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1. R. SAMSON RAPHAEL HIRSCH – WHY WERE THE BUTLER & BAKER SO DEPRESSED? 
 

 םֹולֲח ּומְלַחַיַו םילמה תשלש לע ףסונ ,ןאכ בותכה לכ - "ֹומ6ֲח ןֹורְתִפְכ ׁשיִא דָחֶא הָלְיַלְּב ֹומ6ֲח ׁשיִא םֶהיֵנְש םֹולֲח ּומְלַחַיַו"

 רחא ךלוה ןורתפה ןכש ,יעבט אלא הז ןיא ֹומ6ֲח ןֹורְתִפְכ ׁשיִא דָחֶא הָלְיַלְּב ֹומ6ֲח ׁשיִא .טלחהב רתוימ הארנ ,םֶהיֵנְש

 לא סחיב ונעדי רבכ הז לכ - רַהֹסַה תיֵבְב םיִרּוסֲא רֶשֲא םִיַרְצִמ Lֶלֶמְל רֶשֲא הֶפֹאָהְו הֶקְשַמַה :רבד לש ופוסבו .םולחה

 אל תומולחה םצעב .החונמ םתוא וכירדהש תומולחבש תודוקנה ןתוא ןייצל אב הז לכש רבדה הארנ םלוא .םיינשה

 רבכ ילוא וב קוסע אוהש רבד ,ךלמל ותוא שיגמו ןיי גזומ אוהש םלוח הקשמש העשב .בל תמושת ררועש רבד לכ היה

 ינש לש ןוימדהו תוריהבה םצע םלוא ?ןורתפל קוקז ןאכ המו ?בל תמושת ררועמ ןאכ המ ,הפואה ןכו ,הנש םישלש

 לע םלח שיא שיא :דחא ןכות היה תומולחה ינשל .םבל תמושת תא וררועש םה ,דחא הלילב ועיפוהש ,תומולחה

 ,םהינש .אוה ומולח תא שיא שיא ,דחא הלילב ומלח "םהינש" .ומולחל אשונ היה ותדובעב שיא שיא ,ותדובע תוערואמ

 ,םולח לכ תמגודכ תומולחה ויה אל הז םעו .הפואכ בוש ינשהו ,הקשמכ בוש דחאה ,םמצע תא ואר ,םירוסא ויה התעש

 .רתופל םיקוקז ויה אל בושו ,רסח היה אוהש המ קרש דע םיריהב הכ ויה םה ,רמולכ ,"םולח ןורתפ"כ טעמכ אלא

 םלואו .ראובמו רורב היה ראשה לכ ירה ,םיגירש תשולש לע אלו םימי תשולש לע םלוח היה הקשמה ,המגודל ,וליא

 תומולחל תדחוימ תועמשמ ונתנש םה ,השלשה רפסמב וליפא התלגתהש המאתההו ,ןוימדה תמדמדמה תוריהבה אקוד

.םבל תאו םתבשחמ תא דירטה הנורתפו ,םלרוגב הרושקה תועמשמ ,הלא  
 

2. R. YONATAN GROSSMAN, BAR ILAN – WHAT WAS THE PURPOSE OF THE BAKER’S DREAM? 
 

 אופא שי םיקשמה רש לש ומולחל .םירצמ ךלמ ינפל ףסוי אבוה וירבד תוכזבו ,ףסויב םיקשמה רש רכזנ רבד לש ופוסב

 תא רבד לש ופוסב תולעהל החגשהה תמגמב דיקפת אלממ אוה םג .םירצמב ףסוי תלילע תוחתפתהל הרורב המורת

 אלא ,קיודמ ןפואב ףסוי רתפ ומולח תא םגו ,דחוימ םולח םיפואה רש םג םלח םיקשמה רש םע דחי .רובה ןמ ףסוי

 ךשמהב קלח םילטונ םניא ונורתפו םולחה !ךרוצ לכ םהב ןיא הרואכל .ישוק םיררועמ ונורתפו םיפואה רש םולחש

 ויתורוקש רורבש רחאמ לבא .רופיסה תוחתפתהמ רבד ערגנ היה אל ,ללכ םיפואה רש םלח אלול םגו ,ףסוי תא תורוקה

 ירופיס לש תללוכה תוחתפתהב םיפואה רש םולח לש דיקפתה תא םג אוצמל שי ,'ה ידי לע םיחגשומ םירצמב ףסוי לש

 ףסוי .םיקשמה רש לש ותומשרתה תא לידגהל אלא אב אל םיפואה רש םולח לש ומצע לכש ןועטל ןתינ.םירצמב ףסוי

 רבד לש ופוסב ירה ... קיפסמ וניא הז רבסהש אלא .םיפואה רש םולח תא םג אלא ,ולש ומולח תא קר אל הנוכנ רתפ

 חינהל השק ,םייתנש רחאל וב רכזנשכ ףאו !ףסוי תא חכש םיקשמה רשו ,תומולח ינש לש םנורתפב ףא יד היה אל

 לש ומולח תא ךא ףסוי רתפ ּול םגש רתוי ריבס .םיפואה רש םולח תא םג הנוכנ רתפ ףסויש הדבועה לשב ךא הז היהש

.ךלמל תומולח רתופ ושקיב תע ויניע דגנל ותומד תא הלעמ הלה היה ,םיקשמה רש  
 

3. BEREISHIT 41:9-13 – THE ROYAL BUTLER TELLS PHARAOH ABOUT JOSEPH 
 

 רַמְשִמְב יִתֹא ןֵתִיַו ויָדָבֲע לַע ףַצָק הֹעְרַפ )י( :םֹוּיַה ריִכְזַמ יִנֲא יַאָטֲח תֶא רֹמאֵל הֹעְרַפ תֶא םיִקְשַמַה רַש רֵבַדְיַו )ט(

 :ּונְמָלָח ֹומ6ֲח ןֹורְתִפְכ ׁשיִא אּוהָו יִנֲא דָחֶא הָלְיַלְב םֹולֲח הָמְלַחַנַו )אי( :םיִפֹאָה רַש תֵאְו יִתֹא םיִחָבַטַה רַש תיֵב

 רֶשֲאַכ יִהְיַו )גי( :רָתָפ ֹומ6ֲחַכ ׁשיִא ּוניֵתֹמ6ֲח תֶא ּונָל רָתְפִיַו ֹול רֶפַסְנַו םיִחָבַטַה רַשְל דֶבֶע יִרְבִע רַעַנ ּונָתִא םָשְו )בי(

 :הָלָת ֹותֹאְו יִנַכ לַע ביִשֵה יִתֹא הָיָה ןֵכ ּונָל רַתָפ
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4. R. YONATAN GROSSMAN – COMPARING AND CONTRASTING THE TWO DREAMS 
 

 רושקל ידכב שי הז רבדב .'הפוא השעמ' לע םיפואה רשו ,ןייו ןפג לע םלוח םיקשמה רש :ועוצקמ לע םלוח רש לכש רכינ

 םירבד השולש לע ומלח םירשה ינש .עיתפמ ןפואב הזל הז םימוד תומולחה ,ןכ לע רתי ... יעוצקמה םדיתעל םולחה תא

 וז הקיז שיגדמ בותכהו .םילס השולש לע  םיפואה רשו ,ןפג יגירש השולש לע םלח םיקשמה רש :םקוסיעב םירושקה

 הערפ לש ותוברועמב םג ךישממ תומולחה ןיב ןוימדה ."השולש הנהו" ףתושמה יוטיבה תועצמאב תומולחה ינש ןיבש

 דעוימה לכאמ :רמולכ ,"הערפ לכאמ" לע םלח םיפואה רש וליאו ,הערפל ןייה ןמ ןתונ אוהש םלח םיקשמה רש :םולחב

 לומ )...םתדימע-יאב וא( םתדימעבו םירשה לש םעוצקמב םיקסוע תומולחהש ףסוי דמל הז רבדמ ,רומאכ .ךלמל

.ךלמה  
 

 ןתנש םינושה תונורתפל ףסוי תא ואיבה הארנכש םירעפ ,תומולחה ינש ןיב םיבושח םירעפ המכ םג םנשי ,תאז םע

 ,"ימולחב" חתפ םיקשמה רש :םירשה ינש יפמ םירבדה תגצהב  ומצע םולחה רופיס ינפל דוע אב ןושארה לדבהה .םהל

 ומולח ןורתפ יכ ותייפיצ תא םג הז יוטיבב ריגסמ םיפואה רשש המדנ ... "ימולחב ינא ףא" ףיסוה םיפואה רש וליאו

 :םיבושח םילדבה העברא לע דומעל ינוצרב ומצע םולחה תגצהב ...שיגדמ אוה "ינא ףא" :ורבח לש ומולח ןורתפכ היהי

 ;"ישאר לעמ"( ושאר לע הפאמה ילס תא האר םיפואה רשש דועב ,)"ינפל ןפג הנהו"( וינפל ןפג האר םיקשמה רש .א

 לכ לעו )"םיגירש"( םיבנעה רוקמ לע םלח םיקשמה רש .ב .)"ישאר לעמ לסה ןמ" :םולחה םויסב תינש שגדומ רבדהו

 אליממו ,)לשמל רונת אלו ,"ירח ילס"( הפאמה ינימ לש ןוסכאה םוקמ לע םלח םיפואה רשש דועב ,םתחימצ ךילהת

 םיבנעה תא טחוס ,הערפ סוכב קיזחמ ומצע אוה :םולחב ליעפ םיקשמה רש .ג .ללכ הייפאה ךילהת ומולחב ראותמ ןיא

  ושארל לעממ םישחרתמ םיניינעמ םירבד םא םג :םולחה ךרוא לכל יביספ ,ותמועל ,םיפואה רש .הערפל הנתונו הכותל

 םיקשמה רש :םדעיל לכאמה ינימ תעגה תלאשב ןבומכ אוה לוכמ טלובה לדבהה .ד .ליעפ קלח םהב לטונ וניא אוהו

 .ושארל לעממ םיגחה תופועה לש םסרכ תא לכאמה ינימ ואלימ םיפואה רש לש ומולחבש דועב ,הערפל ןייה תא שיגמ

םהיניב םילדבהה תא ןהו תומולחה ןיב ןוימדה תא ןה ונורתפב לצנמ ףסויש המדנ  
 

5. R. YONATAN GROSSMAN – YOSEF PLAYED ALONG WITH THE SIMILARITIES 
 

 תונורתפ ויה הלא יכ תינושאר השוחת ןווכמב רצי ףסויש הארנ יכ דע ,לודג ךכ לכ אוה תונורתפה לש הפשב ןוימדה

 ןתואב חתפ ךכ רחא ."םה םימי תשלש" :ןושלה התואבו ןפואה ותואב שולש רפסמה למס תא שריפ הליחת .םיהז

 תא וננוימדב תוארל ונא םילוכי טעמכ ."ךשאר תא הערפ אשי" :ךישמה תוהז םילימבו  "םימי תשלש דועב"  םילימה

 ךא.םיקשמה רש םולח רתפנש ךרדכ רתפיהל דמוע ומולח םג ,ןכא :םיפואה רש לש וינפ לע טשפתהל ליחתמה ךויחה

ךילעמ רש דיתע ,ותרשמל רוזחיש ,םיקשמה רשל דוגינב !"  -  ךשאר תא הערפ אשי" :תחא הלימ ףסוי ףיסומ הנה

.ץע לע תולתיהל ןכסמה םיפואה  
 

6. R. YONATAN GROSSMAN – DIFFERENT TYPES OF DREAMS 
 

 זמור אלא ץע תמאב וניא 'ץע' םהבש תומולח :םיילובמיסה תומולחה אוה דחא גוס .תומולח ןורתפ יגוס ינש םנשי

 שריפ וזה ךרדה לע .)?ןוחטיב( רחא והשמ למסמ אלא שממ תיב אטבמ וניא 'תיב' .)?הלידג ?החימצ( רחא המ רבדל

 רשע דחאו ,"ךמאו ינא" תא ולמיס ףסויל םיווחתשמה חריהו שמשה :השרפה תליחתב ףסוי תומולח תא בקעי

 םתושממ תא םיפקשמ םהב םיעיפומה תויומדה וא םיצפחהש תומולח םנשי ,תאז תמועל ."ךיחא" תא ולמיס םיבכוכה

 בור וניבה ,לשמל ,ךכ .ולא םירבד הוולמה תושחרתהב רקיעב ץוענ םולחה רשפו ,תיב אוה תיבו ץע אוה ץע :תילאירה
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 ,םמצע תא םא יכ ,רחא המ רבד ולמיס אל םלוסב םידרויו םילועה םיכאלמה :ןרחל וחרבב בקעי םולח תא םינשרפה

 .ומולחמ ררועתהשכ בקעי רמא ןכאש יפכ ,"םימשה רעש הז"ש בקעיל זומרל השקיב הז םוקמב םתדיריו םתיילעו
 
 םירבדה תא לצנמ וניא םיקשמה רשל ונורתפ .הנוש ךרדב םהמ דחא לכ רתופו תומולחה ינש ןיב ףסוי לידבמ ונרופיסב

 ןיי טחוס אוהש םלח םיקשמה רש .םימי השולשל םיזמורה ,םיגירשה תשולש טעמל ,רחא רבדל םילמסכ םולחבש

 רשאכ הערפ תא תוקשהל בושי אוהו ,תואיצמב םשגתהל דיתע ומולח .היהי ךכ ןכאש רמוא ףסויו ,ול שיגמו הערפ רובע

 רשל םא יכ ,םייתמא לכאמ ינימל םינווכמ םניא תופועה ולכאש לכאמה ינימ ,תאז תמועל ,םיפואה רשל ןורתפב .השע

 היהי וילעש ץעה תא ןורתפב למסמ ,לכאמ ינימ םתוא םיחנומ ויה ובש לסהו ,תופועה ולכאי ורשב תאש  ומצע םיפואה

 .םיפואה רש 'חנומ'
 

 רש לש ומולחב .וינפב םידמוע םולח לש םינוש םיסופיט ינש םנמא יכ ףסויל ורוהש םה ליעל ורכזוהש םילדבהה

 תא שיגמו היבנע תא טחוס  הב לעופ אוהש ינפמ 'וינפל' תאצמנ ןפגה :קלח הב לטונ אוהש תושחרתה הנשי םיקשמה

 היה לוכי אל ,םלח אלולו ,'ושאר לעמ' תישענ תושחרתהה :ליעפ וניא אוה םיפואה רש םולחב ,תאז תמועל .הערפל ןייה

  ...םש השענש תא תוארל וליפא
  
7. R. YONATAN GROSSMAN – THE ROYAL BUTLER HAS A EUREKA MOMENT 
 

 תוקדה םילובישה לע ךכ רחאו ,תואירבהו תוקדה תורפה עבש לע םלח הליחת :לופכ םולח היה הערפ םולח םג

 םתבשב ורבחו אוה ומלחש לופכה םולחה תא ול ריכזמו םיקשמה רשב עתפל הכמש אוה הז לופכ םולח .תואירבהו

 תלוכיה ןמ עבנ אוה ;ומצעלשכ ןוכנ ןורתפב םכתסה אל םיקשמה רשב ףסוי ריתוהש לודגה םשורה .רהוסה תיבב

 .דואמ םימוד ,ןושאר טבמב ,םיארנה תומולח ינש ןיב לידבהל
 

 התוא םירשבמ םניא ךיתומולח ינשש רשפא :ךלמה ינזואב שיגדהל םיקשמה רש שקיבש אוה הז רבדש חינהל ריבס

 אוה הז רבדש רשפאו .םיחבטה רשל דבע ,ירבעה רענה תושעל עדֵי ותואש ןידע קוליח םהיניב קלחל שיש ןכתיי ;הרושב

 םהינשלו דחא הלילב ומלחנש תומולח ינש הנוש ןפואב רותפל ותלוכי :'רובה ןמ ףסוי תא ץירהל' הערפ תא ענכשש םג

 רתפש תומולחה תומכב רבודמ ןיא :םיפואה רש םולח לש ודיקפת ןבומ התעמ .הנוש םרשפ תאז לכבו םימוד םיביטומ

 ."ךילעמ ךשאר תא הערפ אשי" ןיבל "ךשאר תא הערפ אשי" ןיב םולחל םולח ןיב הנידעה ותנחבהב םא יכ ,הנוכנ ףסוי


