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חומש "שלימוד , כבר מאות רבות של שנים. י"פרשן  התורה המפורסם ביותר הוא ללא כל ספק רש

י מהווה מדריך "מתוך כך נולד הרעיון שפירוש רשו ,הפך למסורת קבועה בכל עדות ישראל" י"רש
גישה , אולם. י יסביר לך את פירושן"רש, אם אינך מבין מילים מסוימות בתורה, דהיינו. לקורא המתקשה

 המצריך לעיתים ,מסובך ומתוחכם, י הוא קשה"פירוש רש! רווחת זו מחטיאה לחלוטין את האמת
נכתבו , כתוצאה מכך. הבנת הפסוק עצמוהמאמץ הנדרש ל מאשר ,יותר במאמץ להבינורבה השקעה 
מה שמעיד שגם רבים ממחבריהם לא הבינו את , י"ספרים שמטרתם להסביר את רש 200-למעלה מ

 .  ספרים כדי להסבירו200- צורך בלא היה אחרת שכן, י"רש
. י אינו נוהג לכתוב את השאלה שהוא עומד להסביר"שרש, אחת הסיבות המקשות על ההבנה נעוצה בכך

י להעיר את "שהביאה את רש,  בטקסט עצמוי חייבים להבין מהי הבעיה"לפני שקוראים את רש, לכן
 . בלי זה אין שום סיכוי להבין את פירושו. הערותיו

, כידוע, הפרשה מתחילה. י ניתן למצוא בפרשתנו בנושא חלומות פרעה"דוגמא נפלאה לתחכום של רש
: בסיום החלום השני כתוב. החלום על הפרות וחלום השבלים: בתיאור שני החלומות של פרעה

על ). ז, מא" (ענה השבלים הדקות את שבע השבלים הבריאות והמלאות וייקץ פרעה והנה חלוםותבל"
 .י הערה"כותב רש" והנה חלום"המלים 
השאלה היא האם ". והנה חלום"עלינו להבין מהי הבעיה במלים , י"רשהערת  את נסביר לפני ש,אולם

ולא היו במציאות לא פרות , היה רק חלום או שהתורה אינה פטורה מלציין שהתיאור , מיותרותמלים אלו
 ? י שיש צורך להעיר על זה"מדוע מרגיש רש. שעלו מן היאור ולא שבלים שעלו בקנה אחד

 ,כבר נכתב בתורה שזה רק חלום,  כלומר."ויחלֹם שנית) פרעה(ויישן "התשובה היא שבפסוק ה כתוב 
פירוש הדבר ,  זאת נכתב העניין בשניתאם בכל. לכן אין צורך לכתוב זאת פעם שנייה בסוף פסוק זו

 לומר לנו משהו באשר ה אלא מטרת- דבר שכבר נאמר -שהתורה לא באה לומר לנו שזה היה רק חלום 
 .י להסביר"ואת המשהו הזה מבקש רש, לחלום

כתוב , בסוף פסוק ד, אחרי החלום הראשון של פרעה על הפרות". והנה חלום"קיים קושי נוסף במילים 
, יש לכן הבדל מהותי בין החלום הראשון לבין החלום השני". והנה חלום"אבל לא כתוב , "פרעהוייקץ "

 ?והשאלה היא מהו ההבדל המהותי הזה
 .י" להערת רשתהנפנה ע

, והנה נשלם חלום שלם לפניו: "מסתכם בשבע מילים בלבד" והנה חלום"י על המילים "פירוש רש
י מסביר לנו שפרעה הרגיש שחלומו לא "רש. מילים האחרונותנעיין תחילה בשתי ה". והוצרך לפותרים
 מסר הדורש - אלא שהיה בו משהו מיוחד , כמו שכל אחד רגיל לחלום במשך הלילה,היה סתם חלום

 .פתרון
החלום הראשון עוסק בפרות שאכלו . י גם את ההבדל המהותי בין שני החלומות"במילים אלו מסביר רש

-התופעה של בעלי, חיים אחרים-אינה נוהגת לאכול בעליוהיא צמחונית למרות שהפרה . פרות אחרות
ולכן אחרי החלום הראשון לא הרגיש פרעה שיש , אינה תופעה חריגה, חיים אחרים-חיים שאוכלים בעלי

 .צורך להסבירו
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חריגה  פעולה –החלום השני מדבר על שבלים שבלעו שבלים אחרות , בניגוד מוחלט לחלום הראשון
 והוא ,בשבילוכי אם מסר ,  ולכן היה ברור לפרעה שהחלום השני אינו סתם חלום,ובלתי טבעית בעליל

 .מנת להבין את המסר-חייב לפתור את החלום על
המסר , ולכן, עלינו לזכור כי פרעה הוא המלך של אימפריה אדירה בעולם הקדמון? ממי נשלח מסר זה

) פרעה(והוא , ה הרגיש שאלוקים בכבודו ובעצמו שולח לו מסרפרע. שקיבל יכול לבוא רק מאלוקים
ויהי בבֹקר : "כמו שכתוב בפסוק הבא, דבר זה הפריע לפרעה מאד.  לוומראינו מבין מה רוצה אלוקים ל

ואין פותר , ויספר פרעה להם את חלֹֹמו, ותפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חרֻטמי מצרים ואת כל חכמיה
 ).ח" (אותם לפרעה

ואין פותר אותם  "- אולם. ודרש מהם להסביר את חלומו, יד בבוקר אסף פרעה את כל השרים והיועציםמ
בוודאי ?  לפתור את החלוםםביכולתלפרעה שאין החכמים האם אמרו ?  כוונת הדבריםימה". לפרעה
לא . אבל פרעה דחה את כל ההסברים, חלוםלכל יועץ ויועץ וכל חכם וחכם הציע לפרעה הסבר ! שלא

 .היה איש בחצר המלך שהצליח לפייס את רוחו של פרעה
וסיפר את סיפור , "את חטאי אני מזכיר היום: "בשלב זה ביקש שר המשקים את רשות הדיבור ואמר

ויהי ": וסיים, את חלומות שניהם ואת פתרונותיו של יוסף, ישיבתו בבית הסוהר יחד עם שר האופים
 ).יג, מא" (כאשר פתר לנו כן היה

תגובת  .הוא שמע את חלומות פרעה ופתר אותם,  של פרעה הריצו את יוסף מן הבורבמצוותו, ידועכ
אין נבון ... לֹהים בו-הנמצא כזה איש אשר רוח א... ויאמר ... וייטב הדבר בעיני פרעה: " הייתהפרעה

 ).לט-לז, מא" (וחכם כמוך
הרי ?  כך-לב פרעה בצורה מושלמת כלמה אמר יוסף שכבש את ? כך נפלא בהסברו של יוסף-מה היה כל

ועתה קיבל דווקא את הסברו , קודם לכן דחה פרעה את כל ההסברים של יועציו וחכמיו משכבר הימים
 של יוסף ומה ראה פרעה בפירוש. ובנוסף לכל גם עברי, אסיר שהורשע בניסיון לאונס, איש זר, של יוסף

 ?  של כל חכמיוהםשלא מצא בפירושי
".  והנה נשלם חלום שלם לפניו": "והנה חלום"נפנה לראשית דבריו על המילים . י"לנו רשאת זה מסביר 

אחרי , כאמור. י אומר לנו שפרעה הרגיש שהחלום השני מהווה השלמה או חזרה על החלום הראשון"רש
אבל אחרי החלום השני הבין פרעה שחלום . החלום הראשון פרעה לא חש שהיה בחלום זה משהו מיוחד

   .ומכאן שגם החלום הראשון הוא חלק מהמסר האלוקי, הוא למעשה שידור חוזר של החלום הראשוןזה 
ושבע ... שבע הפרֹת הטֹבֹת... חלום פרעה אחד הוא, ויאמר יוסף אל פרעה"? איך מתחיל יוסף את הסברו

 ).כו-כה, מא" (חלום אחד הוא... השבלים הטֹבֹת
שהחלום השני הוא , מתכוון יוסף לומר לפרעה, ף שלוש פעמיםהחוזר בפי יוס" חלום אחד הוא"בביטוי 

כאשר  , לכן. י"וזאת מסביר לנו רש, בדיוק כפי שחש פרעה עצמו, השלמה וחזרה על החלום הראשון
הוא מתרשם ,  של יוסף הוא ששני החלומות באמת חלום אחד הםושומע פרעה שמוטיב מרכזי בהסבר

 .ו והצעותיויולפיכך גם השתכנע מהסבר, את פשר החלומותמיד שיוסף חכם ונבון ומסוגל להבין 
נבחר יוסף למשנה , שיוסף חזר עליהן שוב ושוב, "חלום אחד הוא: "סמך שלוש מילים אלו-על, כך

: י בשבע מילים בלבד"את כל זה הסביר רש.  וההיסטוריה של עם ישראל השתנתה לבלי הכר,למלך
 .י" זה כוחו של רש- "תריםתריםתריםתריםוהוצרך לפווהוצרך לפווהוצרך לפווהוצרך לפו, נשלם חלום שלם לפניונשלם חלום שלם לפניונשלם חלום שלם לפניונשלם חלום שלם לפניו והנהוהנהוהנהוהנה"
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