ולכאו', זה 

ר' יהושע דסיכנין בשם רבי לוי פותרין היו  –וישלח ויקרא וגו'  פ"ט, ו:רשה בראשית רבה פ .11

אותו אלא שלא הי' קולן נכנס באזניו, שבע פרות הטובות שבע בנות אתה מוליד, שבע פרות 

מכבש שבע  שבע שבלים הטובות שבע מלכיות אתה כן אמרואתה קובר, ו בנותהרעות שבע 

 .שבלים הרעות שבע אפרכיות מורדות בך

 נשאלות כמה שאלות:

 מלשון פרי' ורבי'(. –)פרות  !?הראשוןום זה רק על החל, אבל השבע בנותשזה קאי על  –רש"י מסביר רק הפרות  .א

 למה רש"י משמיט השני. .ב

 מזה יוצא חידוש נפלא: לשיטת רש"י גם החרטומים ידעו שזה חלום אחד!   .ג
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 .משא"כ יוסף ידע שזהו כפשוטו. ברמזיםשהכל הוא  ידעו חכמת הפתרוןשהחרטומים  ל כותב-האברבנא והנה,

 :בכמה מקומות , כמו שאנו רואיםלפירש"י, פתרון החלום הוא כפשוטואבל 

אלקים עולים ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי  ויצא כח, יב: .12

.. מלאכים שילווהו בארץ אין יוצאים חוץ לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי  רש"י:ויורדים בו. 

 חוצה לארץ ללוותו.

 וארא בחלום והנה העתודים העולם על הצאן עקודים נקודים וברודים.  ויצא לא, י: .13

בתוך השדה והנה קמה   binding sheavesוהנה אנחנו מאלמים אלומים  וישב לז, ה: .14

 סובינה אלומותיכם ותשתחוינה לאלומתי.אלומתי וגם ניצבה והנה ת

*        *           * 

  והביאור:

ארבע עשרה שנה של איך ייתכן שיהי' מצב של  הפרות. אצל, ותעמודנה 1יל במספר ראה לע  הקושי פה הוא כמה מילים.

 שבע ורעב ביחד?!

 :רש"י כבר פירשמקרא, וזה מובן גם בפשוטו של  וזה הי' הקושי, ולכן אמרו החרטומים שבע בנות, כי

ויראו אותה ]שרה[ שרי פרעה, ויהללו אותה אל פרעה ותוקח האשה בית יב טו:   לך לך .15

 ... וינגע ה'...פרעה.

לא  :למה אמרת אחותי היא ואקח אותה לי לאשה ועתה הנה אשתך קח ולך. רש"י :יטשם  .16

שהמצריים שטופי זמה  ,ואל תעמוד כאבימלך שאמר לו הנה ארצי לפניך אלא אמר לו לך

 הם...

 , והראי': היפך ההגיוןהיא לגמרי היפך פשוטו של מקרא, ו –מלחמות הדוגמא של משא"כ 

את כדרלעומר מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנער  ואריוך מלך  לך לך יד, ט: .17

ים ך שגבוריעדוואף על פי כן נצחו המועטים, לה רש"י:ארבעה מלכים את החמשה.  –אלסר 

 היו, ואף על פי כן לא נמנע אברהם  מלרדוף אחריהם.

 הוסיף "ועתה ירא פרעה" כי זה חלק מהפתרון.מובן למה יוסף גם ועפ"ז 

         *              *  * 

 הרבי מסביר בדרך הקבלה:למה יוסף "מסובב בחלומות"? ? קצת יותר בעומק: מה טאקע בסיפור פה

ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר וישלחהו  וישב לז, יד: .18

מעמק חברון: והלא חברון בהר? ...אלא מעצה  רש"י:חברון ויבא שכמה.  valleyמעמק 

עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון, לקיים מה שנאמר לאברהם בין הבתרים כי גר יהי' 

 זרעך.   



Sichosacademy.org – Parshas Miketz 
 

Page 5 of 5 
 

עה הלז ובהיות יוסף הוא השליט על הארץ כו' תלוי' כי בחלום פר אלשיך מקץ מא, לג: .19

, ובזה נשכיל ונראה מה ענין מאמר יוסף אל אחיו גאולת ישראל מגלות מצרים שהי' אז מתחיל

 . לאמר לאביו וכלכלתי אותך שם וכו'

 (ד,אקפ וישב) בזהר מ״ש ונקדים [מביא את האלשיך, ושל"ה וכו'] אור התורה מקץ שמ, א: .20

 מצרימה ישראל את להגלות( חברון מעמק וישלחהו ע״פ עמ״ש) ית׳ מתוחכ גזרה כאשר כי

 אם כי עוד ולא ם ...עמה שכינה גלתה לכויבכ ב....(ע״ דרי״א ויגש ס״פ הזהר ע״פ עמ״ש)

 ...כמוהו השכינה אל מרכבה להיות מוכן הי׳ לא כי, שמה יוסף ירד מאז להם שקדמה

 ":חלוםמו "ככל הענין של גלות הוא 

 שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים. קכו, א: תהילים .21

 שני מחבר הוא החלום הנה .םולמיחכ היינו ה' וכו' בשוב המעלות שיר תורה אור וישב כג: .22
 נסתלק בשינה כי מפני והיינו. לאחדים היו כאלו הפכיים ענינים שני ומרכיב א׳ בנושא הפכים

. imagination המדמה כח רק נשאר ולא  distinguishes, analyzesהמבחין השכל מוח
 הרמב״ם כמ״ש ו׳כ באויר רצה ספינה כמו הפכיים ענינים ב׳ להרכיב יכול המדמה וכח

 מניחו ואינו המדמה כח על השולט הוא השכל כח שמתעורר שבהקיץ רק פרקים בשמונה
 ,בגלות העניו ךוכ. כלל מתאחדים ואינן נפרדים דברים שהם שכלו בעין שרואה לפי להרכיב

 דברים ב׳ להרכיב הוא כולי ,המוחין והסתלקות שינה בבחינת שהוא האדם בנפש אלקות ניצוץ
 שבתפלה הגם, כוי לזיתו פונה זה מקצהו לבצעו איש במו״מ טרוד היום כל להיות - הפכיים
 התבוננותו מחמת ית׳ בו לדבקה כו׳ מלבושיה להתפשט שתחפץ עד האהבה את מעורר
 הפוך הוא כי ללבו שם ואינו האהבה ועוברת חולפת התפלה אחר ,אעפ׳׳כ ,ויחו״ת ביחו״ע

 היה כאלו יחד הפכיים עניינים שני ולחברblend  להרכיב בלב ומדמה שבתפלה ההתבוננות
  .זמ״ז ורחוקים נפרדים הם ובאמת לאחדים

 


