
 

 פרשת וישב: חלום יעקב מתגשם במלואו (יוסף)….

 חברים יקרים,

 

 פרשת וישב כאילו הולכת לספר לנו על יעקב, אבל אז היא חותכת, ועוברת באופן מפתיע לדבר על יוסף:
 "ֵאֶּלה ּתְֹלדֹות ַיֲעֹקב, יֹוֵסף ֶּבן־ְׁשַבע־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָהָיה רֶֹעה ֶאת־ֶאָחיו ַּבּצֹאן..." (בראשית ל"ז: ב)

 

 פרשת וישב כאילו מתכוונת לספר לנו על הגעתו של יעקב למנוחה ונחלה, אבל אז היא מכניסה אותנו
 לפרק הקשה ביותר והעצוב ביותר בחייו: "וִַּיְקחּו ֶאת־ְּכתֶֹנת יֹוֵסף וִַּיְׁשֲחטּו ְׂשִעיר ִעִּזים וִַּיְטְּבלּו ֶאת־ַהֻּכּתֶֹנת
 ַּבָּדם. וְַיַׁשְּלחּו ֶאת־ְּכתֶֹנת ַהַּפִּסים וַָּיִביאּו ֶאל־ֲאִביֶהם וַּיֹאְמרּו זֹאת ָמָצאנּו ַהֶּכר־ָנא ַהְּכתֶֹנת ִּבְנָך ִהוא ִאם־לֹא.

 וַַּיִּכיָרּה וַּיֹאֶמר ְּכתֶֹנת ְּבִני ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ָטרֹף ֹטַרף יֹוֵסף. וִַּיְקַרע ַיֲעֹקב ִׂשְמלָֹתיו וַָּיֶׂשם ַׂשק ְּבָמְתָניו וִַּיְתַאֵּבל
 ַעל־ְּבנֹו ָיִמים ַרִּבים. וַָּיֻקמּו ָכל־ָּבָניו ְוָכל־ְּבנָֹתיו ְלַנֲחמֹו וְַיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם וַּיֹאֶמר ִּכי־ֵאֵרד ֶאל־ְּבִני ָאֵבל ְׁשאָֹלה וֵַּיְבְּך

 אֹתֹו ָאִביו" (בראשית, ל"ז, ל"א-ל"ד)

 

 בפרשה, השבוע, מתגלה סוף סוף פשר חלום הסולם של יעקב מלפני שבועיים - זה עם המלאכים
 העולים ויורדים. שהרי, לגמרי לא היה ברור מדוע יעקב נזקק לסולם בחלום? מעכשיו הכל ברור: "ֵאֶּלה

 ּתְֹלדֹות ַיֲעֹקב, יֹוֵסף..." - העליות והירידות הן של יוסף, ויוסף, בבת-עינו של יעקב, עתיד להיות נסיך
 הגאות והשפל ובכך הוא ישבור את ליבו של יעקב. ומבחינתנו, יוסף הוא המורה הגדול לעליות ולמורדות

 של החיים.

 

 כמו עם המלאכים בחלום הסולם של אביו, סיפורו של יוסף מתחיל בעלייה גדולה: אבא שלו אוהב אותו,
 מפנק אותו, ועוטף אותו בכתונת פסים של אהבתו. אבל כגובה העלייה, כך עומק הנפילה: מתוך שנאה

 וקנאה, אחיו הגדולים של יוסף משליכים אותו לבור הריק באיזור עמק דותן, בעוד הם יושבים להם בנחת
 וסועדים את ליבם. לא עובר זמן רב, ויוסף שוב מועלה מן הבור אבל הפעם מטרת העלאתו, היא למכור

 אותו לשיירת המדיינים אשר מורידים אותו מצרימה, אל שוק העבדים. מהבור של שוק העבדים יוסף שוב
 מטפס מעלה מעלה, הפעם בסולם הדרגות, כשהוא מתמנה למשרה הרמה של רב-המשרתים בביתו של

 שר הטבחים. אלא שאז, ממרום משרתו, הוא שוב מושלך אל הבור - בית האסורים - לאחר שהוא



 מואשם על לא עוול בכפו בהטרדה מינית וניסיון אונס של אשת אדונו. בבור של בית האסורים יוסף ממש
 נשכח.

 

 אפילו בתוך שאול התחתיות יוסף שב ומטפס והופך למנהיג האסירים בבית הכלא. יכולתו של יוסף
 לפענח חלומות מעלה אותו שוב למעלה, מבית האסורים אל ארמונו של מלך מצרים, כדי להתייצב לפני

 המלך הנסער. משם הדרך קצרה לתפקיד רם כמשנה למלך.

 

 גם לאחר מותו העליות והמורדות לא נפסקות: ארונו של יוסף יושקע עמוק במימי הנילוס - כמו רמז
 לבאות: שקיעתם של בני ישראל בבוץ העבדות של מצרים. אבל כמאתיים שנה לאחר מכן, יבוא משה
 וימשה את ארונו של יוסף מהנילוס, ויעלה את אותו לארץ כנען. יוסף ייקבר על ידי צאצאיו במקום שבו

 הורד לבור לראשונה, בעמק דותן, בואכה שכם.

 

 שאלה: האם הירידה מחויבת המציאות? האם חייבת להיות ירידה לצורך עלייה גדולה יותר? האם יש
 דרך להימנע מירידות כואבות בחיינו?

 

 אולי חשוב שנבדוק - מהי בכלל ירידה? ומהי עלייה?

 

 נהוג לחשוב שהאחת - העלייה - טובה, והשניה - הירידה - רעה. אבל זאת טעות, והיא מביאה לסבל רב.
 ירידה אינה (בהכרח) עונש. יש בירידה גם ברכה. במקומות שאליהם אנחנו יורדים מתקיימים תהליכים

 חשובים, משמעותיים ויקרים להתגשמותנו.

 

 נראה שיוסף ידע את זה. לראייה, הוא לעולם לא מתלונן! למרות שלא נגלה לו מראש איזה מסע מטלטל
 ניצב לפניו, הוא בכל זאת חלם את סופו הנשגב - שאחיו עוד עתידים להשתחוות לפניו. יוסף היה כל כך
 מחובר אל החלום/החזון, שגם ברגעי השפל הוא ידע שלירידה יש תפקיד - שהירידה, כמו העלייה, היא

 פשוט חלק מהמסע. היא איננה דבר שלילי, ואפילו לא בהכרח מצער. במובן מסוים, היא אפילו לא באמת
 ירידה…

 

 אם יוצרים תמונה גראפית של מסעו המטלטל של יוסף, נוכל לראות קו עולה ויורד שעליו נמצאות נקודות
 שפל ונקודות שיא. אבל אם נמחק את הקו, ונשאיר רק את הנקודות, הרי שפעם הוא כאן ופעם הוא שם,

 לא גבוה ולא נמוך. פשוט שם….



 

 וממילא, אומר לנו יוסף פעם אחר פעם אחר פעם, ההצלחה המטאורית שלו - כשסוף סוף הגיעה - כמו
 גם ההצלחה של כל אחד ואחת מאתנו, איננה באמת שלו ואיננה באמת שלנו. בתחילת חייו יוסף מצטייר

 כיהיר וחסר רגישות. אבל לאט לאט מסתבר לנו שהוא איננו זוקף את ההצלחות לזכותו, וגם לא את
 הכשלונות לחובתו. הוא אומר למלך מצרים ובהמשך גם לאחיו, שהמסע כלו בא ממקור החיים עצמם, לא

 ממנו. יוסף מקפיד לתת את הקרדיט לאלוהים פעם אחר פעם: "וַּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל־יֹוֵסף ֲחלֹום ָחַלְמִּתי
 ּופֵֹתר ֵאין אֹתֹו ַוֲאִני ָׁשַמְעִּתי ָעֶליָך ֵלאמֹר ִּתְׁשַמע ֲחלֹום ִלְפּתֹר אֹתֹו. וַַּיַען יֹוֵסף ֶאת־ַּפְרעֹה ֵלאמֹר ִּבְלָעָדי ֱאלִֹהים
 ַיֲעֶנה ֶאת־ְׁשלֹום ַּפְרעֹה" (בראשית מ"א: ט"ז-י"ז) וגם "ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל־ָאִבי ַוֲאַמְרֶּתם ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ִּבְנָך יֹוֵסף

 ָׂשַמִני ֱאלִֹהים ְלָאדֹון ְלָכל־ִמְצָרִים…" (מ"ה: ט)

 

 והנה נסגר המעגל שאיתו התחלנו - חלום הסולם של יעקב: (בראשית כ"ח, י"ב-י"ג) וַַּיֲחלֹם ְוִהֵּנה ֻסָּלם
 ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עִֹלים וְֹיְרִדים ּבֹו. ְוִהֵּנה ה' ִנָּצב ָעָליו. וַּיֹאַמר: ֲאִני ה'!".

 אני אלוהי העליות והמורדות, משגיח - או צופה - מלמעלה על כל החלומות.

 

 אצל יוסף, הרבה יותר מיעקב, גם העליות וגם המורדות, התקבלו בהתמסרות ובבטחון שהחיים זורמים
 דרכו - דרכנו - לטובה ולברכה.  לנו נותר להתפעל מהתחנות המפתיעות שהחיים מזמנים, קצת פחות

 לתייג אותן כטובות וכרעות, ובעיקר, להתמסר לפלא הגדול של הגשמת החלומות.

 

 שבת שלום וחנוכה שמח,

 

 אלישע


