ליוי חותני היקר
איש חד ושלומ
הנושא חנ בעיני אלוהימ ואדמ
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יו פ – מחולמ לפותר חלומות
מבוא
חלומות מלווימ את יופ לאורכ ימי חייו .תחילה חלמ בעצמו ועורר עליו את זעממ
של האחימ ,אחר ככ פתר את חלומות פרעה ושריו .החלומות חושפימ שינוי עמוק
בחייו של יופ :מנער חולמ הפכ לפותר חלומות; ממי שזכה לחלומות שררה הפכ
למשרת .מה תפקידמ של החלומות ביפור חייו? מה פשר השינויימ שעברו על יופ
בינ חלומ למשנהו?
לטענתנו ,יופ הנער יּועד לשלטונ ,אכ בתחילת דרכו לא היה בשל להנהגה.
חלומותיו היו בוריימ :המ עקו בגינוני מלכות וחרו תודעת שליחות ,וגמ אלוהימ
נעדר מהמ .לפיככ יצא יופ )בעל כורחו ותוכ שנעשה לו עוול חמור במכירתו( למע
שבו ילמד על מקומו של ה' בחייו ויעמוד על חלקו בתכנית האלוהית .רק משהפנימ
את הדברימ והיה ראוי להנהגה – הפכ יופ למשנה לפרעה ויכול היה להתפיי עמ
אחיו ולהנהיגמ.
א .שלושה מוקדי עימות בינ יו פ לאחיו
יפור יופ ואחיו מתאר מאבק קשה על ההנהגה ,שהגיע לכדי שנאה עמוקה .אחי
יופ התכוונו בתחילה לרצחו נפש ולבופ ביקשו להיפטר ממנו במכירתו לעבדות.
בפרק ל"ז כלל העימות בינ יופ לאחיו שלושה מוקדי חיכוכ:
 .1הבאת דיבת האחימ לאביהמ )פ ' ב( – יופ אמנמ רעה את הצאנ עמ אחיו ,בני
לאה ,אכ נהג לשהות עמ בני השפחות דווקאָ " :היָ ה ר ֶֹעה ֶאת ֶא ָחיו ַּבּצֹאנ וְ הּוא נַ ַער ֶאת
ָאביו" .יתרה מככ ,הוא הביא את דיבת ֶא ָחיו ליעקב ובככ
ְּבנֵ י ִב ְל ָהה וְ ֶאת ְּבנֵ י זִ ְל ָּפה נְ ֵשי ִ
גילה את קלונמ 1.ניתנ להניח שיופ ביקש בככ לזכות באהדתו של אביו.
*

.1

אני מודה לתלמידי אביעד עברונ שקרא את כתב היד והעיר הערות מועילות ,וכנ לידידי הרב טל
בורגנקי על חידוד הדברימ וליבונמ.
כל המקורות הנמ בפר בראשית ,אלא אמ כנ צוינ אחרת.
אינ זה ברור מלשונ הפוק באילו אחימ מדובר ,שכנ בתחילת הפוק הוזכרו בני לאה ובהמשכ בני
השפחות .על פי רד"ק ורמב"נ )וככ כבר במדרש( ,יופ הביא את דיבת כל אחיו לפני אביו ,ואילו

מגדימ נו )שבט תשע"ו(
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 .2כתונת הפ ימ )ג-ד( – יעקב מגלה אהבה מיוחדת ליופ ומעניק לו כתונת
פימ .מנ המפורמות שבגד ממל מעמד ושלטונ ,ונתינתו לאדמ פירושה הענקת
מלי מלכות 2.יעקב מכתיר אפוא את בנ זקוניו ,שנולד לו מאשתו האהובה ,למנהיג
המשפחה .ואכנ ,עמ קבלת הכתונת לא הויפ עוד לרעות עמ אחיו בצאנ3.
 .3החלומות )ה-יא( – יופ חולמ על היותו מושל בבית אביו ומפר על ככ
למשפחתו 4.במקומ אחר הביר יופ שהישנות חלומ פעמיימ מלמדת כי " ִּכי נָ כֹונ
ַה ָּד ָבר ֵמ ִעמ ָה ֶאל ִֹהימ" )מ"א ,לב(.
שלושת מוקדי החיכוכ מבטאימ שלושה מעגלימ שבהמ יופ נקשר למנהיגות :הראשונ
– יופ מגלה לאביו את קלונמ של אחיו על מנת לזכות באהדתו; השני – יעקב אביו
מעניק לו ממני מנהיגות; והשלישי – חלומות מידי שמימ המלמדימ על בחירתו על
ידי ה' למנהיג.
שלושת המוקדימ הולכימ ומעצימימ את העימות הנ מצד יופ הנ מצד האחימ:
בראשונ – הרווח שבגילוי דיבתמ אינו מפורש; בשני – מתנ הכותונת הוא מעשה
מלי גלוי; ואילו בשלישי – החלומ מובנ מעצמו והאחימ מפרשימ אותו באופנ
ֹאמרּו לֹו ֶא ָחיו ַה ָמל ְֹכ ִּת ְמלֹכְ ָע ֵלינּו ִאמ ָמשֹול ִּת ְמשֹל ָּבנּו" )ח(.
פונטני" :וַ ּי ְ
בהתאמה ,שלושת מוקדי החיכוכ מעוררימ תגובה הולכת ומחריפה מצד האחימ:
בראשונ – תגובתמ אינה נמרת; בשני – נאמר שהמ שונאימ אותו )ד(; ובשלישי –
המ מתעמתימ עמו באופנ ישיר )ח ,י( ,באימ לידי שנאה )ח( וקנאה )יא( ובהמשכ אפ
מבקשימ להרגו )כ(.
נראה שהחלומות הנזכרימ בשיאו של התהליכ המ שעמדו במוקד העימות ,שכנ
האחימ התייחו במפורש דווקא להיבט זה .כשבא יופ לבקרמ ,כינו אותו האחימ
" ַּב ַעל ַה ַחלֹמֹות" )יט( וביקשו להרגו על מנת למנוע את התממשות החלומות" :וְ נִ ְר ֶאה
ַמה ּיִ ְהיּו ַחלֹמ ָֹתיו" )כ( .חשיבותמ של החלומות ניכרת מההתייחות המפורטת של
המקרא ,אשר כללה פירוט של תוכנ החלומות ותגובת אביו ואחיו להמ ,לעומת הלשונ
.2
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רש"י בר שיופ הביא את דיבת בני לאה דווקא.
כתונת פימ היא בגד המגיע עד כפ היד ונמשכ עד כפ הרגל .גלימה כזו הולמת בעלי שררה ובני
מלוכה )ראו :שמ"ב י"ג ,יח( ואינה מתאימה לעבודות השדה .ואכנ ,בניגוד לפתיחת הפרק )ל"ז ,ב(
שבה רעה יופ עמ ֶא ָחיו בצאנ לאחר קבלת הכותונת אינ הוא ִעממ בשדה .כאשר הלכו האחימ
לרעות את צאנ אביהמ באזור שכמ ,נשאר יופ עמ אביו בחברונ.
ל' מזור עמדה על חשיבות מוטיב הבגד ביפורי יופ כביטוי למהפכימ במצבו ובמעמדו .לדבריה,
המילה 'כותונת' מופיעה שבע פעמימ בפרק ל"ז ,והיא מייצגת את בחירתו על ידי יעקב כמו גמ את
נפילתו כשהאחימ קרעו אותה מעליו; ראו :ל' מזור' ,העיצוב הפרותי של החלומות ביפור יופ
)בראשית לז-נ(' ,על הפרק  ,18תש"ב ,עמ' .79
רד"ק בר שהיו ליופ חלומות נופימ שהכתוב לא פירט ,שכנ עוד לפני תיאור החלומ השני נאמר
ּיֹופּו עֹוד ְשנֹא אֹתֹו ַעל ַחלֹמ ָֹתיו וְ ַעל ְּד ָב ָריו" )ל"ז ,ח(.
"וַ ִ
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התמציתית שנקט הכתוב ביח למוקדי החיכוכ האחרימ .חשיבותמ של החלומות
בקונפליקט מועצמת בככ שזיכרונ החלומות עלה לפני יופ במפגש הראשונ עמ
יֹופ ֵאת ַה ַחלֹמֹות ַא ֶשר ָח ַלמ ָל ֶהמ" )מ"ב ,ט(,
האחימ ,אפ שחלפו שנימ רבות" :וַ ּיִ זְ ּכֹר ֵ
ושימש מניע להתנהגותו5.
ב .בעקבות החלומות
להבנת הדברימ עלינו להקדימ ולהגדיר מהו חלומ התגלות על פי המקרא .חלומ
התגלות כולל מר מאת האל לחולמ או לאחרימ ואינו בגדר נבואה שיש למרה
)למשל :שופטימ ז' ,יג( .לעתימ הוא נתפ כהתגלות נבואית לגיטימית )במדבר י"ב ,ו(
ולעתימ כנבואת שקר וחזיונ תעתועימ )ירמיהו כ"ג ,כח( .חלומות אלה נחלקימ לשני
וגימ 6:הראשונ – חלומ הכולל מר פשוט ,ישיר ומילולי ,והשני – חלומ מלי או
אלגורי הנמר בדרכ חזותית וימבולית ואשר נזקק על פי רוב לפשר .את החלומ
ֵ
המלי ניתנ לחלק לשתי קבוצות על פי מידת בהירותמ :יש חלומ שפשרו מובנ מעצמו
באופנ פונטני )למשל חלומות יופ( ,ויש חלומ הנזקק לפותר מקצועי או להשראה
מיוחדת )חלומות השרימ ופרעה(.
חלומות יופ המ מר אלוהי בדבר ייעודו של יופ להנהיג את בית אביו .הישנּות
החלומות והתגשמותמ מעידימ על ככ )מ"א ,לב( .עמ זאת ,יש לדעתי להבחינ בינ
המר האלוהי לעיצוב האנושי – בעוד המר הוא מאת האלוהימ ,הרי שהאופנ שבו
מצייר החולמ את הפרטימ הוא פרי דמיונו שלו .כלומר ,המר כי שר האופימ ימות
הוא מאת ה' ,אכ התיאור של עופ האוכל את הלחמ נובע מתוכ עולמו שלו .לפי זה ,אינ
פלא ששר המשקימ חלמ שיחזור לתפקידו בתמונה של חיטת ענבימ לכוו של
פרעה .ככ גמ ביפור גדעונ )שופטימ ז' ,יג-יד( ,השומר המדייני ביטא את הבשורה
האלוהית בדימוי מעולמו שלו – כיכר לחמ )הממל את ישראל יושבי הקבע ובעלי
שדות התבואה( מכה ומפיל את האוהל )הממל את המדיינימ הנוודימ – יושבי
האוהלימ(.
עמדה המבחינה בינ מר אלוהי לעיצוב אנושי יודה בדברי הרמב"מ בפרו מורה
נבוכימ )חלק ב פרק לו( .הרמב"מ תיאר שמ את הנבואה כשילוב בינ גולה אנושית
.5

.6

ש' בנ-ראובנ מצאה מבנה ימטרי ביפורי יופ ,ולדבריה בכל מחצית ישנו רכיב שאותו היא מכנה
'החלומות כמניעי העלילה' .במחצית הראשונה – כשהאחימ ראו את יופ הבא לבקרמ וביקשו
לנקומ בבעל החלומות )ל"ז ,יט-כ( ,ואילו במחצית השנייה – כשיופ פגש אותמ במצרימ ונזכר
בחלומותיו )מ"ב ,ט(; ראו :ש' בנ-ראובנ' ,מידה כנגד מידה ביפורי יופ' ,בית מקרא  49ד,
תש"ד ,עמ' .190-185
ראו :ר' פידלר' ,חלומות השוא ידברו?' ,חלומות התגלות במקרא ומקוממ בתולדות האמונה
והמ ורת בישראל הקדומה ,ירושלימ תש"ה ,עמ' .23
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לשפע אלוהי .לדבריו ,הנבואה היא שילוב של מר מאת ה' )הנמר לכוח המדבר(
המעובד על ידי האדמ )בעזרת הכוח המדמה הפועל באופנ מיטבי בעת השינה( .השלב
הראשונ יודו באל ,ואילו השלב השני כולל עיבוד של הנביא מתוכ עולמו שלו ,המביא
את המר לכדי תמונה מוחשית .במקומות אחרימ דיבר הרמב"מ על ככ שהכוח
המדמה מתאר את הממד הרוחני בשפה אנושית וממחיש את התמונה מתוכ עולמו של
האדמ .לדידו ,בנ האנוש רואה את האלוהי בדמיונו מתוכ עולמו החומרי והמוגשמ .ככ
למשל ,למלאכימ אינ גופ ,שהרי המ רוח ,אכ האדמ רואה בעיני דמיונו את המלאכימ
כבעלי כנפיימ ורגליימ ,משומ שרק ככ הוא מבינ תנועה )חלק א פרק מט( .נדמה כי
בדברינו הלכנו צעד נופ והצענו כי עיצוב החלומ הנבואי יודו לא רק בתודעה
האנושית של החולמ אלא גמ בעולמו הפנימי האישי ,ולפיככ ניתנ ללמוד ממנו היכנ
מצוי החולמ מבחינה רוחנית בשעה זו דווקא.
לאור דבריו ,אינ זה מפתיע שחלומות יופ קשורימ בחקלאות ובמראה הכוכבימ,
שאותמ הכיר כל אדמ החי בטבע והמצוי בשדה .עמ זאת ,חפיפה מלאה אינ כאנ.
חלומו הראשונ של יופ המתאר את האחימ עובדימ יחד בשדה ולא ברעיית הצאנ
פותח במילה "וְ ִהּנֵ ה" )ל"ז ,ז( המבטאת הפתעה .מפי הרב עמית קולא למדתי
שהשימוש בדימוי מעולממ של עובדי האדמה בשיחה עמ רועי צאנ הוא צורמ ואפ
מתרי .כידוע ,במקרא יש מתח עמוק ומתמשכ בינ רועי הצאנ לעובדי האדמה ,מתח
שהגיע לעתימ למריבות ואפ לרצח .יופ ,שכבר אינו יוצא עמ אחיו למרעה ,מפר
להמ חלומות מלוכה שבהמ המ מתוארימ כעובדי אדמה .נראה כי עולמ דימויימ זה זר
לאחימ ואולי אפ צורמ לאוזנמ 7.ואכנ ,יופ בנ מתתיהו ניה להקהות את המתח בככ
שהפכ את אחי יופ לעובדי אדמה 8.לשיטתנו ,המר בדבר היותו השליט – היה מאת
ה' ,אכ האופנ שבו דמיינ יופ את מנהיגותו )השתחוויה של אלומות וכוכבימ( הוא פרי
דמיונו ,והוא חושפ נתק בינ יופ לאחיו ,בינ עולממ לעולמו.
אמ צודקימ דברינו ,הרי שהחלומות במחזור יפורי יופ מגלימ את עולמו הפנימי
של הנער יופ כמו גמ את התכנית האלוהית .יתרה מככ ,מעקב אחר זוגות החלומות
יחשופ מהפכ תודעתי אצל יופ.

.7
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גמ מזור )לעיל ,הערה  ,3עמ'  (82עמדה על ככ שתמונת האלומות אינה תואמת את עולממ של
רועי הצאנ .לדבריה ,האלומות שבחלומ יופ הנ רמז מטרימ לשיבולימ שבחלומ פרעה ולתפקידו
של יופ כמשביר שהכול באימ אליו לבקש לחמ .היא מויפה שחלומו האחרונ של פרעה מבאר
את פתרונ חלומו הראשונ של יופ ,וכשיבואו אליו האחימ לשבור שבר המ ישתחוו אליו ממש
כבחלומ.
ראו :קדמוניות היהודימ ,פר שני ב ד ,מהד' שליט עמ' .40
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 .1חלומות יו פ
בינ שני חלומות יופ נמתחימ קווי דמיונ רבימ המבטאימ את הכבוד והגדּולה
המיועדימ ליופ .עובדה זו מעוררת תמיהות :מדוע חלמ יופ שני חלומות המבטאימ
רעיונ דומה? 9האמ יש הבדל ביניהמ?
רמב"נ )ל"ז ,ז ,י( טענ כי האלומות הנ מל לתבואה ,ומכאנ שמנהיגותו של יופ
תבוא לידי ביטוי בככ שיפק מזונ לאחיו .החלומ השני מלמד שיעקב )המשול לשמש(
וכל בני ביתו – על נשיו וצאצאיו )המשולימ לירח ולכוכבימ( – ישתחוו ליופ.
אברבנאל על אתר בר שכפל החלומות ממל תהליכ רב-שלבי של צבירת כוח
שביומו יכירו האחימ במנהיגותו של יופ .בחלומ הראשונ מתוארימ אחד לאחד
השלבימ שבדרכ ,ואילו בשני – עצמ ההכרה בו .על פי הראשונ ,יופ יזכה להכרה
עקיפה מצד האחימ בגלל תלותמ במזונ ובתבואה שיפק להמ ,וזאת מכוח מעשיו ולא
בזכות רצונמ הטוב )"וְ ִהּנֵ ה ָק ָמה ַא ֻל ָּמ ִתי"( .מלכותו תארכ זמנ רב )"וְ גַ מ נִ ָּצ ָבה"( ,ואפ
שאחיו יתנגדו לשלטונו ,הדבר לא יצלח בידמ ,ולבופ יכירו בו )"וְ ִהּנֵ ה ְת ֻ ֶּבינָ ה
ַא ֻלּמ ֵֹת ֶיכמ וַ ִּת ְש ַּת ַחוֶ ינָ ַל ַא ֻל ָּמ ִתי"( .החלומ השני מתאר ,לדבריו ,את השלב הופי שבו
אחי יופ יכירו בו כמנהיגמ ויכרעו ברכ לפניו10.
הרב אלחננ מט הציע כי זוג החלומות מלמד על חובה כפולה של יופ כלפי
אחיו :הראשונה בעלת אופי כלכלי וקיומה יהיה בעתיד הקרוב ,והשנייה אופייה רוחני
והיא נוגעת לעתיד הרחוק .החלומ הראשונ מתאר את תלותמ הכלכלית )המומלת
בהשתחוויה של האלומות( של האחימ ביופ בעתיד הקרוב .יש בו שלושה שלבימ:
בתחילה פעלו יופ ואחיו יחד לקיומ המשפחה עד למכירתו; לאחר מכנ מתוארת
התפתחות מפתיעה )"וְ ִהּנֵ ה"( ויופ הופכ למנהיג במצרימ ,וזאת בלא קשר לאחיו;
ולבופ ,גמ כאנ באופנ מפתיע )"וְ ִהּנֵ ה"( ,האחימ הופכימ תלויימ ביופ למחייתמ.
לעומת זאת ,החלומ השני מתאר מצב ולא תהליכ .הוא נוגע לעתיד הרחוק ויש לו
משמעות רוחנית .הכוכבימ המאירימ בשמימ ממלימ את ייעודו של בית יעקב להאיר
את העולמ ,וההשתחוויה ממלת את תלותו של עמ ישראל ביופ ,ברגישותו

 .9הכתוב מטעימ את כפל החלומות אצל פרעה ככ" :וְ ַעל ִה ָּשנֹות ַה ַחלֹומ ֶאל ַּפ ְרעֹה ַּפ ַע ָמיִ מ ִּכי נָ כֹונ
ּומ ַמ ֵהר ָה ֶאל ִֹהימ ַל ַעשֹתֹו" )מ' ,לב( .כפל החלומות מלמד כי המר הוא אלוהי
ַה ָּד ָבר ֵמ ִעמ ָה ֶאל ִֹהימ ְ
ומידי .העיקרונ השני )מידיות( לא התממש בחלומות יופ ,ואילו הראשונ )ודאות( נרמז כשאביו
שמר את הדבר ואחיו קנאו בו )ראו להלנ( .לדברי יאירה אמית ,העיקרונ הראשונ )"נָ כֹונ ַה ָּד ָבר ֵמ ִעמ
ָה ֶאל ִֹהימ"( פירושו שההחלטה האלוהית היא נחרצת ובבחינת גזרה שלא ניתנ לשנותה; ראו :י'
אמית' ,התרחשות נשנית :עקרונ פואטי בעיצוב יפור יופ' ,תעודה ז ,תשנ"א ,עמ' .66-55
 .10ראו :פירוש אברבנאל על התורה ,בראשית ,ירושלימ תש"ז ,עמ' .648-647
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ובתכונותיו הנעלות .החלומ מלמד כי מוטלת עליו האחריות לאחדותו ולקיומו
הלאומי-רוחני הנבדל של בית יעקב בגלות11.
הרב אמנונ בזק הציע שהחלומ הראשונ הובנ על ידי יופ ויעקב כביטוי לכפיפות
המשפחה כלפי יופ .לעומת זאת ,החלומ השני תיאר את מנהיגותו על כלל העולמ12.
לדבריו ,השמש ,הירח ואחד עשר הכוכבימ מייצגימ את כל העמימ ואלוהיהמ )ראו:
דברימ ד' ,יט( .השתחוות השמש ,הירח והכוכבימ מבטאת אפוא את כפיפות האנושות
כולה ליופ 13.לדבריו ,גמ בחלומות יופ ,בדומה לחלומות השרימ ולחלומות פרעה,
המפרימ מייצגימ יחידות זמנ .יופ בר שעתידו עומד להשתנות כאחת עשרה שנה
לאחר מכירתו )שכנ יש בחלומ הראשונ אחד עשר עצמימ( ,אכ בפועל הוא נגאל רק
בשנת השלוש עשרה למכירתו )שכנ בחלומ השני ישנמ שלושה עשר עצמימ(14.
במאמר זה נציע פרשנות שונה .לעניות דעתי ,ריבוימ של קווי הדמיונ בינ זוגות
החלומות מלמד כי חלומ יופ אחד הוא .לפנינו שני תיאורימ של אירוע אחד ,והפער
ביניהמ הוא בעצמתה של השררה ובהיקפה של הכניעה .בראשונ מנהיגותו של יופ
מוגבלת בהיקפה והוא ראשונ בינ שווימ ,ואילו בשני – יופ הוא מנהיג מּורמ מעמ
השונה באופנ מהותי מאחיו-נתיניו .הבה נבחנ את ההבדלימ שבינ החלומות15:
א .גידול במ פר המשתחווימ – בחלומ הראשונ מופיעימ האחימ המאלמימ אלומות
ומפרמ מגיע ככל הנראה לאחד עשר ,ואילו בשני ישנמ שלושה עשר אובייקטימ.
ב .שבירת ההייררכיה הבינ-דורית – בחלומ הראשונ אחיו משתחווימ לו ,ואילו בשני
נופו לכוכבימ גמ השמש והירח הממלימ את אביו ואמו .ככ הבינ יעקבַ " :הבֹוא נָ בֹוא
ָאר ָצה" )ל"ז ,י( ,וככ הבינ יופ ,שהרי את החלומ
ַאחיכָ ְל ִה ְש ַּת ַחו*ת ְלכָ ְ
ַאנִ י וְ ִא ְּמכָ וְ ֶ
.11
.12
.13

.14

.15
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ראו :א' מט ,עיונימ בפרשות השבוע :דרה ראשונה א ,מעלה אדומימ תש"ב ,עמ' .113-105
ראו :א' בזק' ,דרכו של יופ בפתרונ שלושת צמדי החלומות' ,מגדימ נ ,תש"ט ,עמ' .19-11
מורי ,שמעונ הקשר ,הציע שהחלומ הראשונ מלמד על מנהיגותו של יופ במשפחה ,ואילו החלומ
השני מתאר את שלטונו על מצרימ וכנענ דווקא .לדבריו ,במצרימ הייתה נפוצה האמונה באל
השמש ,ואילו בכנענ היה מצוי פולחנ הירח .השתחוות השמש והירח ליופ מבטאימ את שליטתו
בארצות אלו; ראו :ש' הקשר ,ואני לא באתי אלא ,עינ צורימ תשע"ה ,עמ' .113
חשבונ השנימ הוא ככ :יופ נמכר בגיל שבע עשרה )ל"ז ,ב( ועמד לפני פרעה שלוש עשרה שנימ
אחר ככ ,בגיל שלושימ )מ"א ,מו( ,כשנתיימ לאחר החזרת שר המשקימ לתפקידו )מ"א ,א( .ככ בר
גמ הרב מאיר שפיגלמנ במאמרו 'פרשת מקצ :על חלומות ופתרונמ' )פורמ באתר בית המדרש
הווירטואלי של ישיבת הר עציונ :פרשת-מקצ-על-חלומות-ופתרונמ ,(www.etzion.org.il/he/הערה
 .6לעניינ שלושה עשר העצמימ כנגד שלוש עשרה השנימ שעברו מרגע מכירתו ועד לעלייתו
לגדולה ,ראו גמ :י' וד' הלר" ' ,ויחלמ עוד חלומ אחר" – חלומו השני של יופ' ,מגדימ לט ,תש"ד,
עמ' .45-44
על חלק מנ ההבדלימ עמדו חוקרימ שונימ; ראו :מזור )לעיל ,הערה  ;(3י' זקוביצ ,אביעה חידות
מני קדמ – חידות וחלומות-חידה ב יפורת המקראית ,תל אביב  ,2005עמ' .35-33

יופ – מחולמ לפותר חלומות

הראשונ יפר רק לאחיו )שמ ,ה-ו( ואילו את השני יפר גמ לאביו )שמ ,י( .תיאור של
אב הכורע לפני בנו אינו מצוי במקרא ,ונראה שהכרזה שכזו מפי בנ בהיותו צעיר
לימימ גובלת בחוצפה16.
ג .תהליכ רב-שלבי לעומת מצב טטי – חלומו הראשונ של יופ כולל שלושה
שלבימ :בתחילה האחימ מאלמימ יחד את אלומותיהמ ,אחר ככ אלומת יופ קמה
וניצבה ,ולבופ – אלומות האחימ משתחוות לזו של יופ .לעומת זאת ,החלומ השני
כולל צנה אחת שבה המשפחה כולה )המומלת בכוכבימ ובמאורות הגדולימ(
משתחווה ליופ .לדברי יאירה אמית ,השימוש בחלומ השני בפועל בודד בלשונ בינוני
– " ִמ ְש ַּת ַחוִ ימ" – יוצר תחושה של מצב טטי17.
ד .החרפת ה מליות – בחלומ הראשונ אלומות האחימ משתחוות לאלומה של יופ,
ואילו בשני – כוכבי השמימ ,הממלימ את אחיו והוריו ,משתחווימ ליופ עצמו18.
ה .דמיונ לעומת שוני – בחלומ הראשונ כולמ יחד מאלמימ אלומות ,וכשהשוויונ
הופר יש בככ הפתעה המובעת במילה "וְ ִהּנֵ ה" .לעומת זאת ,בחלומ השני יופ שונה
מאחיו שכנ אינו אחד מנ הכוכבימ.
ו .ראשונ בינ שווימ לעומת עליונות – בהמשכ לעיפ הקודמ יש לומר כי בחלומ
הראשונ יופ הוא ראשונ בינ שווימ ,שכנ הוא עובד לצד אחיו בשדה עד שניצב כמנהיג
החבורה .לעומת זאת ,בחלומ השני יופ הוא בעל מהות נפרדת ,שהרי אינו אחד
הכוכבימ 19.יתרה מככ ,הוא נעלה מגרמי השמימ עד שניתנ לומר שהוא רואה עצמו
כאלוהימ .כידוע ,בימי קדמ השמש הייתה הכוכב הגדול והמשמעותי ביותר ,ואפ נהגו

.16

.17
.18

.19

למיטב ידיעתי רק יעקב השתחווה ליופ בנו" :וַ ּיִ ְש ַּתחּו יִ ְש ָר ֵאל ַעל רֹאש ַה ִּמ ָּטה" )מ"ז ,לא( ,ובמדרש
ראו בככ התממשות של החלומ' " :וישתחו ישראל על ראש המטה' – לקיימ מה שנא' 'הבוא נבוא
אני ואמכ ואחיכ להשתחוות לכ ארצה' " )מדרש שכל טוב ,מהד' בובר שמ( .לא מצאתי עוד מקרימ
שבהמ הורה משתחווה לבנו ,ואפ מצאתי מקרה הפוכ שבו שלמה המלכ מכבד את אמו ומשתחווה
ימינֹו" )מל"א
לה" :וַ ּיָ ָקמ ַה ֶּמלֶ כְ לִ ְק ָר ָ
אתּה וַ ּיִ ְש ַּתחּו לָ ּה וַ ּיֵ ֶשב ַעל ִּכ ְאֹו וַ ּיָ ֶשמ ִּכ ֵּא ְל ֵאמ ַה ֶּמ ֶלכְ וַ ֵּת ֶשב לִ ִ
ב' ,יט(.
ראו :אמית )לעיל ,הערה  ,(9עמ' .59
הדימוי השני חריפ יותר ,שכנ השמש והירח מוזכרימ כמושלי השמימֶ " :את ַה ָּמאֹור ַהּגָ דֹל ְל ֶמ ְמ ֶשלֶ ת
ַהּיֹומ וְ ֶאת ַה ָּמאֹור ַה ָּקטֹנ ְל ֶמ ְמ ֶשלֶ ת ַה ַּליְ ָלה" )א' ,טז( ,וכפיפותמ ליופ מקבילה לתגובת האחימ
לחלומ הראשונַ " :ה ָמלֹכְ ִּת ְמלֹכְ ָע ֵלינּו ִאמ ָמשֹול ִּת ְמשֹל ָּבנּו" )ל"ז ,ח( .בופו של דבר האחימ אכנ
השתחוו ליופ אשר הוכתר בתואר "ּומ ֵֹשל ְּב ָכל ֶא ֶרצ ִמ ְצ ָריִ מ" )מ"ה ,ח ,כו(.
יופה רחמנ הציעה כמה הצעות ביח למקומו של יופ בחלומ .הראשונה ,שיופ נמצא מעל
לשמש ולירח; השנייה ,שהוא מצוי על פני האדמה ,והשמש והירח יורדימ ארצה כדי להשתחוות
לו; והשלישית ,שצבא השמימ מצוי בתמונת החלומ ויופ אינו נמצא שמ כלל ,אלא שבתור החולמ
הוא חש שקידתמ מכוונת כלפיו; ראו :י' רחמנ" ' ,אלמימ"" ,שבלימ" ו"יומ הלדת את פרעה" :כיצד
פתר יופ את חלומות פרעה?' ,בית מקרא  47ג ,תש"ב ,עמ'  ,270הערה .10
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לעבוד אותה 20.במקרא יש נייונ מתמשכ להדגיש את כפיפותה של השמש לה' .על פי
תהילימ י"ט ,ב-ז ,השמש כפופה לאל ומפארת אותו ,ועל פי מזמור קכ"א ,ה-ז ,ה' מגוננ
יֹוממ ַה ֶּש ֶמש לֹא יַ ֶּכ ָּכה וְ יָ ֵר ַח ַּב ָּליְ ָלה.
מפני השמש והירח" :ה' ש ְֹמ ֶרכָ ה' ִצ ְּל ָכ ַעל יַ ד יְ ִמינֶ כָ ָ .
ה' יִ ְש ָמ ְרכָ ִמ ָּכל ָרע יִ ְשמֹר ֶאת נַ ְפ ֶש ָכ" .אמ כנ ,תמונת השמש המשתחווה ליופ מציבה
אותו במלכות השמימ ממעל 21.שאלת מעמדו של יופ אל מול האלוהימ תצוצ ותעלה
בדברי יופ בהמשכַ" ,אל ִּת ָיראּו ִּכי ַה ַת ַחת ֶאל ִֹהימ ָאנִ י" )נ' ,יט( ,ותשמש תנא דמייע
לדברינו ,אכ בל נקדימ את המאוחר.
ליכומ ,החלומ שיופ יהיה מנהיג של האחימ הוא אות אלוהי המקדימ את
התרחשות האירועימ ,אכ פרטי החלומ המ מעולמו הפנימי של יופ .בנ הזקונימ חולמ
על מנהיגותו בתחילה בדימוי מעודנ באופנ יחי )ראשונ בינ שווימ( ,אכ כשהאחימ
אינמ מקבלימ זאת ,הוא חולמ על השררה בתמונה בוטה יותר )מנהיג הנעלה מנתיניו(.
כעת עלינו לשאול ,מדוע לא התגשמו החלומות במהרה? והרי יופ עצמו הצהיר
במקומ אחר כי כפל חלומות פירושו התגשמות מידית של החלומות )מ"א ,לב(!22
נראה כי חלומות יופ חרו שני מרכיבימ שעיכבו את התהליכ ,וזאת משומ שלא היה
ָּב ֵשל להנהגה :הראשונ ,החלומ התמקד במחוות הכניעה של האחימ כלפי השליט
והתלות שלהמ בו ,ואינ בו כל אזכור ביח למחויבותו כלפי נתיניו .נראה כי יופ הנער
התרגש מנ הכבוד שירעיפו עליו אחיו הגדולימ עד שאינו רואה בחלומו אלא כבוד
וגדּולה שיוענקו לו .השני ,יופ רואה עצמו כנעלה מנ השמש ,וייתכנ שנתפ בעיני
עצמו כאל 23.המשותפ לשני מרכיבימ אלה הוא ההתרכזות של יופ בעצמו ,שהביאה
ַאּל ִמימ ַא ֻל ִּמימ" בארצ ומעל לשמש והירח המצויימ
ה"מ ְ
אותו לשימ עצמו מעל לאחימ ְ
בשמימ.
.20

.21

.22

.23
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ית ֶאת ַה ֶּש ֶמש וְ ֶאת ַהּיָ ֵר ַח
השמש ,הירח והכוכבימ נתפו כאלימ שנהגו להשתחוות אליהמ" :וְ ָר ִא ָ
ית לָ ֶהמ" )דברימ ד' ,יט( .לפיככ העובדה שהמ
ּכֹוכ ִבימ ּכֹל ְצ ָבא ַה ָּש ַמיִ מ וְ נִ ַּד ְח ָּת וְ ִה ְש ַּת ַחוִ ָ
וְ ֶאת ַה ָ
משתחווימ ליופ מציבה אותו מעליהמ ומעמידה את יופ כאלוהימ.
על פולחנ השמש בימי קדמ ראו :נ' רנה ,ערכ 'שמש' ,אנציקלופדיה מקראית ח ,ירושלימ תשמ"ב,
טורימ  .189-187מ' ויינפלד עמד על ככ שלשונו של מזמור ק"ז בתהילימ קרובה מאוד ללשונו של
אחד המזמורימ לאל ַש ַמש ,והכתוב מייח לקב"ה את המיוח במיתו לאל זה; ראו :מ' ויינפלד,
'תהלה לשמש' ,שנתונ לחקר המקרא והמזרח הקדומ ב ,ירושלימ תשל"ז ,עמ'  .248-239לדיונ
מעמיק בשאלת היח שבינ שני המזמורימ ראו :י' פרג'ונ ,עיונ במזמור ק"ז ובמקבילות מנ המקרא
ומנ המזרח הקדומ ,עבודה לשמ קבלת התואר מומכ ,אוניבריטת בר אילנ ,רמת גנ תש"ח ,עמ'
 74ואילכ.
ההבר המקובל הוא שמכיוונ שיופ לא חלמ את שני חלומותיו בלילה אחד ,משמע שהאל אינו
'ממהר לעשותו' .מדובר אמ כנ בתהליכ מתפתח של צבירת כוח ,שעליו רומזימ השינויימ שבינ שני
החלומות ואופיו הרב-שלבי של החלומ הראשונ.
תפית אדמ כאל הייתה נפוצה במצרימ ביח לפרעה )למשל :יחזקאל כ"ט ,ג ,ט(.

יופ – מחולמ לפותר חלומות

יש לזכור כי יופ לא נדרש לפר לאחיו את חלומותיו .אינ זו נבואה שאור
לכבשה אלא מר מאת ה' שיּועד ליופ עצמו .באופנ דומה ,גמ שרי פרעה ופרעה
עצמו לא נדרשו לפר את חלומותיהמ ,וככ גמ חולמימ אחרימ כדוגמת השומר
המדייני )שופטימ ז' ,יג-יד( .לדעתי ,יופ בנ הזקונימ חלמ על ככ שהוא מנהיג את
המשפחה ,אולמ אחיו לא התרשמו מדבריו ולא נענו לו ,ולפיככ חלמ בשנית על
מנהיגותו והפעמ באופנ בוטה יותר .הוא יפר את החלומות ההולכימ ומחריפימ אפ
שהדבר מביא לשנאה )ל"ז ,ה( 24,וזאת משומ שביקש לכפות על אחיו את ההכרה
בעליונותו בכל מחיר ולא היה קשוב לעמדתמ .שיתופמ בחלומות לא הביא לתוצאה
ּיֹופּו עֹוד ְשנֹא אֹתֹו" ,שמ(,
שקיווה לה ,ואפ להפכ .החלומ הראשונ הביא לשנאה )"וַ ִ
ואילו השני – לקנאה )"וַ יְ ַקנְ אּו בֹו ֶא ָחיו" ,שמ ,יא( .בעל אור החיימ הבחינ בינ שנאה
לקנאה:
'ויקנאו בו אחיו' – בחלומ זה הירו הפק שהיה להמ בחלומ ראשונ ,שבא החלומ ליבת
מחשבותיו ,כי ודאי שלא חשב ולא עלה על דעתו להשתרר על אביו ,ואינ זה אלא הודעת
)אור החיימ על ל"ז ,יא(.
דבר מהשמימ ולזה נכנה בהמ קנאה.

לדבריו ,בעקבות החלומ הראשונ שנאו האחימ את יופ על היומרה שבדבריו ,ואילו
בעקבות השני קינאו בו ,ומכאנ שהחלו להאמינ שאכנ מדובר באות אלוהי .לדעתי,
הישנות החלומ 25וכנ העובדה שיופ העז לפר לאביו שחלמ כי ישתחווה לבנו –
לימדה אותמ שאחיהמ הקטנ אינו בודה את הדברימ מלבו26.
אמ כנ ,יופ נבחר על ידי אביו ואלוהיו כמנהיג המשפחה ,אכ עדיינ לא היה ראוי
בפועל לשררה ,שכנ לא היה מוגל לפתח יחימ הוגנימ עמ אחיו-נתיניו .לפיככ,
הוכרח יופ לצאת למצרימ על מנת שילמד מהי הנהגה ראויה ומה תפקידו במשפחת
יעקב .עמ ירידתו למצרימ התרחשו שני שינויימ :הראשונ ,יופ הפכ בנ-רגע מבנ
זקונימ חביב הלבוש בגדי מלכות למשרת .גולתו באה לידי ביטוי כאשר התמנה
לתפקיד השני בחשיבותו בכל מקומ שאליו הגיע ,ואפ שימש כמנהל בפועל במקומות
אלו ,אכ תמיד עשה זאת בשירותו של אדמ אחר שעמד בראש הפירמידה )פוטיפר ,שר
בית הוהר ולבופ פרעה( .ההבדל השני הוא שינוי תפקיד :מחולמ לפותר חלומות.
למפענח צפונות תפקיד חשוב ,אכ הוא תמיד עומד לשירותו של החולמ שזכה למר
 .24כדברי רמב"נ )ל"ז ,ח(" :וטעמ 'על חלומותיו ועל דבריו' – שהיו שונאימ אותו על החלומות ,וגמ
על היפור שהוא מפר אותו להמ כמתהלל ,כמו שאמר 'שמעו נא החלומ הזה אשר חלמתי' ".
" .25אבל אחיו ,בהשנות החלומ פעמימ ,כבר יצאו מגדר השנאה .שלא חשדוהו בהיותו חוטא בדבר
ולא בדבר אחר ,ונפל חשש בלבמ שאולי מאת האלהימ היה ,ולכנ' :ויקנאו בו אחיו' " )אברבנאל,
לעיל ,הערה  ,10עמ' .(648
 .26ייתכנ גמ שתגובת יעקב ,שכללה רק תמיהה על דבריו ,עוררה אותמ לחשוש שיעקב שהעניק לו
כתונת פימ כמל שררה מקבל את החלומ.
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אלוהי אכ מתקשה להבינו .שני השינויימ קשורימ זה לזה ונועדו להביא את יופ
להכרה נכונה בדבר ייעודו כמנהיג המשרת את האחרימ27.
 .2חלומות שרי פרעה
יופ שימש בתחילה כמשרתו של פוטיפר ולבופ נשלח אל הכלא בעקבות האשמת
השווא של אשתו .בכלא הפכ לעוזרו של שר בית הוהר ופתר את חלומותיהמ של שרי
פרעה .המעבר לעמדת הפרשנ מחייב פיתוח של יכולת הקשבה .השינוי בהתנהגותו
ניכר כבר בהתייחותו לפניהמ הזועפות של השרימ )מ' ,ו( ,וזאת בניגוד ליחו
המנוכר והאדיש לתגובות אחיו השומעימ את חלומותיו.
שינוי נופ קשור לאזכור ה' בדבריו .יופ האיצ בשרי פרעה לפר לו את
חלומותיהמ והזכיר שמ שמימַ " :הלֹוא ֵלאל ִֹהימ ִּפ ְתרֹנִ ימ ַ ְּפרּו נָ א ִלי" )שמ ,ח( .כזכור,
בחלומו הראשונ לא הזכיר כלל את הקב"ה ,ואפ עלתה רמיזה כי קרוב הוא אל
האלוהות ,אולמ כעת הזכיר את אלוהימ בהקשר של פתרונ החלומות 28.עמ זאת,
ההצהרה היא יחידאית ואינה חוזרת עוד בגופ הדברימ .יתרה מככ ,היא מנוחת
באופנ דו-משמעי ,ויש לתהות מה היח בינ החלק הראשונ לחלקו השני של המשפט.
יופ מדבר על אלוהימ אכ רואה עצמו שותפו עלי אדמות .נראה כי יש כאנ ניצני
שינוי ,אכ לא כזה המצדיק גאולה מידית ,ואכנ יופ נותר בבור עוד שנתיימ ימימ
)מ"א ,א(29.
 .3חלומות פרעה
השינוי המשמעותי התרחש בשלב זה 30.בעמדו לפני פרעה הזכיר יופ שמ שמימ חמש
.27

.28

.29

.30
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רחמנ )לעיל ,הערה  ,19עמ'  (269טענה שההבחנה בינ חולמ לפותר אינה כה חד-משמעית כפי
שנדמה מלכתחילה .לדעתה ,חלומות יופ צופנימ בחובמ רובד נתר ,שהתפענח ליופ בהדרגה
במרוצת חייו אגב פתרונ חלומו של פרעה .אנו רואימ במעבר בינ התפקידימ שינוי משמעותי שבא
ללמדו את מקומו.
את האלוהימ הזכיר יופ לראשונה כשהתנגד להטרדה המינית של אשת פוטיפר )ל"ט ,ט( ,וזאת
בהקשר מורי-דתי .מאמרנו מתמקד בחלומות יופ ובמּודעות ההולכת וגוברת להשגחה ,אולמ
אינ פק כי יש זיקה בינ שני התהליכימ .העמדה המורית-דתית המניעה את יופ לפעול בהגינות
כלפי אדונו תוכ שהוא מוכנ לשלמ מחיר כבד ,עוררה את יופ לחוש את האל גמ במישור
ההשגחתי.
א' ימונ טענ שעל יופ נגזר להישאר בכלא עוד שנתיימ על מנת ששחרורו יתלכד עמ מינויו
למשנה של פרעה ,ולא כעונש; ראו :א' ימונ ,בקש שלומ ורדפהו – שאלות השעה באור המקרא,
המקרא באור שאלות השעה ,תל אביב  ,2002עמ'  .67כזכור ,הבר אחר שמ את הדגש על מפר
האובייקטימ בחלומ )ראו לעיל ,הערה .(14
מזור )לעיל ,הערה  ,3עמ'  (80עמדה על ייחודמ של חלומות פרעה וראתה בהמ את שיאו של
היפור.
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פעמימ בארבעה היגדימ והציב אותו במוקד )מ"א ,טז ,כה ,כח ,לב( .הוא פתח
בהצהרהִּ " :ב ְל ָע ָדי ֶאל ִֹהימ יַ ַענֶ ה ֶאת ְשלֹומ ַּפ ְרעֹה" )שמ ,טז( .יש לתת את הדעת לפער
העצומ בינ הצהרה זו לקודמתהַ " :הלֹוא ֵלאל ִֹהימ ִּפ ְתרֹנִ ימ ַ ְּפרּו נָ א ִלי" )מ' ,ח( .בעוד
שבדיבורו לשרימ הציב עצמו לצדו של האל ,הרי שכעת ביטל את מעמדו כליל .יופ
הבהיר כי הוא עצמו חר כל חשיבות בתהליכ ,וה' הוא שיענה את שלומ פרעה .ימונ
אפ רואה בהכרזה זו התייגות מנ התפיה המצרית המעמידה במוקד את יכולתו
המגית של הפרשנ ,והצבת תפיה נבואית שלפיה האל נותנ באמצעות הפותר מענה
בדבר מצבו של החולמ31.
נחמה ליבוביצ עמדה על ככ שיופ הקדימ לכל שלב בדבריו הצהרה בדבר מקומו
של הקב"ה בתהליכ 32.בשלב הראשונ פירש את המלימ תוכ הצהרהַ " :חלֹומ ַּפ ְרעֹה
ֶא ָחד הּוא ֵאת ַא ֶשר ָה ֶאל ִֹהימ ע ֶֹשה ִהּגִ יד ְל ַפ ְרעֹה" )מ"א ,כה(; אחר ככ הביר את העומד
להתרחש וציינַ " :א ֶשר ָה ֶאל ִֹהימ ע ֶֹשה ֶה ְרָאה ֶאת ַּפ ְרעֹה" )שמ ,כח(; ובחתימת דבריו
הזכיר את האלוהימ פעמיימ והטעימ את כפל החלומות" :וְ ַעל ִה ָּשנֹות ַה ַחלֹומ ֶאל ַּפ ְרעֹה
ּומ ַמ ֵהר ָה ֶאל ִֹהימ ַל ַעשֹתֹו" )שמ ,לב( .החזרה
ַּפ ַע ָמיִ מ ִּכי נָ כֹונ ַה ָּד ָבר ֵמ ִעמ ָה ֶאל ִֹהימ ְ
משמשת מעינ פזמונ ומבטאת את עומק השינוי שעבר יופ.
ראיה לטענתנו בדבר שינוי מהותי אצל יופ מתגלה מעיונ בדברי שר המשקימ
לפרעה .שר המשקימ תיאר ככ את שאירע" :וַ ּנְ ַ ֶּפר לֹו וַ ּיִ ְפ ָּתר ָלנּו ֶאת ַחלֹמ ֵֹתינּו ִאיש
ַּכ ַחלֹמֹו ָּפ ָתר .וַ יְ ִהי ַּכ ַא ֶשר ָּפ ַתר ָלנּו ֵּכנ ָהיָ ה) "...מ"א ,יב-יג( .השר לא הזכיר כלל את
האלוהימ אלא ייח את הפתרונ ליופ .נראה כי אזכור שמ ה' בפי יופ באופנ
חד-פעמי ובהכרזה שלשונה דו-משמעית לא הותיר כל רושמ על שר המשקימ .זו
היבה לככ שפרעה ייח במפגש הראשוני את הפתרונ ליופ בלבד" :וַ ַאנִ י ָש ַמ ְע ִּתי
ָע ֶל ָיכ ֵלאמֹר ִּת ְש ַמע ַחלֹומ ִל ְפּתֹר אֹתֹו" )שמ ,טו( .לדעתי ,זו היבה לככ שיופ נדרש
להכרזה חריפה ביותרִּ " :ב ְל ָע ָדי ֶאל ִֹהימ יַ ַענֶ ה ֶאת ְשלֹומ ַּפ ְרעֹה" )שמ ,טז( ,המבטלת כל
עמימות לגבי מרכזיותו של האל בתהליכ .ואכנ ,בניגוד לשר המשקימ הזכיר פרעה
יע
הֹוד ַ
ַאח ֵרי ִ
רּוח ֶאל ִֹהימ ּבֹוַ ...
בהמשכ את האלוהימ פעמיימַ " :הנִ ְמ ָצא ָכזֶ ה ִאיש ַא ֶשר ַ
יתי) "...שמ ,לח-מ(.
ַאּתה ִּת ְהיֶ ה ַעל ֵּב ִ
מֹוכָ .
אֹותכָ ֶאת ָּכל זֹאת ֵאינ נָ בֹונ וְ ָח ָכמ ָּכ ָ
ֶאל ִֹהימ ְ
פרעה הזכיר שמ שמימ פעמיימ משומ ששמע מיופ שוב ושוב שהאל הוא המקור
לחלומות ,לפתרונמ ובעיקר לשובע ולרעב העתידימ לבוא על מצרימ .יתרה מככ ,מלכ
מצרימ בחר ביופ משומ שהאל השרה עליו את רוחו!33

 .31ראו :ימונ )לעיל ,הערה  ,(29עמ' .67
 .32ראו :נ' ליבוביצ ,עיונימ חדשימ ב פר בראשית – בעקבות פרשנינו הראשונימ והאחרונימ,
ירושלימ תשכ"ז ,עמ' .312-310
 .33ראו :ליבוביצ ,שמ ,עמ' .312
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יש לשימ לב שהצבת האל במוקד אינה מצמצמת את פעלתנותו של האדמ .להפכ:
אזכור שמ שמימ ההולכ ומתגבר מקביל לארטיביות המתעצמת של יופ .בחלומות
הראשונימ יפר את החלומות ותו לא ,ומתבר שציפה שאחיו יכתירו אותו מיד
למנהיגמ .בחלומות השרימ כבר ביקש משר המשקימ שלא ישכחהו 34,ובחלומות פרעה
לא התפק בתיאור מה שיתרחש אלא הציע תכנית פעולה מפורטת ומרשימה .יופ
הבינ שהחלומות מהווימ קריאה לאדמ להתכוננ ולפעול .דווקא במקומ שבו הקב"ה
נוכח כל ככ יש ליופ את מרחב הפעולה הגדול ביותר ,שאמ לא כנ מדוע טרח הקב"ה
להודיע לפרעה את אשר יקרה?!35
כעת ,משחש יופ את ההשגחה העליונה בקורות חייו והפנימ שאינ הוא אלא
שליח האל ,היה בשל להיות בעל שררה .לפיככ עלה מיד לגדּולה ,נתמנה למשנה
לפרעה ושימש בפועל כמלכ מצרימ.
ג .ההתפיי ות עמ האחימ
לאור דברינו ניתנ להבינ מהיכנ שאב יופ את הכוחות להתפיי עמ אחיו .לטענתנו,
ההבנה בדבר ייעודו ובעיקר הצבת הקב"ה במוקד האירועימ – הנ שאפשרו את
ההתקרבות ביניהמ36.
 .1המפגש עמ האחימ
תמונת הפיו בינ יופ לאחיו עוררה דיונ נרחב בינ הפרשנימ ,ישנימ גמ חדשימ,
בהיבטימ שונימ של האירוע .יש שהוטרדו מיחו העוינ של יופ לאחיו עד כה ,ויש
ששאלו מדוע דווקא כעת בחר יופ להתוודע אל אחיו 37.יש שניו למצוא אילו
.34

.35

.36

.37
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רש"י )על מ' ,כג( מצטט מדרש שלפיו יופ חטא בככ שביקש את עזרתו של שר המשקימ ולא ייחל
לחדי שמימ" :מפני שתלה בו יופ בטחונו לזכרו ,הוזקק להיות אור עוד שתי שנימ ."...לפי
דברינו אינ ביזמה של יופ כל חטא ,והעיכוב נבע מחור בשלותו להנהגה.
כדעת הבכור שור )מ"א ,כה( ,שחלומו של פרעה נועד "כדי שיבקש תקנה על זאת ,כי הוא מלכ
ובידו ִ ֵּפק לעשות"; שלא כרלב"ג )שמ ,ג( אשר בר כי יופ ראה בדברי פרעה" :ולא נודע כי באו
אל קרבנה" )שמ ,כא( רמז אלוהי לתכנית לאופ תבואה בשנות השובע .על החלומ כקריאה לשינוי
ראו :ב' ברמנ" ' ,ואינ פותר אותמ לפרעה" – חלומ ומדיניות בפרשת מקצ' ,מגדימ יח-יט ,תשנ"ג,
עמ'  .28-26דברימ דומימ הציע ימונ ,אשר בחנ את היח שבינ השגחה לגמול במחזור יפורי
יופ; ראו :ימונ )לעיל ,הערה  ,(29עמ'  ,85-58ובמיוחד עמ' .68 ,58
לכיוונ אחר ראו :ימונ )לעיל ,הערה  ,(29עמ'  .68לדעתו ,הולדת בניו של יופ היא נקודת המפנה
שאפשרה את הפיו עמ האחימ .לדבריו ,מדרש השמ של מנשה )מ"א ,נא( מעיד על שכחה
אמוציונלית שהיא ראשיתה של הליחה.
לדיונ מקיפ ראו מאמריהמ של הרבנימ יואל בנ-נונ ויעקב מדנ :י' בנ-נונ' ,הפילוג והאחדות :כפל
הטעות המרה והלמ הגילוי – מפני מה לא שלח יופ )שליח( אל אביו?' ,מגדימ א ,תשמ"ו ,עמ'
 ;31-20י' מדנ' ,במקומ שבעלי תשובה עומדימ )פרשת יופ ואחיו(' ,מגדימ ב ,תשמ"ז ,עמ' ;78-54
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מילימ בנאומ יהודה הביאו את יופ לחשופ את זהותו 38,ויש שעקו בשאלה האמ
ההתוודעות הייתה פרי תכנונ או התפרצות רגשות 39.במאמרנו נבקש להעיר על
העמדה הנפשית-תאולוגית שאפשרה את הפיו.
כשבוחנימ את דברי יופ מגלימ כי שני המוטיבימ שעליהמ עמדנו מופיעימ גמ
כאנ :הראשונ – הוא הזכיר שמ שמימ .יופ הביר שה' הוא ששלח אותו לפניהמ
והוא שמינה אותו למושל דה-פקטו במצרימִּ " :כי ְל ִמ ְחיָ ה ְשלָ ַחנִ י ֶאל ִֹהימ ִל ְפנֵ ֶיכמ" )מ"ה,
ַאּתמ ְש ַל ְח ֶּתמ א ִֹתי ֵהּנָ ה ִּכי ָה ֶאל ִֹהימ
ה(; "וַ ּיִ ְש ָל ֵחנִ י ֶאל ִֹהימ ִל ְפנֵ ֶיכמ" )שמ ,ז(; "וְ ַע ָּתה לֹא ֶ
ימנִ י ְלָאב לְ ַפ ְרעֹה" )שמ ,ח(; " ָש ַמנִ י ֶאל ִֹהימ ְלָאדֹונ ְל ָכל ִמ ְצ ָריִ מ" )שמ ,ט( .יופ הבחינ
וַ יְ ִש ֵ
בינ המכירה שאותה הוא ייח פעמיימ לאחימ )שמ ,ד-ה( ובינ השליחה המיוחת
שאפשר זאת .בככ לא
לאל .כלומר – אתמ מכרתמ אותי לעבדות ,אכ היה זה האל ִ
היר יופ מאחיו את האחריות למעשיהמ אלא התעלה מעל למציאות האנושית ולא
נקמ ונטר .השינוי השני קשור בייעודו כמנהיג .יופ הבינ כי תפקידו לדאוג לבית אביו
ולזּונ אותמ בשנות הרעב שנותרוִּ " :כי ְל ִמ ְחיָ ה ְש ָל ַחנִ י ֶאל ִֹהימ ִל ְפנֵ ֶיכמ" )שמ ,ה(; " ָלשּומ
יטה ּגְ ד ָֹלה" )שמ ,ז(; "וְ ִכ ְל ַּכ ְל ִּתי א ְֹתכָ ָשמ" )שמ,
ָארצ ְּול ַה ַחיֹות ָל ֶכמ ִל ְפלֵ ָ
ָל ֶכמ ְש ֵא ִרית ָּב ֶ
יא( .יופ לא התעק עוד בכבוד שאחיו יפגינו כלפיו אלא במעשיו שלו לטובתמ.
אמ נזכור את חלומות הנעורימ ,נראה עד כמה עמוק השינוי שעבר על יופ .אינ
הוא עוק במחוות הכבוד שהאחימ אמורימ להפגינ כלפי מנהיגמ הנעלה ,אלא
בתפקידו שלו לייע להמ .אינ הוא רואה עצמו קרוב אל האלוהות אלא שליח
ההשגחה .שני המוטיבימ – תפקידו ושליחותו – נשזרו יחד בקביעה "ּכִ י לְ ִמ ְחיָ ה
ֹלהימ לִ ְפנֵ יכֶ מ" )שמ ,ה(.
ְשלָ ַחנִ י ֶא ִ
נראה כי אינ כאנ פיו מלא ומחילה גמורה )שהרי יופ ציינ פעמיימ שמכרו
אותו( ,אלא נייונ להתגבר על משקעי העבר לטובת חיי משפחה מתוקנימ בעתיד.

י' בנ-נונ' ,תגובה למאמרו של הר"י מדנ בענינ פרשת יופ ואחיו' ,מגדימ ב ,תשמ"ז ,עמ' .110-109
בעיני ימונ כותרת היפור היא' :יופ ואחיו – יפור של השתנות' )לעיל ,הערה  ,29עמ' .(79
ימונ הראה את השינוי העמוק שחל אצל האחימ עד לפיו .מאמרנו הוא בבחינת השלמה
לטענתו שכנ גמ יופ עבר שינוי ,ורק בחינה כפולה של התמורות בעולממ של יופ ושל אחיו יש
בה להביר באופנ מלא את ההתפייות.
 .38ידידי הרב יהודה גלעד הציע כי יהודה חשד כי המשנה למלכ הוא יופ ,ולפיככ נאומו היה רצופ
'טעויות' שמטרתנ לחייב את יופ לחשופ את זהותו" :מגמת הנאומ היא לגרומ ליופ להבינ שאמ
ימשיכ במשחק ההתנכרות – יביא בככ למותו של יעקב" )י' גלעד ,את קלכ שמעתי ,מעלה גלבוע
תשע"ה ,2עמ' .(215-205
 .39לגישה שלפיה התוודעותו של יופ לאחיו הייתה פרי תכנונ מדויק ראו :א' יעקבונ" ' ,העוד אבי
חי?" – המפתח להתנהגות יופ' ,מגדימ יד ,תשנ"א ,עמ'  .31להתנגדות לדבריה ראו :א' וולפיש,
' "העוד אבי חי?" ' ,מגדימ טז ,תשנ"ב ,עמ' .115-113
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חזי כהנ

 .2ההשלמה לאחר מות יעקב
תמונת הפיו חוזרת לאחר מותו של יעקב )נ' ,יד-כה( .האחימ הניחו שיופ כע
יֹופ ִּכי
עליהמ כל אותנ השנימ והמתינ למות אביו על מנת לנקומ בהמ" :וַ ּיִ ְראּו ַא ֵחי ֵ
יֹופ וְ ָה ֵשב יָ ִשיב לָ נּו ֵאת ָּכל ָה ָר ָעה ַא ֶשר ּגָ ַמ ְלנּו אֹתֹו"
ֹאמרּו לּו יִ ְש ְט ֵמנּו ֵ
יהמ וַ ּי ְ
ֵמת ַא ִב ֶ
)שמ ,טו( .הדמיונ לתגובתו של עשו ניכר" :וַ ּיִ ְשטֹמ ֵע ָשו ֶאת יַ ַעקֹב ַעל ַה ְּב ָר ָכה ַא ֶשר ֵּב ַרכֹו
ָאחי" )כ"ז ,מא( .בשני
ַאה ְרגָ ה ֶאת יַ ַעקֹב ִ
ָאבי וְ ַ
אמר ֵע ָשו ְּב ִלּבֹו יִ ְק ְרבּו יְ ֵמי ֵא ֶבל ִ
ָאביו וַ ּיֹ ֶ
ִ
40
המקרימ יש שימוש בשורש שט"מ ,ומות האב הוא זמנ הפירעונ והנקמה של אח
באחיו .הצעת האחימ ליופ שישמשו לו עבדימ היא בבחינת עונש הערוכ על דרכ
ִ
'מידה כנגד מידה' וממל את אשמתמ במכירתו לעבדות.
ניכר הדמיונ בינ צנה זו למפגש בפרק מ"ה :כאז כנ עתה האחימ ניגשימ אל יופ
ומציעימ עצממ לעבדות ,ובתגובה יופ בוכה ומבקש שלא יחששו ממנו .הדמיונ מלמד
כי מבחינת האחימ דבר לא השתנה .המ ראו בהתפייות הקודמת דחייה של גזר הדינ
עד לאחר מותו של האב ,ותו לא .יופ היה נער ,שכנ הוא עמד על ככ שאחיו לא
הבינו אותו כראוי לאורכ השנימ ,ונדרש להבהיר להמ שיחו אליהמ היה כנ .הוא פתח
בהצהרה המבטלת את מעמדו לעומת זה של האלַ" :אל ִּת ָיראּו ִּכי ַה ַת ַחת ֶאל ִֹהימ ָאנִ י"
)נ' יט( .לשונ זו מקבילה לדברי יעקב לרחל ,אמו של יופַ " :ה ַת ַחת ֶאל ִֹהימ ָאנ ִֹכי ַא ֶשר
ָמנַ ע ִמ ֵּמכְ ְּפ ִרי ָב ֶטנ" )ל' ,ב( 41,ומבטאת את הפער העמוק בינ האל הכול יכול לאדמ
המוגבל בכוחו .האדמ אינו יכול לשמש תחליפ לאל ,והשימוש בשאלה רטורית מבטא
את הפער העמוק ביניהמ.
בככ מגיע אל שיאו תהליכ בנ ארבעה שלבימ שעבר יופ:
א.
ב.
ג.
ד.

בחלומותיו שלו – העמיד פני אל.
לפני שרי פרעה העמיד עצמו כשותפ לאל בפתרונ החלומותַ " :הלֹוא לֵ אל ִֹהימ
ִּפ ְתרֹנִ ימ ַ ְּפרּו נָ א ִלי" )מ' ,ח(.
במפגש עמ פרעה ביטל את מעמדו מפני הקב"ה בפתרונ החלומותִּ " :ב ְל ָע ָדי ֶאל ִֹהימ
יַ ַענֶ ה ֶאת ְשלֹומ ַּפ ְרעֹה" )מ"א ,טז(.
לאחר מות יעקב ביטל כל אפשרות להשוואה בינ האלוהימ לאדמַ" :אל ִּת ָיראּו ִּכי
ַה ַת ַחת ֶאל ִֹהימ ָאנִ י" )נ' ,יט(.

יופ חזר על הצהרתו כי יש תכלית לבחירתו כמנהיג ,וכי למכירתו למצרימ הייתה
מטרה אלוהיתְ " :ל ַמ ַענ ַעשֹה ַּכּיֹומ ַהּזֶ ה ְל ַה ַחיֹת ַעמ ָרב" )נ' ,כ(; "ָאנ ִֹכי ַא ַכ ְל ֵּכל ֶא ְת ֶכמ
וְ ֶאת ַט ְּפ ֶכמ" )שמ ,כא( .לדברי ימונ ,יופ דיבר במישור ההשגחה משומ שניכר
 .40הפועל שט"מ מופיע רק בשני יפורימ אלו בכל הפרוזה המקראית!
 .41על הדמיונ בינ שני ההיגדימ עמדו חז"ל בבראשית רבה פרשה עא ז ,מהד' תיאודור אלבק עמ' .83
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ש"תשובתמ ,על אפ שלמותה ,הותירה צלקות עמוקות בלבמ ,ומחילתו ,על אפ כנותה,
לא מחתה כליל את חשדנותמ כלפיו"42.
ַאּתמ
יש לומר שגמ כאנ אינ זה פיו מלא .יופ עדיינ זוכר לאחיו את מכירתו" :וְ ֶ
ַח ַש ְב ֶּתמ ָע ַלי ָר ָעה ֶאל ִֹהימ ַח ָש ָבּה ְלט ָֹבה" )נ' ,כ( ,אכ שמ במוקד את שליחותו בידי
ההשגחה ואת תפקידו לזונ אותמ .הוא לא דיבר בלשונ בוטה וקשה הכוללת ציפייה
שה' יעניש אותמ 43אלא ביקש דווקא להרגיעמ ואפ הויפ דברי ניחומימ" :וַ יְ נַ ֵחמ
אֹותמ וַ יְ ַד ֵּבר ַעל ִל ָּבמ" )שמ ,כא(.
ָ
ופ דבר
חלומות יופ מלווימ אותו מנעוריו ועד להפיכתו למשנה למלכ פרעה .במאמרנו הצענו
שלפנינו יפור של התבגרות אנושית ורוחנית :בתחילה חלמ יופ בנ השבע עשרה
'חלומות נעורימ' שאינ בהמ אלא השתחוויה וכבוד ,אלוהימ נעדר מהמ ונראה שיופ
ראה עצמו קרוב אל האלוהות .בגלל חור בשלותו להנהיג הוכרח יופ להימכר לעבד
במצרימ ,הפכ למשרת ולפותר חלומות ולמד להאזינ ולייע לאחרימ .בתהליכ מדורג
למד יותר ויותר את מקומו של האל בחייו ואת ייעודו לשרת אחרימ .לטענתנו ,הצבת
האלוהימ בתמונת חייו וההבנה כי מנהיגותו כוללת בעיקר את מחויבותו כלפי אחיו הנ
שהעלו את יופ במעלות השלטונ והנ שאפשרו את ההשלמה עמ האחימ.

 .42ימונ )לעיל ,הערה  ,(29עמ' .84
 .43כפי שנהג דוד בשאול – שמ"א כ"ד ,יב-טו; כ"ו ,י.
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