
 יוסף בסיפורהחלומות

מאת

 דובשנימנשה

 המופיעים חלומות ום"?ה כולל יוסףסיפור
 זעות:בשלושה
 החלומות שני בנערותו, יוסף חלומותשני
 פרעה. של החלומות ושני פרעה שרישל
 יוסף. בחלומות תחילהנעיין
 יוסף חלומותא.

 שונים: מסוגים חלומות בראשית בספריש
 משמעות בעל חלום הוא יעקב""שבע
 על חולם פרעה ודתית; לאומיתאישית,
 יוסף חלומות ואילו המצרית; הכלכלהבעיות
 נותנים הם בלבד. אישית משמעות בעליהם

 להתנשאות לגאווה, לאגואיזם, ציוריביטוי
 הם יוסף, של והשלטון הגדלותולשאיפות
 שבלבו, הגנוזות המשאלות אתמביעים
 מאלמים אנחני "דהנה הראשון:בחלומו
 אלומתי קמה והנה השדה, בתוךאלומים
 אלומותיכם תסובינה ההנה ניצבה,וגם

 ז(. ל"ז, )בראשית לאלומתי"ותשתחוין
 עוד, חלום חלמתי "הנה השני:בחלומו
 כוכבים עשר ואחד דהירת השבה?והנה

 ט(. לשם, לה'משתחוים
 "והנה", המלה מופיעה החלומותבשני
 שב- וההפתעה  התמיהה יסוד אתהמביעה
 התמונה לקוחה החלומות  בשני 1.חלום
 שום בה ואיז הטבעיים, היומיוםמחיי
 לחלו- )בניגוד טבעי בלתי או דמיוני,דבר
 ניתן יעקב(. סולם : כגון אחרים,מות
 עסק כיום זה. בהווי הי יוסף כילשער
 - בצאן" אחיו את רועה )"היהבצאן

  עסקו ובניו שיעקב כנראה אבל ב(,ל"ז,
 מקום, מכל 2. יצחק כמו אדמה, בעבודתגם
 ב"עמק בסביבתו לראות יוסף היהיכול

 איכרים ידי על תבואה גידול )י"ד(חברון"
 השמימה מביט יוסף היה בלילהכנעניים.
 הירח את ורואה ה(, ט"ו, - אברהם)כמו
 הכוכבים. מערכותואת

 לא יוסף רואה החלומות בשניברם,
 פעולות; אלא טבעיות, סטטיות,תמונות
 הן והפעולות תנועה, ישנה החלומותבשני
 הטבע. לחוקי מנוגדות אפילו טבעיות,בלתי
 מתמיהות, פעולות שלוש יש הראשוןבתלום
 "והנה". המלה  מופיעה מהן אחת כלולפני
 העבודה יוסף את הפתיעה לא אםאפילו

 הפ- אולי היתה לעצמה, כשהיאהחקלאית
 עשר שנים כל של 'הכמכותפת בעבודהתעה

 הפעולות שתי מקום, מכל יחד;האחים
 טבעיות: ובלחי מפתיעות ודאימאתרות
 אין - ניצבה" וגם גלימתי קמה"והנ'ה
 ולהתיצב עצמה מכוח לקום יכולהאלומה
 של בכוחן שאין ודאי לאלומתי".חוין ותשת- אלומותיכם תסובינה "והנהאיתן.
 של אלומתו ולהשתחוות. להסתובבאלומות
 וה- רעידה", "בתוך במרכז, עומדתיוסף

 ומשתחוות סובבות האחים שלאלומות
 תנועת קימת החלומות בשנילאלומתו.
ההשתחוות.

 והכוכבים הירח השמש, השני, בחלוםגם
 הם יכולים איך אבל טבעית, תופעההם

 לכוכבים לא יוסף התכוון אולי ?להשתחוות

 כהנא, )א. החלום" של תמיהתו גורל לצ=ר כוי פעמים כמה החלים  בסיפור נשנית  זו -מלה1
 116(. עמ' תשכ"ט, ירושלים, תרס"ד, בראשית, לם' תועישרוש
 בגידול היה העיקרי עיסוקו כי אף אביו, יצחק כמו בחקלאות, גם יעקב שעסק "מכאן2

 צ. ד. - לו" ישתחוו ותבואה אלומות ידי שעל הראוהו "כי הרמב"ן מעיר נכון אל אךבהמות,
 תקסד. עמ' 1971, ברק, בני ב', כרך בראשית, לס' פירושהווזמן,
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 וובשנימנשה%
 כוכבים. 'טל לקונסטלציות אלאבודדים,
 כך כל יומה  וויווווייו השני,החלום
 קמי של אמיצתם את מחזק הראשוןלחלום

 לפרעה לפרש יוסף עתיד ואמנם, 3.החלומות
 הראשון: לחלומו כחיאק השני חלומואת
 כי פעמיים, פרעה אל החלום הישנות"ועל
 האלהים וממהר האלהים, מעם הדברנכון

 האחים התיחסו לכן לב(. )מ"א,לעשותו"
 וטמא עמוק, ובפחד בחרדה יוסף חלומותאל

 בחלום לאדם מראים "אין אמנם,יתגשמו.
 חלו- שני הופעת אבל לבו", מהרהוריאלא
 מעוררת אחת משמעות בעלי דומיםמות
 אל לפנים" "הבטה בהם יש כי החששאת

 בעתיד. ויתגשמו יתרחשו אשרמאורעות
 לבו למשאלות ביטוי רק אינם יוסףחלומות
 שאכן למה ציורי ביטוי אלאהגנוזות,
 תלושות נתפסו אמנם וכך בעתיד,יתרחש
 הדבר", את שמר ו"אביו אחיו, ידי עליוסף

 שהחלום ציפה הדבר, את זכרכלומר:
 בכך. רצה אף ואולייתגשם,
 בעתיד החלום התגשמות מפניהפחד
 האחים בתגובת ההבדל את לנו לבארעשוי
 נאמר: ה בפסוק לראשון. השני החלוםבין

 עוד ויוסיפו לאחיו, ויגד הלום יוסף"ויחלום
 היתה ליוסף השנאה ובכן אותו".שנוא
 נבעה 'והיא חלומותיו, סיפור לפני גםקיימת
 של היתירה אהבתו ראשית, סיבות:משלוש
 מכל יוסף את אהב "וישראל ליוסף:יעקב
 אהב הוא )ג(. לו" הוא זקונים בן כיבניו,
 שה- בנימין, את מאשר יותר אפילו יוסףאת
 מאשר יותר לו מתאים זקונים" "בןתואר
 מתה בנימין שבלידת משום כנראהליוסף,
 אותו כי אחיו "ויראך האהובה. אשתורחל,
 ולא אותו, וישנאו אחיו מכל אביהםאהב
 יוסף "ויבא שנית, )ד(. לשלום" דברויכלו
 שלישית, )ב(. אביהם" אל רעה דיבתםאת

 פסים כתונת )ג(. פסים" כתונת לו"ועשה

 מלכים בני המקרא כתקופת ללבושנהגו
 ב' שמואל - למשל דוד, בת )תמרונסיכים

 סמל זו בכתונת ראו יוסף ואחי יה(,י"ג,
 ביצעו גם לכן לטובה. הפלייתו שלמוחשי
 יוסף מכירת לאחר נקמתם, מעשה אתבה

 .)לא-לב(
 באו הנזכרות הסיבות שלוש עלנוסף
 להבין קשה שנאתם. את והגבירוהחלומות

 חלומו- את לספר יוסף צריך היה מהלשם
 התנהגותו אבל לעצמו, שמרם ולאתיו,

 מפונק נער בהיותו חייו, של זהבשלב
 מעידה אינה אביו, ידי על לטובהומופלה

 ויהירות, גאווה על אלא וענווה, צניעותעל
 לשנות יוסף עתיד 4. פקחות חוסר עלואפילו
 עומדו לאחר מידותיו, ואת תדמיתואת

 ופיתויים. יסורים של קשיםבמבחנים
 עצמו יוסף לא החלומות שבטנימעניין

 שודאי אף-על-פי משמעותם, את הפותרהוא
 פותרים הראשון בחלום הנמשל. אתהבין
 בכעס: לו אומרים הם החלום. אתאחיו

 תכשול משול אם ? עלינו תמלוך"המלוך
 כנבואת החלום את אפוא הבינו הם ?".בנו

 כאן שם המספר עליהם. ושלטתהתנשאות
 להת- שעתיד למה ראשון רמז האחיםבפי
 ארץ על שליט יוסף יהיה כאשררחש,
 מופיעים ו"שנאה" "שנא המליםמצרים.
 ח(. ה, ד, פעמים שלוש זובפיסקה
 סיפר הראשון החלום את כי נאמרלא
 "אל סיפר השני ההלום את לאביו.יוסף
 הראשון בתלום שהרי )י(, אחיו" ואלאביו
 בחלום ואילו אביו, את המייצגת אלומהאין
 האב. את מייצגת השמש גי מיד מוכןהשני
 אפשר בהיים, עוד היתה לא שרחלמאחר
 בלהה, את כמייצג הירח את לפרשהיה

 את או יוסף, את גידלה שודאי רחל,שפחת
 השני בחלום כי מעניין 5. יעקב אשתלאה,
 אלא החלום, את הפותרים הם האחיםלא

 לתקומה רומז חלום כל בי לחיזוק, משמשת איננה כאן החלום הישנות כי טוען הוממן3
 שבו לזמן והשני כו(, )מ"ג, למצרים לבדם האחים באו שבו לזמן רמו הראשון החלוםשונהי
 תקמו. עמ' הופמן, - כו( )מ"ט, יוסף בגדולת הכיר יעקב ,ביתכל
 מתכתן אם כי חלומותיו, בספרו תומו לפי מסיח יוסף היה שלא בעליל נראה "מכאן4

 קנאת להעיר יוסף עשה מחכמה לא כן, ואם להם, חלומותיו שחלם אחיו ואת אביו אתלהודיע
 א', כרך כפשוטו, מקרא א', )ארליך מאוד" חכם יוסף היה שלא ללמדך ... אביו וכעסאחיו
 101(. עמ' 1969, יורקניו
 ורבותינו כאמו, שגידלתו לבלהה, מגיעין שהדברים יודע היה והוא מתה. כבר אמך "והלוא5
 יקנאוהו, שלא בניו מלב הדבר להוציא נתכתן ויעקב כסלים, דברים בלא חלום שאין מכאןלמדו
 הבא(. בראשית מדרש פי על )רש"י בטל" הוא השאר כך באמך אפשר שאי כשם ... לו אמרלכך
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]ח יוסף בסיפורהחלומות
 שהאחים כנראה אותו. הפשר הואיעקב
 לבטא העזו לא לפחות או אותו, לפתורפחדו
 החלום של ההישנות פתרונו. אתבפיהם
 6. בחלומות האמינו הם כי אותםהפחידה
 דעת את להפיס כדי )אולי ביוסף גועריעקב

 שמא הדבר", את "שמר הוא אבלהאחים(,
 קנאתם את הוסיפו האחים ואילו ממש, בויש
 היתה גדולה כך וכל )יא(, שנאתםעל

 להורגו. מוכנים שהיו עד וקנאתםשנאתם
 בדעתם להעל'ות יכלו לא יוסף וגם יעקבגם

 ומסוכנת כך כל עמוקה היא האחיםששנאת
 בעל "הנה האחים: בפי מכונה יוסף כך.כל

 ספוגה מילה כל )יט(. בא" הלזההחלומות
 ואמהנו ... ונהרגנו לכו "ועתה ושנאה.לעג
 חלומו- יהיו מה ונראה אכלתהו, רעהחיה
 רדפו החלומות ! התלהמות שוב ובכן,תיו".

 מנגחתם. את והדריכו ולילה יוםאחריהם
 רצו שהאחים היא זה בסיפורהאירוניה
 יתגשמו שלא כדי לעבד ומכרההולהמיתו

 הסיבה היא מכירתו דוקא אבלחלומותיו,
 של וגדולתו עלייתו חלומותיו.להתגשמות

 חלרמות, לפתור כשרונו של תוצאה היויוסף
 לעלייתו הגורם היו עצמם הםוהאחים
 את לבטל כדי שמכרוהו, בזההעתידה,
 החול- את אפוא מהווים 'החלומותחלומותיו.

 בהיי העיקריימ השלבים בין המגשרותיות
 מהבור יציאתו במצרים, לעבד מכירתויוסף:
 לארמון הפתאומית ועלייתו הסוהרבבית
פרעה.

 "והנה", המלה החלומות בשני -השווה
 טבעיות. אינן הפעולות אבל טבעיים,המראות
 )לא- השתחוות יוסף רואה ההלומותבשני
 את מביעים ושניהם לעצמו( אולומתו

 על להתנשאות בנפשו הגנוזותהכהבאל'ות
 ושניהם לאחיו, מספר הוא שניהם אתגשם. להת- עתידים החלומות שני משפחתו.בני

 ליוסף.. האחים שנאת אתמגבירים
 יוסף מספר השני החלום את -השונה

 לאחים נוספה השני החלום לאחר לאביו,גם
 הראשון החלום אח השנאה, עלהקנאה
 בהלום יעקב. - השני את האחים,פותרים
 השגי  בחלום פעולות, שלוש נעשותהראשון
 הראשון החלום בלבד. אחת פצולהגצנךית

 החלום יוסף. של הארצית מהסביבהלקות
 הראשון נחלום השמים; ממראות -השני

 ומברה ושתים האחים עשר שניםמשתתפים
 אלומתו; ידי על מיוצג ויוסףאלו,מות,
 עשר אחד רק משתתפים השניבחלום
 אינו ויוסף והירח, השמש גם אבלכוכבים,
 משתחוים הכוכבים כוכב. שום ידי עלמיוצג
 הרבה הוא השני שהחלום ספק איןלו.
 גם אל'א ,בארץ, רק לא מושל יוסףשון. הרא- מהחלום ויומרני דמיוני מפתיע,יותר

 על גם אם כי אחיו, על רק לאבשמים,
הוריו.
 ומ- המאוחר את מקדימים החלומותשני
 המפ- המאורעות לקראת הקורא אתכינים
 בעתיד. לו המצפיםתיעים

 שר ושל המשקים שר של החלומותב.
האופים
 בסיפור גם מופיעים יוסף  בחלומותכמו
 של לא אבל חלומות, שני פרעה שריעל
 מרובים לכן אנשים. שני של אלא אחד,איש

 שיש אף-על-פי החלומות, שני ביןההבדלים
 תחילה נעיין כשותפים. יסודות הרבהבהם

 ,החלומות. שבשני השוותבנקודות
 המלה חלום כל מקדמת כאז גםא.

 -"והנה"
 לפני, גפן "והנה המחוקים: שרחלום
 עלתה כפורחת, והיא שריגים, שלושהובגפן
 פרעה וכוס ענבים, אשכלותיה הבשילוניצה,
 אל אותם ואשחט הענבים את ואקחבידי,
 פרעה" כף על הכוס את ואתן פרעה,כוס
 ט-יא(.)מ',

 והנה בחלומי, אני "אף האופים: שרחלום
 העליון ובסל ראשי, על חורי סלישלושה
 אוכל זהעזף אופה, מעשה פרעה, מאכלמכל
 טז-יז(. )שם, ראויי" מעל הסל מןאותם
 הוא שלושה המספר החלומות בשניב.
 בגפן נראים הראשון בתלום יסודי.מרכיב
 בהילושה מופיעה הגפן שריגים.שלושה
 ניצה מעלה כך אחר פורחת, היאמצבים:
 מתפתח  שממגו לפקע, הופך  הפרח)כלומר:
 ענבים. האשכולות מבשילים  ולבסוףהפרי(,

 כי צד, באיזה הדבר שיתאמת שאפשר האמינו וגם החלום, פתרון שזהו להם נראה "היה6
 תל- התורה, על פירוש )צד"ל, עליהם" נגיד ישימהו אולי בניו מכל אותו אוהב אביובהיות
 . . 151(. עמ' תשכ"ו,אביב
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 וובשנימנשה1
 ובתכיפות במהירות באים המצבים,גלותית

 למצב. מצב  בין  ומן  הפסק ללא זה אחרזה
 פעולות: שלוש בחלום עושה המשקיםשר
 אותם סוחט מהגפן, הענבים את לוקחהוא
 פרעה. כף על הכוס את ונותן פרעה כוסאל

 גם פעמים. שלוש מופיעה "כוס"המלה
 התמונה פעמים. שלוש מופיע פרעההשם
 וכף הכוס הגפן, עצמים: שלושהכוללת
 על האופים שר נושא השני בחלוםפרעה.
 התמונה כוללת בו וגם סלים, שלדשהראשו
 הסל מן האוכל העוף הסל, עצמים:שלושה
 השר. שלוראשו
 מההווי התמונה לקוהה החלומוה בשניג.

 חולם המשקים שר החולם. חי שבוהיומיומי,
 חולם האופים שר ופרעה. יין ענבים, גפן,על
 הנראים העצמים כל ועוגות. מאכליםעל

 דמיוניים. לא טבעיים, הםבחלומות
 ושל השריגים שלועזת של הפיתרוןד.

 ימים שלושה אחד: הוא הסליםשלושת
 יט(.)יג,
 את הפתרונות כוללים החלומות בשניה.

 אבל ראשך", את פרעה "ישאהמשפט:
 ירים היא: הראשון בחלום הביטוימשמעות

 השני וכחלום לטובה, יפקדך ראשך,את
 ראשך. אתיסיר

 החלומות: שני בין ההבדליםועתה
 בלבד: אחת פעולה ישנה השני בחלוםא.
 העליון. הסל מן העוגות את אוכלהעוף
 )מבחינה רבות. פעולות הראשוןבתלום
 בהם שגם יוסף, לחלומות דמיון קייםזאת

 אחת ופעולה הראשון בחלום אהדותפעולות
 במהירות עוברת שהגפן ראינו כברבשני(.
 חיבור ואו אפילו אין מהותיים.שינויים
 ניצה, עלתה כפורמת, "והיא המלים:בין

 בהלומות במו ענבים". אשכלותיההבשילו
 היא בגפן הנעשית הפעולה כאן גםיוסף
 גפן הטבע. לחוקי ומנוגדת טבעיתבלתי
 אחד. בזמן ולהבשיל לפרדה יכולהאינה
 השר פעולות נעשות הגפן לפעולותבניגוד

 אותם ואשחט הענבים, את "ואקחבאיטיות:
 פרעה". כף על ה'כוס את ואתן פרעה כוסאל

 מאוד. ומגוונת מאוד דינאמיתהתמונה
 הוא הראשון החלום של הפיתרוןב.
 השני החלום של הפיתרון )טז(.לטובה
 לרעה.הוא
 החלום בחלומו. אקטיבי המשקים שרג.
 פועל, השר ופעילות. תנועה מלאכולו
 מגיש אותם, סוחט הענבים, את לוקהעובד,
 פסיבי האופים שר נשאר לעומתו הכוס.את

 שום עושה הוא אין חלומו, בכללגמרי
 לבל הסל, את מכסה אינו גם הואדבר.
 את לגרש מנסה ואינו העוף, ממנויאכל
 החלומות שני בין זה שהבדל ייתכןהעוף.
 שר של חלומו את לפתור ליוסף שעזרהוא

 האופים שר של חלומו ואת לחייםהמשקים
 7.למוות

 את רואים אנו פרעה שרי עלבסיפור
 מאז יוסף של בדמותו שחל המהותיהשינוי
  המגלה  "חולם,  ליוסף  בניגוד לעבד.נמכר
 הלו- הפותר יוסף לשלטון, וכמיההגאווה
 הוא אין הכמתו את וצנוע. עניו הואמות
 )ח(. פתרונים" לאלהים "הלוא לעצמו:מייחס
 על בסיפור שאת ביתר מורגש זהשינוי
 פרעה. חלומותפתרון

 הש- של החלימות שני ספרותית,מבחינה
 פרעה. להלומות והכנה הקדמה משמשיםרים

 על ומרמזים המאוחר את מקדימיםשניהם
 ההתגשמות אבל מתגשמים, שניהםהעתיד,
 שלושה לאחר מאוד, מהירה היא זהבמקרה
 המתגשמים יוסף לחלומות בניגודימים,
 שנה. ווסתים ועשרים עשרה שלושלאחר

 פרעה מחלומות נבדלים השריםחלימות
 כוללים שאינם בזה יוסף לחלומותודומים
 אלא מדיני, או דתי, או לאומי, כללי,תוכן

 משק- הם ההולמים. של באישיותםעוסקים
 במצרים: המדיני המשטר את אמנםפים

 המ- הוא המלך שבה אבסולוטית,מונרכיה
 מחליט פרעה והמבצע. השופטחוקק,

 חריצותו, שקידתו, חלומו מתוך נראית ... וכפעיל כעובד עצמו את הרואה המשקים "שר7
 אלא ... עשייה שום בלא עצמו רואה האופים שר ואולם אחריותו. מידת לעבודתו, לבותשומת
 ועל עצלנותו על רשלנותו, ועל עצמו על העיד כבר ... בסלים מוכן והמאפה במקומועומד
 הרשלן, של סופו יתיצב". מלכים "לפני - במלאכתו הזריז האיש של סופו ,במלאכתו.זלזול

 לייברביץ, נ. ואל בספרה מובא לבראשית, בפירושו יעקב ~בנו לתלייה" - במלאכתוהפושע
 301(. עמ' תשכ"ז, ירושלים בראשית, בס'עיונים
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]ט יוסף בסיפורהחלומות
 מריה וטל והמוות החיים על לבומטרירות
 ארנחן וכל גמזהווי הלק לנו מרייםהחלומות
 חלומות 'טל העיקרי התפקיד גרם,המלכות.
 ואמצעי גורם לשמש הוא בסיפורהשרים
 בית של עמיקתא מבירא יוסף אתהמקפיץ
 פרעה. ארמון של רמא לאיגראהסוהר
 הוא הזאת המפתיעה הקפיצה אתהמניע
 הוא אבל יוסף, את שכח אשר המשקים,שר
 פרעה מבקש כאשר שנתיים, לאחר בונזכר
 ט(. למ"א, לחלומותיופותר

 הבור אל יוסף הושלך חלומותיובגלל
 נגנב או לישמעאלים, ונמכר דותןבעמק
 של חלומותיו פתרון בגלל המדינים. ידיעל

 במדינה ושליט למלך משנה נעשהפרעה
 אחרים של החלומות פתרון הגדולה.המצרית

 של החלומות להגשמת הביא אשרהוא
עצמו.

 ההלו- פתרון את מייחס שיוסףאף-על-פי
 ספק אין לחכמתו, ולא לאלהים,מות

 ליוסף המקנה היא החכמה יוסףשבסיפור
 בבית גם פוטיפר, בבית גם ועלייההצלחה
 יוסף של החכמה פרעה. בארמון וגםהסוהר
 מקור שהיא באלהים, עמוקה אמונההמלויה
 ההתרחשויות לכל היחיהה והסיבהחכמתו
 ירא חכם החכמה: ספרות של האידיאלהוא

 וצנוע. עניואלהים,
 השרים, בחלומות וגם יוסף בחלומותגם
 הפעולות מתרחשות פרעה, בחלומותוכן

 הציורי היסוד זהו הטבע, לחוקיבניגוד
 האמ- ההישג גם זהו שבחלומות.המפתיע
 אמנותיות תמונות היוצר המספר, שלנותי

  ותנועות, צבעים מלאות מרתקות,פנטסטיות
 מאוד, חשוב רעיון גם מבטא הדבראבל
 בחיי המציאות, בעולם ההתרחשויותשגם
 אותן, משקפים שהחלומות ובהיסטוריה,האדם
 רציונליים, טבעיים חוקים לפי מתנהלותאינן

 האלהים, רצון לפי אלא והגיוניים,פשוטים
 המכוון ושהוא הטבעית בחוקיות תלוישאינו
 מראגו מגלים החלומות ההתרחשויות.את

 שעתיד 'ההתרחשות את וסמלית ציוריתבדרך
 ריא- אינם עצמם הם הריאלית.במציאות
 הריאלית מהמציאות שאובים הם אבלליים,
 הריאלית. המציאות אל מכווניםוהם

 רבה בבהירות מתגלים האלה הרעיונותכל
 פרעה.בחלומות

 פיעה חלומותג.
 היאור, על עומד "והנה - הראשוןהחלום

 יפות פרות שבע עולות היאור מןגהנה
 והנה באחו. ותרעינה בשר, ובריאותמראה
 היאור, מן אחר"הן ערלות אחרות פררתשבע
 אצל ותעמודנה בשר, ודקות מראהרעות
 הפרות ותאכלנה היאור. שפת עלהפרות
 הפרות שבע את הבשר ודקות המראהרעות
 ז4-ד(. )מ"א, והבריאות" המראהיפות

 עולות שבלים שבע יוהנה - השניהחלום
 שבע והנה וטובות. בריאות אחדבקנה
 אחריהן. צומחות קדים ושדופות דקותשבלים

 השבלים שבע את הדקות השבליםותבלענה
 חלום" והנה פרעה וייקץ והמלאות,הבריאות

 ההפתעה את מביעה "והנה" המלה כאןגם
 בכל פעמים שלוש מופיעה היאשבחלום.
 מקום תופס פרעה בחלומות אבלחלום,
 שבע שבע: המספר אלא השרים(,בחלימות  הקובי )שהוא שלושה המספר לאמרכזי
 שלושה שנים. שבע שבלים, שבעפרות,
 בספרות טיפולוגיים מספרים הםושבעה

 בסיפור החלומות שבכל ההפתעותהמקראית.
 בהן המרובות מההפתעות חלק הםיוסף

 ביותר המפתיע והדבר זה, סיפורמצטיין
 התלומות של ההתגשמות הוא הסיפורבכל

המפתיעים.
 חלו- אין והשרים, יוסף לחלומותבניגוד

 ואינם אישי תוכן על מוסבים פרעהמות
 הם החולם. בנפש גנוזות משאלותמבטאים
 המצרית, הכלכלה של הבעיות אתמשקפים
 גידול על והתבססה ביאור תלויהשהייתה
 חקלאות. ועל ובקרמקנה
 בחלו- פרעה שרואה והעצמים הגופיםכל
 היומיומי מההווי ולקוהים טבעיים הםמו

 הפעו- כאן גם אבל במצרים, פרעה חישבו
 הטבע. לחוקי בניגוד הן הההתרחשויותלות

 שנית, בשר; אוכלות אינן פרותראשית,
 הפרות את אוכלות והחולות הרזותהפרות

 היות עדיין השמנות הפרות כאשרהשמנות,

 אין ופותר חלמתי "חלום חלקים: בשני אחד תלום חלם פרעה כי הטוענים מפרשים יש8
 "וייקץ במפורש: נאמר ד-ה בפסוקים אבל )כה(. הוא" אחד פרעה "חלום סו(, )מ"א,אותו"
 ההלומות שני חלם והוא אחת, משמעות ישנה ההלומות לשני אמנם, שנית". ויחלום ויישןפרעה
 אחד. ולא חלומות, שני לפנינו ולכן אחרת, התמונה הלום בכל אבל זה, אחר בזה אחד,בלילה
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 ו1ב,שנמנשה]6[

 נאמר ליוסף פרעה ובסיפור באחו;ורועות
 באו כי נודע ולא קרבנה, אל "ותבאנהגם:
 בתחילה". כאשר רע ומראיהן קרבנה,אל

 הש- השבלים את בולעות הדקותהשבלים
 טבעיות: בלתי תופעות שתי באן וישמנות,
 פעולת ועצם השמנות את הבולעותהדקות
 ליוסף לעזור כדי שבלים. שלהבליעה
 פרטים ליוסף פרעה מספר החלומות אתלפתור
 הראשון. בסיפור נזכרים שאינםמסוימים

 יוסף בסיפור ההל'ומות ששת לכלהמשותף
 כדלקמן: אפואהוא
 החלומות ציור של האמנותי ההישגא.

 ציוריות תמונות הן אלו לעצמו.כשהוא
 אף אשר המודרני, הציור אתהמזכירות

 הטבע. מחוקי מתעלםהוא
 היומיומי, מההווי לקרחות התמונותב.
 דמיוניות, לא טבעיות, הן החולמים. חייםבו
 טבעיות, אינן והתרחשויות המעולזתאבל
 הטבע. לחוקי בניגודוהן
 תמיהה של יסוד יש החלומות ,בכלג.

 "ההנה". במלה גם 'המתבטאוהפתעה,
 של בסופו מתגשמים החלומות כלד.
 ארוך. או קצר, זמן לאחרדבר,
 גילוי נבואי, יסוד יש החלומות בכלה.

 מראש. ידוע העתידהעתיד.
 חלומות את לפתור יוסף הצליחכיצד
- ? פרעה חלומות ואתהשרים  אלהים 
 הקובע הוא כי להתרחש, העתיד אתהיודע
 את ליוסף  המגלה הוא העתיד, אתמראש
 כאוסר מקרא. של' פשוטו זהו החלום.פתרון
 בו רואה ופרעה פרעה, אל יוסףמובא
 חרטומי דוגמת מקצועי הלומות""פותר
 טעותו על יוסף מיד אותו מעמידמצרים,
 אני חכמתי מכוח )לא !" "בלעדיואומר:
 פרעה", שלום את יענה "אלהים אלאפותר(,
 הצהרה על פעמים וחלוש כך אתר חוזרוהוא
 :דומה
 לפרעה"; הגיד עושה האלהים אשר"את
 פרעהק  ית  הראה צותה  האלהיםאשר
 כי  פחמיים,  פרעה אל  התלום  הישגור"ועל
 לע- האלהים וממהר האלהים מעם  הדברגכוך

שותו".
 "וסף ייחס לא 'חלומות לפתור היכולתאת

 מתבטא בזה אלהים. לגילוי אלאלחכמתו,
 המ- הנער באישיותו. שחל העצוםהשינוי
 להיות הפך שררה, והשואף הגאהפונק,

 האלהים "את אלהים: ירא וצנוע, עניוחכם
 של השקפתו את מקבל פרעה ירא".אני
 אותך אלהים הודיע "אחרי ואומר:יוסף
 לכאורה כמוך". וחכם נבון אין זאת, כלאת
 ליוסף אלאים הודיע אם סתירה. כאןיש
- ? יוסף של חכמתו מהי זאת", כל"את  
 נעשית אלהים הודעת פשוטה: התשובהאבל
 חכמתו. באמצעות יוסף, של חכמתודרך
 "רוח אוטר והנבון החכם האיש הואיוסף
 של האידיאלית הדמות הוא בו",אלהים
 דעת" ראשית ה' "יראת החכמה:ספרות
 ה' יראת הן לאדם, "ויאמר ז(; א',)משלי
 המדינה הנהגת כה(. כ"ח, )איוב חכמה"היא
 ידי על החכמה, ידי על רק להיעשותתוכל
 ימלוכו" מלכים "בי - גחכם" נבון"איש
 סו(. ח',)משלי

 יוסף בסיפור החלומות תפקידיד.
 עצמם החלומות אמנותית מבחינהא.
 מקו- תמונות נפלאה: אמנותית יצירההם
 ומש- סובבות אלומות של דינאמיותריות

 היאור, מן העולות מראה יפות פרותתחוות,
 מרכינים 'כוכבים רמבשילה, הפוהחתגפן

 סיפור - ספרותית מבחינה ועוד.ראשם
 התגשמות וסופו יוסף בחלומות פותחיוסף

 יורדים כשהאחים בראשונה אלה,חלומות
 במצרים, שבר לשבור הראשוןבביקורם

 הוא כי לדעת בלא ליוסף משתחויםוהם
 כשהם יעקב, מות לאחר ולאחרונהאחיהם,
 על להם שיסלח ומתחננים לפניונופלים
 המסגהת את אפוא מהווים החלומותפשעם.
 מרכזיות חוליות גם והם כולו,לסיפור

 יוסף של החלושות 9. העלילהבהתפתחות
 הלומות למכירתו, העיקרית הסיבההם

 ובגלל פרעה, לחלומות הגשר הםהשרים
 וזבה  לגדולה  יוסף  עלה אלה חלימותפתרון
 החלומות נעוריו. הלומות בהתגשמותלראות
 ההתרחשויות כל את מקדמים פרעהשל

 בתקופה שנה. והברה אהבע במשךבמצרים
 יוסף פגישת של ההרמה גם מתרחשתזו

 ההתוודעות יוסף, של ההתנכרותואחיו,
 מעידים החלומות אתם. וההשלמה אחיואל
 אף-על- הסיפור, של העלילה אחדות עלגם
 התנגשות ושם פה בסיפור ל'מצוא שאפשרפי
 מסוימים .בפרטים הנבדלות מסורות שתיבין

 מסוימות. במליםובשימוש

 לה. עמ' תשי"ד, ירושלים, ג', עיונים והוראתו, יוסף סיפור אדר, צ.9
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ת[ ף ט יו בסיפור ומות ל חה

 הם החלומות -- אידיאית מבהינהב.
 דטר- עולם ל'ה'שקפת ציורי מטאפוריביטוי

 המתרחש כל לפנה אשר דתית,מיניסטית
 ידי על מראש נקבע ובהיסטוריהבחיים
 לתקן או 'לשנות יכול האדם ואיזאלהים,
 שעתיד מה שהרי ההתרחשויות, מהלךאת

 וההת- בחלום, 'כן לפני נתגלה כברלקרות
 בעתיד. להתגשמותו ערובה היא בחלוםכלות
 הנהגת של האלהית התכנית את מגלההחלום
 מחו- במצרים ההרעב השנבע שנותהעול'ם.
 גבאותו סדר ,באותו ואפילו לבוא,ייבות
 יוסף של עתידו בחלום. כמו שנים,מספר
 ניתן אינו לאחיו ואדון במצרים שליטלהיות
 פעלו לא יוסף את שמכרו האחיםלשינוי.

 בלבד כאמצעי שמשו אלא עצמם דעתעל
 במפורש: להם אומר יוסף ההשגחה.בידי
 כי בעיניכם יחר ואל תעצבו אל"ועתה
 אלהים שלהני למתיה כי  הנה, אותימכרתם
 לשום לפניכם, אלהים וישלחני ...לפניכם
 שלחתם אתם לא ועתה ... בארץ שאריתלכם
 הופך יוסף ...". האלאים כי הנה,אותי
 לשלי- האחים של המכירה מעשה אתאפוא
 אלהים" "שלה, המלים על חוזר )הואחות
 האחים לא כי בפירוש ואומר !( פעמים3
 רק היו הם מצרימה. אותו הורידו אשרהם

 לעשות אותם  כיוון אשר ה', בידמכשיר
 המוסרית, בבעייה כאן נדון לא שעשו.מה
 אם מענישם, יוסף ומדוע אשמתםמהי

 שתשוב מה ההשגחה. ברצון למכרך"נאלצו"
 וכל האחים שעשו מה כי הרעיון הואלנו
 להי- מחויב היה ליוסף כך אחר שקרהמה

 על העיד כבר החלום כי ולקרות,עשות
 הפתגם: בלשון לומר ואפשר מראש,כך
 תהילה. בחלום מעגיהסוף

 אפוא הוא יוסף בסיפור החלוםתפקיד
 לקבוע אלא לגלות רק לא אידיאיתמבחינה

 שנעשה מה בעתיד. המאורעות מהלךאת
 שקורה ומה יוסף ידי ועל האחים ידיעל

 החפשי הרצון ידי על נקבע אינובמצרים
 ההשגתה. רצון ידי על אם כי האדם,של

 ההכוונה מורגשת יוסף סיפור שלביבכל
 אף-על-פי האל, של הסמויהוההשגחה
 פועלת זו והשגחה במפורש, נזכרתשאינה
 ללא מראש, וקבועה ברורה תכניתלפי

 מתבטאת זו השקפה שינוי. שלאפשרות
 אינם בהם הפעולות שכל בעובדהבחלומות

 ללמ- הטבע, להוקי בניגוד אלא הטבעלפי
 חוקים לפי מתנהלים אינם שהענייניםדנו

 אלהים, רצון לפי אלא הגיוניים,טבעיים,
 הטבע. לחוקי כפוףשאינו

 זו אירציונאלית דטרמיניסטיתלהשקפה
 ספר למשל, בתנ"ך. רבות מקבילותיש

 חפץ לכל 'ועת זמן "לכל האומר:קהלת
 עת ... למות ועת ללדת עת הש'מים.תחת

 שלום" ועת מלחמה עת לשנוא, ועתלאהוב
 וחסרון לתקון יוכל לא "מעוות א-ח(;)ג',
 לפנינו והרי סו(. )א', להימנות" יוכללא
 ההכמהת. לספרית יוסף פיפור בין נוסףקשר
 הדברים את המכוון הוא אלהים שרקמאחר
 תלוי, והבלתי החפשי רצונו לפיבעולם
 המחוייב, העתיד את מראש הוא רקיודע
 עתיד לנביא או לאדם לגלות יכול הואורק
 אל בהכרה אותנו מביאה זו עובדהזה.

 הצורך ואל והנבואה החלום שביןהאנלוגיה
 ביניהם. ולהבדיללהבחין

 והנבואה החלוםה.
 יסוד ודאי בו יש העתיד את המגלההחלום
 איננה הנבואה ואולם 11. נבואה שלמסוים
 אלא עתידות, הגדת של תופעהבעיקרה

 לנביא ה' מוסר בה לנביא, ה' התגלותשל
 התגלות לעם. תוכהה או חוק, אושליחות,

 מראה, או תמונה, בלויית להופיע עשויהזו
 בלבד כדיבור תמונה, כל בלא אואו.חזון,

 הרמב"ם כך על עמד כבר למשה(.)כמו
 ההתגלויות כי 12 נבוכים" "מורהבספרו
 שונות. וברמות שונות בדרגות הןבמקרא
 ברמה התגלויות בראשית בספר מוצאיםאנו

 אל בא אלהים בחלומות. ביותרנמוכה

 ואכן תנ"כית, מאשר אלילית יותר שהיא דטרמיניסטית, השקפה על בנוי החלום "נ"א10
 )שם, העתיק" המזרח במסגרת לראותו ויש יוסף סיפור של הישראלי האופי מיטשטש זהבעניין
 של הישראלי האופי את מטשטשת הדטרמיניסטית שההשקפה הדיעה את מקבל אני איןלו(.

הסיפור.
 עבדי כן לא בו אדבר 'בחלום אתודע, אליו "במראה נאמר: למשה, בניגוד נביא, כל על11
 ו-ח(. י"מ, )במדברמשה"
 מה. פרק שני, חלק נבוכים, מורה12
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 וובשנימנשה%
 בוזרה יגע לבי ומזהירו בחלוםאבימלך

 על בהלום לבן את מזהיר אלהים ג(,)כ',
 אומר אלהים מלאך כד(, )ל"א, יעקבדבר

 מולדתי לארץ לשרב בחרן בחלומוליעקב
 להידמות אפוא עשוי החלום יא(.)שם,

 שליחות, אין בה נמוכה, ברמהלהתגלות
 קצרה הודעה או אזהרה, אלא תוכחה,או

 "1: קויפמן י. אומרבלבד.
 תצוייר בחלום לאדם האלוהות"התגלות

 הנ- ובחלום החידה בתלום אופנים:בשני
 מראות רואה האדם החידה בחלוםבואי.

 סמלים המשמשים פעולות( או)תמונות
 הנבואי בחלום נסתרת. כוונה בהםושיש

 את אליו ומדברת לאדם מתגלההאלוהות
 החידה חלום סמל. ובלי בפירושדבריה
 אנו ההלום סוגי שני את פתרון.טעון

 אופייני אבל בישראל, גם בעמים גםמוצאים
 חלום ולא הנבואי, ההלום הואלישראל
 מלך פרעה חולמים חידה חלומרתהחיהה.
 אין אבל בבל, מלך ונבוכדנאצרמצרים
 בישראל אין וגם לישראלים, חידהחלומות
 שני רק חלומות. ופותרי הלומותחכמת
 יוסף המקרא: יודע עבריים חלומותפותרי
 מלכי בחצרות מופיעים ושניהםודניאל,
 14.גויים"

 לחלום התנגדה המאוחרת הנבואהאמנם,
 המגיד שבו, הדטרמיניסטי היסודבגלל

 אומר שמואל עתידות. והקובעעתידות
 ינחם, ולא ישקר לא ישראל "נצחלשאול:

 ט"ו, א' )שמואל להינחם" הוא אדם לאכי
 החלו- ביסוד המונח הרעיון אותו כאןכס(.

 ידי על שנקבע מה כי בראשית, בספרמות
 פרק באותו אבל לשינוי. ניתן אינואלהים
 "ניחמתי שמואל: אל ה' ידי על נאמרעצמו
 יונה )יא(. למלך" שאול את המלכתיכי

 ראשונים נביאים בין הגבול עלהעומד
 רחום "אל הוא ה' כי יודע כברלאחרונים

 על וניחם 'חסד, ורב אפים ארךוחנון,
 חוזרים נינוח אנשי ובאמת, ב(. )ד',הרעה"

 אשר הרעה על האלהים "וינחם'בתשובה,
 י(. )ג', עשה" ולא להם, לעשותדיבר

 החלטת את ביטלה ניניה אנשי שלהתשובה
 של התוכחה בבואות כל הקודמת.אלהים
 שאם האמונה, על מבוססות ישראלנביאי
 תבוא לא הרעה, מדרכם ישראל בניישובו
 מבדיל ירמיה 14א. שנגזרה הפורענותעליהם
 את "שמעתי לחלום: נבואה ביןבמפורש
 שקר בשמי הנבאים הנבאים אמרואשר
 אתו אשר הנביא .,. חלמתי חלמתי,לאמר,
 ידבר אתו דברי ואשר חלום, יספרחלום
 ו" ה' נאום הבר את לתבן מה אמת.דברי
 "כי אומר: הנביא 'וזכריה כה-כח(.)כ"ג,

 שקר, חזו והקוסמים און, דברוהתרפים
 ב(. )", ינחמון" הבל ידברו, השואוחל'מות
 החלומות את אפוא מגדירים וזכריהירמיה

 15. שקרכנבואות
 יוסף ובסיפור ,בכלל בראשית בספראבל
 ושקר. שוא מדברים החלומות איןנפרט
 את ציורית-מטאפורית בצורה מבטאיםהם

 מת- לפיה הדתית, הדטרמיניסטיתההשקפה
 אלוהית לתכנית בהתאם המאורעותרחשים
 16. לשנותה אפשר שאי מראש,קבועה

 508-507. עמ' א', כרך הישראלית, האמונה יתולדות13
 ג', כרך המקראית, באנציקלופדיה "חלום" הערך עיין הקדמון המורח בספרות החלום על14

 ובן 1 288-287 תשכ"ה, תל-אביב א', כרך מקראי, לכסיקון 152-143, עמ' 1958,ירושלים,
 ואילך. by ?75' א,, כרך הישראלית, האמונה תולדותקויפמן,י.

 לנביאי הראשון עמךס, בדברי מתגלה והתשובה הבחירה אל מהדטרמיניזם המעבר14א
 להשקפה ביטוי וזהו ג(, )ג', ?" נועדו אם בלתי יחדו שנים "הילכו אומר: הוא תחילההכתב.

 שארית צבאות אלהי ה' יחנן אולי ... טוב ואהבו רע "שנאו אומר, הוא שני בשלבדטהמיניסטית.
 זאת, על ה' "ניחם פעמיים: חוזר הוא במראות אבל אולי! ספק: כאן יש עדיין סו(. )ה',יוסף"
 האמונה מתבטאת יא( י, ט, ח, ו, )ד', ערי" שבתם "לא ,בביטויים וגם ו( ג, )ז', תהיה"לא

 התשובה.ביכולת
 ויחזקאל, ירמיה עמוס, חזונות "לעומת זה. בעניין ירידה שוב חלה שני בית של בנביאים15
 אדם בין אמצעי הצלתי הקשר ניתק ... לחלום ברורים סימנים כאן יש שבהקיץ, חוויותשהם

 תשכ"א, ירושלים, זכריה, חזונות אופנהיימר, )ב. הקלאסית" לנבואה אופייני שהואואלהים,
 85(.עמ'
 כסיל וקול עניין ברוב החלום בא "כי החלום: של שלילית הערכה מצויה בקהלת גם16
 ו(. )שם, הרגה" ודברים והבלים חלומות ,ברוב "כי ב(1 )ה', דברים"ברהב
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]9[ יוסף בסיפורהחל1מזת

 ואברהם יעקב וחלומות יוסף הלומותז.
 אותנו מלמדים בראשית ספר עלהמדרשים

 יעקב של וחייו דמותו בין הרב הדמיוןאת
 השוב לנו יוסף. של והייו ומותולבין

 אצל ויעקב. יוסף של בחלימותהדמיון
 אצל - צעיר בגיל החלום מופיעשניהם
 בברחו יעקב אצל אביו, בבית בהיותויוסף
  התלום  קשור  שניהם אצל  אביו.מבית
 סיבת הוא החלום יוסף אצל אח.בשנאת
 הסיבה היא עשו שנאת יעקב אצל,השנאה,
 המת- את ההלום משקף שניהם אצללהלום,
 יעקב לגדולה, כמה יוסף בנפשם:'רחש
 יוסף חלומות ובמלאכים, באלהיםהוגה

 מוצב יעקב סולם ומהשמים. מהארץלקוחים
 ז1. השמימה מגיע וראשו)ארצה

 לחלום יוסף חלומות בין ההבדליםאבל
 איננו יעקב חלום וחשובים. גדולים.יעקב
 יסוד גם בו שיש אף-על-פי אישי,חלום
 הוא אחיו. מזעם נפשו על נמלט הואאישי.
  והוא השדה, אבני על ובודד יראכרוכב
  והחרדה הפחד רגשות וצם מצפונו עם:נאבק

 לעודדו כדי אליו, מתגלה ה'  והנהלעתידו.
 חלומו עיקר ברם, עזרתו. את לוכלהבטיח

 ודתית. לאומית משמעות ,בעל הוא יעקב.של
 ודבר התגלות גם אלא תמונה, רק לא בויש

 דמיונית, אלא טבעית, אינה התמונהאלוהים.
 18. ושונות רבות משמעויות בעלתאלגורית,

 הין,  יעקב  בחלום הידועות השאלותאהה
  "יורדים", לפגי  תתילל "עולים" נאמר'מדוע
 עלייתם. לפני משמים יורדים המלאכיםיהרי
  "פולים  המירנו: לפי רפ"י  עונה כךעל

 שליווהו מלאכים  יורדים.  כך  ואתרוזחילה,
 לרקיע, ועלו לארץ חוצה יוצאים איןבארץ

 לפי ללוותו". לארץ חוצה מלאכיוירדו
  ולכן ההזלם, מנפש מוצאו החלוםהפשט,
 של נפשו מתוך תחילה  המלגיניםעולים
 לרומש עשוי שהסולם הדבר, מפליאיעקב.
 החלום שהרי במקרא, עצמו לחלוםסמל

 המגע נוצר ידו שעל האמצעי הואהנבואי
 לאדם. אלהיםבין

 בתכי- ה' מדבר אתו הרי לאברהם,באשר
 אפשר ואת ובכל חלום, אמצעות ללאפות,
 כהתגלות הבתרים בין ברית אתלראות
 נפלה ותרדמה לבוא, השמש "ויהיבהלום:

 נופלת  גדולה השכה אימה והנה אברם,על
 )ט"ו, וגו'" תדע ידוע לאברם: ויאמרעליו,
 בהיותו לאברם הדברים נאמרו ובכן,יב(.
  שמצניין מה  מקום,  מכל  תרדמה. שלבמצב
 הישיר הקשר הוא הבתרים בין בבריתאותנו
 סיפור  לבין  לאברהם  אלהים דברי תוכןבין
 לאברהם: ה' אומר הבתרים בין בבריתיוסף.
 לא בארץ זרעך יהיה גר כי תדע"ידוע
 שנה" מאות ארבע אותם וענו ועבדוםלהם,
 אפוא נקבע אברהם של ורעו גורל)יג(.
 כיצד  המלמדנו הוא יוסף וסיפורמראש,
 מכירת ! לאברהם ה' של דבריונתגשמו
 הם הם יוסף של החלומות ופתרוןיוסף

 19. מצרימה ישראל בני ירידת לידישהביאו
 לדטרמיניזם. התנגדה הישראליתהנבואה

 האדם בהתנהגותו. תלוי האדם שלגורלו
 חזרה ידי על אלהים גזירת את לשנותיכול

 הושע, בדברי ביחוד מודגש הדברבתשובה.
 ובח- יוסף בחלומות אבל ויחזקאל,ירמיה
 הדטר- ההשקפה שלטת אברהם שללומו

 להתרחש שעתיד מה כל לפיהמיניסטית,
 מראש ונגלה מראש ידוע מראש,נקבע
 20.בחלום

 היהודים, אגדות גינצבורג, נלוי חלום" ידי על נתגדל ויוסף הלום ידי על נתגדל "יעקב17
 1(. עמ' תשכ"ח, רמת-גן ג',?רך
 175-173. עמ' 1971, תל-אביב ספרותית, מהדורה בראשית, ספר דובשני, מ. עיין18

 צדיק אותו של עמוקה מעצה אלא ? היא בדו חברון והלוא - חברון מעמק "וישלחהו19

 )רש"י(. זרעך" יהיה גר "כי הבתרים, בין בבריה לאברהם שנאמר מה לקיים בחברון,.הקבור

 מראש אלהים ידיעת של הדטרמיניסטית ההשקפה בין הסתירה של התיאולוגית הבעייה20

  האדם של החפשית  הבחירה של העיקרון לבין בעהיד המאורעות את מראש אלהים.וקביעת

 המאמר ידי על הבעייה את כידוע, פתרה, המשנה הדו,רות. בכל חכמינו את מאוד.העסיקה
 רציונלי הסבר נתנה לא היא אבל ט"ו(, ג', )אבות נתונה" והרשות צפוי "הכלהפרדוכסאלי:

 גם זאת בשאלה עוסק הרמב"ם נתונה". "הרשות לבין צפוי" "הכל כין ההגיוניתלסתירה
 כ(. פרק ג, )הלק נבובים" ב"מורה וגם ה( )פרק תשובה" ב"הלכות גם ח(, )פרק פרקיםב"שמונה

 אבל האדם, וידיעת אלהים ידיעת בין המהותית המוחלטת ההבדלה ידי על הבעיה את פותרהוא

 הוה. המאמר ממסגרת חורג זו תיאולוגיה בבעיהשעיון
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