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א .חייו של יוסף בין חלום למציאות :חלומותיו שלו הולכים ומתגשמים ,חלומותיהם של אחרים נפתרים
על ידו.
ב.

ַויְהִ י מִ קֵּ ץ שְ נָתַ יִם יָמִ ים ּופַ ְרעֹ ה חֹ לֵּם וְ הִ נֵּה עֹ מֵּ ד עַ ל הַ יְאֹר :וְ הִ נֵּה ִמן הַ יְאֹ ר עֹ ֹלת שֶׁ בַ ע ָפרוֹת ְיפוֹת מַ ְראֶׁ ה ּובְ ִריאֹ ת
בָ שָ ר וַתִ ְרעֶׁ ינָה בָ ָאחּו :וְ הִ נֵּה שֶׁ בַ ע ָפרוֹת אֲחֵּ רוֹת עֹ לוֹת ַאחֲרֵּ יהֶׁ ן מִ ן הַ יְאֹ ר ָרעוֹת מַ ְראֶׁ ה וְ ַדקוֹת בָ שָ ר וַתַ עֲמֹ ְדנָה אֵּ צֶׁ ל
הַ ָפרוֹת עַ ל שְ פַ ת הַ יְאֹ ר :וַתֹ אכַלְ נָה הַ ָפרוֹת רָ עוֹת הַ מַ ְראֶׁ ה וְ דַ קֹ ת הַ בָ שָ ר אֵּ ת שֶׁ בַ ע הַ ָפרוֹת יְפֹ ת הַ מַ ְראֶׁ ה וְ הַ בְ ִריאֹ ת
וַיִ יקַ ץ ַפ ְרעֹ הַ :ו יִ ישָ ן ַו ַיחֲֹלם שֵּ נִית וְ הִ נֵּה שֶׁ בַ ע שִ בֳּלִ ים עֹ לוֹת בְ קָ נֶׁה אֶׁ חָ ד בְ ִריאוֹת וְ טֹבוֹת :וְ הִ נֵּה שֶׁ בַ ע ִשבֳּלִ ים ַדקוֹת
ּושְ דּופֹ ת קָ ִדים צֹמְ חוֹת ַאחֲרֵּ יהֶׁ ן :וַתִ בְ לַעְ נָה הַ שִ בֳּלִ ים הַ דַ קוֹת אֵּ ת שֶׁ בַ ע הַ ִשבֳּלִ ים הַ בְ ִריאוֹת וְ הַ ְמלֵּאוֹת וַיִ יקַ ץ פַ ְרעֹ ה
פַרעֹ ה לָהֶׁ ם
וְ הִ נֵּה חֲלוֹםַ :ויְהִ י בַ בֹקֶׁ ר וַתִ פָעֶׁ ם רּוח ֹו וַיִ שְ לַח וַיִ ְקרָ א אֶׁ ת כָל חַ ְר ֻטמֵּ י ִמצְ ַריִם וְ אֶׁ ת כָל ֲחכָמֶׁ יהָ ַויְסַ ֵּפר ְ
אֶׁ ת חֲֹלמ ֹו וְ אֵּ ין פוֹתֵּ ר אוֹתָ ם לְ פַ ְרעֹ ה[ :בראשית מא]8 - 1 ,

ג .מי ידע לפרש חלומות? מי יצליח להסביר את המציאות? גם הדברים שנראים פשוטים ובהירים,
מסתירים בתוכם רמזים וסודות.
ד .אנטואן דה-סנט אכזיפרי ,מתוך :הנסיך הקטן

