
Joseph’s Interpretation of Pharoah’s Dreams 

Source 1 Ch. 41 Pharoah is dissatisfied… 

ֶעם רּוחֹו,   ח ַוְיִהי ַבבֶֹּקר, ַוִתפָּ
א ֶאת ל-ַוִיְשַלח ַוִיְקרָּ -כָּ

י ִמְצַרִים, ְוֶאת ל-ַחְרֻטמֵּ -כָּ
ֶהם  ר ַפְרעֹּה לָּ ; ַוְיַספֵּ ֶמיהָּ ֲחכָּ

ין-ֶאת ר -ֲחֹלמֹו, ְואֵּ פֹותֵּ
 ם ְלַפְרעֹּה.אֹותָּ 

8 And it came to pass in the morning that his 
spirit was troubled; and he sent and called 
for all the magicians of Egypt, and all the 
wise men thereof; and Pharaoh told them his 
dream; but there was none that could 
interpret them unto Pharaoh. 

Joseph interprets… 

ר, ֲאֶשר ִדַבְרִתי ֶאל  כח בָּ -הּוא ַהדָּ
ה   ַפְרעֹּה: ֶשה, ֶהְראָּ ֱאֹלִהים עֹּ ֲאֶשר הָּ

 ַפְרעֹּה.-ֶאת

28 That is the thing which I spoke unto 
Pharaoh: what God is about to do He hath 
shown unto Pharaoh. 

אֹות  כט ִנים, בָּ ע --ִהנֵּה ֶשַבע שָּ בָּ שָּ
ל ִים.-גָּדֹול, ְבכָּ  ֶאֶרץ ִמְצרָּ

29 Behold, there come seven years of great 
plenty throughout all the land of Egypt. 

יֶהן,   ל ב, ַאֲחרֵּ עָּ מּו ֶשַבע ְשנֵּי רָּ ְוקָּ
ל ִים; -ְוִנְשַכח כָּ ע, ְבֶאֶרץ ִמְצרָּ בָּ ַהשָּ

ב, ֶאתְוִכלָּ  עָּ רָּ ֶרץ.-ה הָּ אָּ  הָּ

30 And there shall arise after them seven 
years of famine; and all the plenty shall be 
forgotten in the land of Egypt; and the famine 
shall consume the land; 

ֹּא  לא ֶרץ, ִמְפנֵּי -ְול אָּ ע בָּ בָּ ַדע ַהשָּ ִיּוָּ
י ב ַההּוא ַאֲחרֵּ עָּ רָּ ן:-הָּ ד -ִכי  כֵּ בֵּ כָּ

 הּוא, ְמאֹּד.

31 and the plenty shall not be known in the 
land by reason of that famine which 
followeth; for it shall be very grievous. 

נֹות ַהֲחלֹום ֶאל  לב ַפְרעֹּה, -ְוַעל ִהשָּ
ִים ִעם -ִכי--ַפֲעמָּ ר מֵּ בָּ נָּכֹון ַהדָּ

ֱאֹלִהים, ּוְמַמהֵּ  ֱאֹלִהים ַלֲעשֹּתֹו.הָּ  ר הָּ

32 And for that the dream was doubled unto 
Pharaoh twice, it is because the thing is 
established by God, and God will shortly 
bring it to pass. 

ה יֵֶּרא ַפְרעֹּה, ִאיש נָּבֹון   לג ְוַעתָּ
הּו, ַעל ם; ִויִשיתֵּ כָּ ִים.-ְוחָּ  ֶאֶרץ ִמְצרָּ

33 Now therefore let Pharaoh look out a man 
discreet and wise, and set him over the land 
of Egypt. 

ד ְפִקִדים ַעל  לד -ַיֲעֶשה ַפְרעֹּה, ְוַיְפקֵּ
ש ֶאת ֶרץ; ְוִחמֵּ אָּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, -הָּ
ע. בָּ  ְבֶשַבע ְשנֵּי ַהשָּ

34 Let Pharaoh do this, and let him appoint 
overseers over the land, and take up the fifth 



part of the land of Egypt in the seven years of 
plenty. 

ל-ְוִיְקְבצּו, ֶאת  לה ִנים -כָּ אֶֹּכל ַהשָּ
ֶלה; ְוִיְצְברּו אֵּ אֹּת, הָּ ר -ַהטֹּבֹות, ַהבָּ בָּ

ִרים-ַתַחת ַיד --ַפְרעֹּה, אֶֹּכל ֶבעָּ
רּו. מָּ  ְושָּ

35 And let them gather all the food of these 
good years that come, and lay up corn under 
the hand of Pharaoh for food in the cities, and 
let them keep it. 

ֶרץ,   לו אָּ דֹון, לָּ אֶֹּכל ְלִפקָּ יָּה הָּ ְוהָּ
ָּ ְבֶאֶרץ  ב, ֲאֶשר ִתְהֶיין עָּ רָּ ְלֶשַבע ְשנֵּי הָּ

ִים ֹּאִמְצרָּ ב.-; ְול עָּ רָּ ֶרץ, בָּ אָּ ת הָּ רֵּ  ִתכָּ

36 And the food shall be for a store to the 
land against the seven years of famine, which 
shall be in the land of Egypt; that the land 
perish not through the famine.' 

ינֵּי ַפְרעֹּה,   לז ר, ְבעֵּ בָּ ַוִייַטב ַהדָּ
ינֵּ  לּוְבעֵּ יו.-י, כָּ דָּ  ֲעבָּ

37 And the thing was good in the eyes of 
Pharaoh, and in the eyes of all his servants. 

ֹּאֶמר ַפְרעֹּה, ֶאל  לח -ַוי
יו: דָּ ֶזה  ֲעבָּ א כָּ ִאיש, ֲאֶשר --ֲהִנְמצָּ

 רּוַח ֱאֹלִהים בֹו.

38 And Pharaoh said unto his servants: 'Can 
we find such a one as this, a man in whom the 
spirit of God is?' 

   

Source 2: Haketav Vihakabbala on pasuk 33 

 כי למלך יועץ להיות יוסף את נתן מי המפרשים התעוררו. פרעה ירא ועתה
 הוא זה גם אבל מדעתו עצה זו שאין ל"ונ, החלום לפתור רק נקרא לא

 חלומו בספרו פרעה וכן, פרעה ויקץ הראשון חלום בסוף מדהזכיר .לפתרון
 הקיץ אם לנו מה כי מיותר זה וכל, ואקיץ הראשון חלום בסוף הזכיר ליוסף

 מתעורר להיות צריך בעצמו פרעה כי יוסף למד ומזה,? לא או בינתיים
 המעותד הרע על ומקיץ זריז להיות בחלומו לו הנודע הענין על לבו ולתת
 בכל בו להמעיט ההטבה בזמן וההזדמנות ההכנות כל ולעשות בארצו לבוא

 מן התעוררות על תורה שהקיצה כמו כי ,אחריו שיבא הרע את יכלתו
 והקיצה העירה כמו. המעשה אל ההתעוררות על תורה ככה, השינה

 אל לכווין המתעורר ככה, לו יש והער כוונה לו אין שהישן כמו כי ,למשפטי
 :משינה מעיר יכונה דבר

What made Yosef qualified to be an advisor to the King – he was 

just called in to interpret a dream! 

 



 

 

Source 3: Hizkuni 

 .הם חלומות שני היו סבורים, החלומות אותם פותר ואין

Source 4: Rashi 

 היה שלא, לפרעה לא אבל, אותם היו פותרים - לפרעה אותם פותר ואין
 בנות שבע אומרים שהיו, בפתרונם רוח קורת לו היה ולא, באזניו נכנס קולן
 :קובר אתה בנות שבע, מוליד אתה

And no one interpreted it for Pharoah: There were interpreters , but not “to 
Pharoah” – because their voices did not “enter into his ears” – he didn’t feel at 
ease with their interpretations – they would say: you are giving birth to seven 
daughters, and then you will bury seven daughters 

Source 5: Midrash Bereishit Rabba 

 לוי' ר' בש דסיכנין יהושע' ר[ לפרעה אותם פותר ואין' ]וגו ויקרא וישלח
, הטובות הפרות שבע, באזניו נכנס קולן היה שלא אלא אותו היו פותרים

 השיבלים שבע, קובר את בנות שבע, הרעות שבע, מוליד את בנות שבע
 מורדות אפרכיות שבע, הרעות שבע, מכבש את אפרכיות שבע, הטובות

 לנבון ודעת, מצרים חרטומי אילו( ו יד משלי) ואין חכמה לץ בקש ד"הה בך
 .יוסף זה/( ד"י משלי/ שם שם) נקל

What does the Midrash add to the mix? 

Source 6: Mishlei 14:6 

ה -ִבֶקש  ו ְכמָּ ץ חָּ לֵּ
ִין;  אָּ ל.   וָּ קָּ בֹון נָּ  ְוַדַעת ְלנָּ

6 A scorner seeketh wisdom, and findeth it not; 
but knowledge is easy unto him that hath 
discernment. 

Source 7: Rabbeinu Bachaye 

 החלום ראה פרעה( ז, פט ר"ב: )ל"רז דרשו. לפרעה אותם פותר ואין
 בנות שבע: לו אומרים והיו, שראה הפתרון ושכח החלום וזכר, עמו ופתרונו

 יוכלו שלא אפשר איך לתמוה ויש. קובר אתה בנות שבע, מוליד אתה



 מוכיחים והדברים, החלום פתרון לו להודיע וחרטומיו הגדולים חכמיו
 סימן היו הפרות שהרי, רעב שני ושבע שבע שני שבע מורים שהם

 והשבלים", שור בכח תבואות ורב( "ד, יד משלי: )שכתוב כענין לחרישה
 עצתם שסכל יתעלה הסבות מבעל סבה היה הכל אבל .הקצירה סימן כן גם

 אחור חכמים משיב( "כה, מד ישעיה: )שכתוב כענין, חכמתם אחור והשיב
 גדולה ולתת הדבר פני את סבב לבעבור הפתרון מהם ומנע". יסכל ודעתם
 צוען שרי אוילים אך( "יא, יט ישעיה: )שאמר ה"ע הנביא דבר והוא, ליוסף
 זהו, עצתם סכל הוא ברוך הקדוש כי יבאר", נבערה עצה פרעה יועצי חכמי

", לך נא ויגידו חכמיך אפוא איה( "יב, שם: )וכתיב, נבערה עצה: שאמר
 ל"רז דרשו זה ועל. זאת מהם מנע ה"שהקב לולא להבין להם שהיה הכונה

 בקש", נקל לנבון ודעת ואין חכמה לץ בקש( "ו, יד משלי(: )ז, פט ר"ב)
 .יוסף זה, נקל לנבון ודעת, פרעה חכמי זה, ואין חכמה לץ

Source 8: Moshe Haim Meir 
 
יש כמה סיפורים של חלומות ללא  -בפרשתנו, וגם בסוף הפרשה שעברה

ח את הענבים ואשחט אותם אל כוס פרעה, פתרון: "וכוס פרעה בידי, ואק
קשה להבין, וכי בלי רוח אלוקים המיוחדת  -ואתן את הכוס על כף פרעה"

של יוסף, א"א לדעת את הפתרון של "ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון 
 -גם בחלומו של שר האופים, נראה שהפתרון מבואר מתוך הענין  וגו'"?

ודאי "פרות"  -וכן בחלום פרעה  אשי"!"והעוף אוכל אותם מן הסל מעל ר
 -ו"תבואה" הינם סמל של פרנסה ושובע, ולא "שבע בנות אתה מוליד..."

וכי לא יכולנו מסברת עצמינו להגיע לפתרון של יוסף? ומדוע לא ידעו פרעה 
 וחרטומיו לפתור את החלום בקלות?!

עם  -וחשבתי לבאר בס"ד, שבאמת "האלוקים עשה את האדם ישר"
ישרה ושכל בריא. אך מי שהתלכלך במידות רעות, והוא ניגש  סברא

לפענח את הענין עם ה"ראש הגאוני שלו", אז הכל  -בגאוה לכל נושא
, וגם מה והוא מאבד את הדעת הצלולה והטבעית שה' ברא בו -מסתבך

ויוסף באומרו "הלא לאלוקים   אפשר לסלף ולעוות. -שנראה פשוט לעין
ומר שהוא עתיד לקבל נבואה בכדי לדעת הפתרון, לא התכוון ל -פתרונים"

שהוא ברא הכל, והוא גם ברא את  -אלא הוא אמר להם: "אני מאמין בה'
וכשאני חי בתמימות, חיים של טהרת הלב ללא נגיעות עצמיות,  -השכל שלי

 אין טעם שלא אראה את האמת הפשוטה שניצבת מול עיני!"
 

 


