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  "ספרו נא לי, להים פתרונים-הלא לא"
  

תחילה הוא : והוא עושה זאת באופן קולע ובהיר, א יוסף נקרא אל פרעה כדי לפתור את חלומותיו"בפרק מ
,)1כה(מציין את אחדותם של שני החלומות 

לבסוף הוא ). כז- כו(והסמלי ) 2כה(אחר כך את אופיים הנבואי  ו1
, פסוק לב). לא- כח(שנים העתידות לבוא על מצרים  ה14מציין את משמעותו המעשית של פתרונו בתארו את 

  . חותם את פתרונו המוצלח והמלא של יוסף, החלומות עתידים להתגשם מידאשר בו מודגש כי 
, להפתעת הקורא. אין הוא חותם את דבריו, חותם את פתרונו של יוסף אף על פי שהפסוק הזה ,ואולם

אלא מרהיב עוז , העבד שנקרא מבית הסוהר לפתור את החלום אינו מסתפק במילוי המשימה שהוטלה עליו
  ): לו- לג (כךעשות תבקש לנלא אף ש, יבית לפתרון בעיית הרעבלהוסיף ולהציע לפרעה הצעה אופרט

ֶאֶרץ ִמְצַרִים -ָהָאֶרץ ְוִחֵּמׁש ֶאת- ְוַיְפֵקד ְּפִקִדים ַעל... ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם ִויִׁשיֵתהּו ַעלְוַעָּתה ֵיֶרא ַפְרעֹ
ֶכל ֶּבָעִרים ַּפְרעֹה אֹ-ָבר ַּתַחת ַיד-אֶֹכל ַהָּׁשִנים ַהּטֹבֹות ַהָּבאֹת ָהֵאֶּלה ְוִיְצְּברּו-ָּכל-ְוִיְקְּבצּו ֶאת. ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע

  .ִתָּכֵרת ָהָאֶרץ ָּבָרָעב-ְוָהָיה ָהאֶֹכל ְלִפָּקדֹון ָלָאֶרץ ְלֶׁשַבע ְׁשֵני ָהָרָעב ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָן ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְולֹא. ְוָׁשָמרּו
הפליאה נוכח תעוזתו של יוסף מתגברת בשים לב לעובדה שהצעתו יכלה להיות שלמה גם ללא האמור 

ון לחמש את ארץ מצרים ולקבוץ את אוכל השנים הטובות כדי שיהיה לפיקדון לשנים הרעי. בפסוק לג
 נבון וחכם למנות מנהלבחירתו של יוסף לפתוח את הצעתו בהמלצה . לו-הרעות נמסר במלואו בפסוקים לד

מביאה לשיא את תעוזתו ואת , עוד קודם שתיאר את המפעל עצמו, למפעל הכלכלי האדיר שהוא מציע
שלא אינו יכול , כבר לדמותו הכריזמטית והשאפתנית של יוסףאשר התוודע זה , א הרגיש הקור:תחכומו
 שלא ואינו יכול ;כך לעשותו משנה למלךבו, עצמו על ארץ מצריםאותו וסף רומז להשית  כיצד ילהבחין

ויו של אף שהוא סבור באמת ובתמים שמינ, המגיב כפי שתמרן אותו יוסף להגיב, לחייך בראותו את פרעה
  ): מ-לז(לאחר שהתייעץ באופן בלתי תלוי עם עבדיו , יוסף לתפקיד הוא רעיון שנולד במוחו שלו
 .לִֹהים ּבֹו-ֲעָבָדיו ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ֱא-ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל. ֲעָבָדיו-ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ָּכל

-ֵּביִתי ְוַעל- ַאָּתה ִּתְהֶיה ַעל.ָנבֹון ְוָחָכם ָּכמֹוָך-זֹאת ֵאין-ָּכל-לִֹהים אֹוְתָך ֶאת-יֹוֵסף ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱא-ה ֶאלַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹ
  . ַעִּמי ַרק ַהִּכֵּסא ֶאְגַּדל ִמֶּמָּך-ִּפיָך ִיַּׁשק ָּכל

 –האחד : יינים אותו דיפלומטיים חשובים המאפת שני כישרונומבטאהמהלך הפוליטי המבריק של יוסף 
 היכולת –והאחר ;  שימוש מרבי בזכות הדיבור שניתנה לותוךהיכולת לזהות שעת כושר ולנצלה בחכמה 

  . אליו כיוון אותו יוסףהרעיון את זם יכי הוא אשר  ויסבור לתומו ,לא יחוש בדברשפרעה כך למשוך בחוטים 
ם ישנה דוגמה נוספת לכל אחד מה. פעמית-השימוש בשני מהלכים טקטיים אלה אינו אפיזודה חד

  .במקום אחר בסיפור יוסף
גם שם יוסף . ' לשימוש בטקטיקה הראשונה אנו עדים כבר בפגישתו של יוסף עם שר המשקים בפרק מ

הוא מנצל את רשות הדיבור שקיבל ואינו מסתפק בפתרון , ממש כבעמדו לפני פרעה, וגם שם, פותר חלום
  ):יד- יב(ממנו אלא מוסיף מיד בקשה הנגזרת 

                                                 
ראה בעיקר אצל . פרשים שהחידוש העיקרי בפתרונו של יוסף הוא האבחנה שחלום פרעה אחד הואכבר ציינו כמה מן המ     1

' עמ) 1977 (25 הספרות', אסטרטגיות של עודפות אינפורמאציונית: מיבנה החזרה בסיפור המקראי, 'שטרנברג' מ
חלומות פרעה ופירוש ("י "רשהמראה כי רעיון דומה טמון בדבריו של , אביעזר' והשווה עוד למאמרו של נ. 109-150
 ]).423' מס[ב "תשס, לפרשת מקץ דף שבועי, "י"רש



ַּפְרעֹה ְּבָידֹו ַּכִּמְׁשָּפט -ַּכֶּנָך ְוָנַתָּת כֹוס-ְּבעֹוד ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ִיָּׂשא ַפְרעֹה ֶאת רֹאֶׁשָך ַוֲהִׁשיְבָך ַעל... ּיֹאֶמר לֹו יֹוֵסף ַו
ַּפְרעֹה -ָּנא ִעָּמִדי ָחֶסד ְוִהְזַּכְרַּתִני ֶאל-ְוָעִׂשיָתְזַכְרַּתִני ִאְּתָך ַּכֲאֶׁשר ִייַטב ָלְך -ִּכי ִאם. ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ָהִייָת ַמְׁשֵקהּו

   .ַהַּבִית ַהֶּזה-ְוהֹוֵצאַתִני ִמן
: ישכלל את השיטה, כשימצאהו בארמון פרעה, וברבות הימים, יוסף יודע כיצד לשלוח לחמו על פני המים

  .אלא רמז דק ועדין, לא עוד בקשה מפורשת
הוא מסיים את סצנת , י כדרכומעִש. בהתוודע יוסף לאחיו, ה" מהטקטיקה השנייה מתגלה שוב בפרק

  ):יא- ט(הגילוי המרגשת במסקנה אופרטיבית 
. ַּתֲעמֹד-ִמְצָרִים ְרָדה ֵאַלי ַאל-לִֹהים ְלָאדֹון ְלָכל-ָאִבי ַוֲאַמְרֶּתם ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ִּבְנָך יֹוֵסף ָׂשַמִני ֱא-ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל
עֹוד ָחֵמׁש -ְוִכְלַּכְלִּתי אְֹתָך ָׁשם ִּכי. ָלְך-ֲאֶׁשר-ְוצֹאְנָך ּוְבָקְרָך ְוָכל... ּגֶֹׁשן ְוָהִייָת ָקרֹוב ֵאַלי ַאָּתה ּוָבֶניָך-ץְוָיַׁשְבָּת ְבֶאֶר
  .ָלְך-ֲאֶׁשר-ִּתָּוֵרׁש ַאָּתה ּוֵביְתָך ְוָכל-ֶּפן ָׁשִנים ָרָעב
את השמירה על מקור פרנסתם , שפחתו למצריםאת ירידת אביו וכל מ: עד הפרט האחרון, יוסף תכנן הכול

והנה אנו מוצאים בסמוך את .  ארץ גושן–באמצעות הורדת הצאן והבקר ִעמם ואפילו את מקום מושבם 
  ):כ-טז(זמה שלו המוצג כָי, פרעה מצווה ציווי דומה מאוד

-יֹוֵסף ֱאמֹר ֶאל-ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל. ֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיוְוַהּקֹל ִנְׁשַמע ֵּבית ַּפְרעֹה ֵלאמֹר ָּבאּו ֲאֵחי יֹוֵסף ַוִּייַטב ְּבֵעי
ָּבֵּתיֶכם ּובֹאּו ֵאָלי ְוֶאְּתָנה ָלֶכם -ֲאִביֶכם ְוֶאת-ּוְקחּו ֶאת. בֹאּו ַאְרָצה ְּכָנַען-ְּבִעיְרֶכם ּוְלכּו-ַאֶחיָך זֹאת ֲעׂשּו ַטֲענּו ֶאת

ָלֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲעָגלֹות ְלַטְּפֶכם -ְוַאָּתה ֻצֵּויָתה זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו. ֵחֶלב ָהָאֶרץ-טּוב ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוִאְכלּו ֶאת-ֶאת
  .ָלֶכם הּוא, ֶאֶרץ ִמְצַרִים-טּוב ָּכל-ְּכֵליֶכם ִּכי-ָּתחֹס ַעל-ְוֵעיְנֶכם ַאל. ֲאִביֶכם ּוָבאֶתם-ְוִלְנֵׁשיֶכם ּוְנָׂשאֶתם ֶאת

וגם כאן הוא בא לידי מסקנה עצמאית התואמת , פרעה מתייעץ עם עבדיו גם כאן ,א"מתואר בפרק מבדומה ל
אין התורה מגלה כאן באלו חוטים משך יוסף , א"שלא כבפרק מ. במפתיע את תכניותיו המוקדמות של יוסף

יוסף שוב מצליח להביא את פרעה למלא את כי , אך ברור. וכיצד בדיוק הביא שיישמע הקול בבית פרעה
יש לציין שהפרט היחיד המופיע בתכניתו של יוסף אך נעדר . הוא עושה רצון עצמובור כי בעודו ס ,רצונו

כשהוא מתדרך , לאחר זמן יוסף מצליח להסדיר גם עניין זה;  ארץ גושן–מדברי פרעה הוא מקום הישיבה 
  ). ו-א:מז(פני פרעה כדי להשיג את התוצאה הרצויה באת אחיו כיצד להופיע 

היודע לזהות , דיפלומט מזהיר השואף לגדולות,  פעולה עקיב המאפיין את יוסףעמדנו אפוא על דפוס
 עלייתו המטאורית של יוסף היא תוצאה ,מבחינה זו. עקיפיןדרכי הזדמנויות ולנצלן עד תום בחכמה וב
 אם ,ואולם.  יוסף מוביל את גורלו ואינו מובל על ידו;ואינה מקרית, ישירה של תכניותיו ושל פעולותיו

בכל שלוש הדוגמאות שהבאנו לעיל . נקבל תמונה שונה בתכלית, דוק כיצד יוסף עצמו רואה את הדבריםנב
א " בעמדו לפני פרעה בפרק מ2:יוסף מביע את דעתו המפורשת על זהותה של היד המכוונת את המאורעות

ֲאֶׁשר ... לִֹהים עֶֹׂשה ִהִּגיד ְלַפְרעֹה-ֶׁשר ָהֱאֵאת ֲא... ְׁשלֹום ַּפְרעֹה- לִֹהים ַיֲעֶנה ֶאת- ִּבְלָעָדי ֱא): "לב-כה(הוא אומר 
 בפתרו את ٣".לִֹהים ַלֲעׂשֹתֹו-לִֹהים ּוְמַמֵהר ָהֱא- ָנכֹון ַהָּדָבר ֵמִעם ָהֱא-ִּכי... ַּפְרעֹה-לִֹהים עֶֹׂשה ֶהְרָאה ֶאת- ָהֱא

עו לפני אחיו את תכניותיו ובהצי, )ח' פס" (לִֹהים ִּפְתרִֹנים- ֲהלֹוא ֵלא: "הוא אומר' חלומות השרים בפרק מ
ַעָּתה לֹא... לִֹהים ִלְפֵניֶכם-ַוִּיְׁשָלֵחִני ֱא ...לִֹהים ִלְפֵניֶכם- ִּכי ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני ֱא): "ט-ה(ה הוא אומר "בפרק מ ְ

                                                

- ו
  ".ִמְצָרִים-לִֹהים ְלָאדֹון ְלָכל-ָׂשַמִני ֱא... לִֹהים-ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם אִֹתי ֵהָּנה ִּכי ָהֱא

הוא מייחס את כל , פעולתו המחוכמת והמוצלחת של יוסףבמקומות בהם מובלטת ביותר א דווק
 אינו נזכר כאן במקרים בהם קצרה יד אנוש 4פיו של יוסףעל שם שמים השגור . הצלחתו להשגחה העליונה

יוסף מגייס את כל כישוריו לפעולה ר שאדווקא כ.  ומצפה אך לרחמי שמיםפסיביבהם יוסף , מלפעול
וכל אשר : " בידו שלו,המצליחה את מעשיו שלו', מתגלה יד ה, ושית אשר תניע את חייו ואת גורלו קדימהאנ
  5).ג:ט"ל" (בידו מצליח 'ה עושה הוא

הוא רואה בחתירתו למיצוי . יתהל-ה לפיה אין כל סתירה בין פעולה אנושית לישועה איוסף מבטא תפיס
ההזדמנויות הנקרות בדרכו  ובניצול, נטע בו כישרונות אלה אשר ,' את הגשמת דבר הומלא של כישרונותי

 להים-לאהלא : "כך הוא פונה לשרי פרעה בבית הסהר. אשר יצר הזדמנויות אלה', את מילוי שליחותו של ה
אין פירושו שאין אדם יכול " להים פתרונים-לא"מן הסיפא עולה שהביטוי ). ח:מ" (ליספרו נא , פתרונים

אך להבין שלא , ים בו יכול ואף צריך לפתור את החלוםהל-איש אשר רוח א: אדרבא 6.לפתור את החלום

 
התבטאויות דומות למצוטטות כאן בעניין מקומה של ההשגחה העליונה בסיפור יוסף מובאות גם במקומות אחרים      2

 .מקוצר היריעה הבאנו כאן רק את אלה המופיעות בשלוש הדוגמאות שנדונו לעיל. בסיפור יוסף
פרעה לומד את השיעור . הדגשתו היתרה של יוסף את תפקידה של ההשגחה העליונה נופלת כאן על אוזניים קשובות     3

ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶׁשר ... ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה : ובעקבותיו מייחס גם הוא את כישרונותיו של יוסף לאלוקים, שביקש יוסף ללמד
 ).לט-לח(ָנבֹון ְוָחָכם ָּכמֹוָך - זֹאת ֵאין- ָּכל- אֹוְתָך ֶאתלִֹהים-ֱאהֹוִדיַע ַאֲחֵרי ...  ּבֹו לִֹהים-ֱארּוַח 

  .ג:י לט"השווה רש     4
אלא יוסף עושה , עצמו עושה את המעשים' לא ה: הוא פועל גורם, שלא כבעברית חדשה, כאן" מצליח"הפועל : ודוק     5

 . מצליחם בידו' אותם וה
" להים פתרונים-לא"הביטוי . מעותו המקורית של הביטוי ובין שימושו בעברית החדשהגם במקרה הזה יש פער בין מש     6

 . תעלומה שאיננה ניתנת לפתרון אנושי, בדרך כלל, בלשוננו מבטא



השקפה זו מאפיינת לא רק את אישיותו של יוסף אלא . יםהל- נתן בו אר שאבחכמתו פתר אותו אלא ברוח 
הצלת משפחת יעקב מכליה ברעב באמצעות עלייתו : המסופר בשני מישורים, אף את רוחו של הסיפור כולו

  .ית מחד גיסא ושל פעולה אנושית נמרצת מאידך גיסאהל-וסף לגדולה היא תוצאה של תכנית אשל י
והיו מחוקרי המקרא אשר כינו אותה , ך"ה היסטוריוסופית זו מתבטאת גם במקומות אחרים בתנתפיס

אשר הקדיש רבים ממחקריו לחשיפת עקרון הסיבתיות , אחד הבולטים שבחוקרים אלה". סיבתיות כפולה"
. ל"יהודה אליצור ז' פרופ, הוא סבי, כפולה במקרא ולהעמדתו כאחד מעמודי התווך של מחשבת המקראה

יהי עיון זה נר . ויום פטירתו חל בשבת זו, ך באוניברסיטת בר אילן"אליצור היה ממייסדי המחלקה לתנ' פרופ
  .לזכרו הברוך

  טנילי סמ
   ך"מחלקה לתנבדוקטורנטית 
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