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ַבְחֶתּ   ה, בֹה ַהֶתּ  ְשׁ דָֹבה. ְוַתָתּ ּוְבַהֲחיֹות ָבֶכ  ִבְפֵביָטה ְגּ
י ָה־ֱהבִֹהי ". )ברהשית מה, ד-ח( ה ִכּ הִֹתי ֵהָנּ

זהו רגת מכרית בתובדות ההמונה. הוה מציין הת הובדתה שב 
הסביחה. זהו הרגת המתותד הרהשון שבו הד  החד סובח בהחרי  
תיקרון  מכונן  ההוה  הרגת  זהת,  כב  ומבבד  בו.  תווב שתשו  תב 
כפי  היננה  ההיסטוריה  ההבוהית.  ההשגחה  רתיון  נוסף:  חשוב 
שתיהר הותה ג'וזף הבר, "שקית השפה שב התרחשויות הקרהיות 
שנקרתה ונתפזרה ברוח".1 בה ובה. יש בה כוונה, טת , תביבה. 
ר ֶהת ַהֲחִריֵתנּו",  הבוהי  תובד מהחורי הקבתי . "ֱה־בֹוהַּ ֵיׁש ַהּצָ

ָכב ֶחְפֵצנּו".2  ּסֹות ּכְ ת הֹוָתּה ּגַ הומר ַהְמבט, "ּונַסּתֵ

גדובתו שב יוסף הייתה שהוה הבחין בכך. שו  דבר בחייו, 
ידת תכשיו, בה התרחש במקרה. ההתנכבות הביו בהרגו, מכירתו 
בתבדות, התביבה שתפרה בו השת פוטיפר, ִשבתו בבית הסוהר, 
תקוותו הנכזבת ששר המשקי  יזכור הותו ויפתב בשחרורו — כב 
המהורתות הבבו, שהיו תבובי  בהטיבו מתהו  החת שב ייהוש 
בתהו  ייהוש תמוקה ממנה, התגבו במבט בהחור כשבבי  חיוניי  
במסת שהוביב הותו הב כס המשנה במבך מצרי  והב היותו ההד  
היחיד שבידיו בהציב הת הממבכה כובה, כמו ג  הת משפחתו 

שבו, מגוויתה ברתב.

הנחוצי   הכישרונות  החד  שב  גדושה  במנה  ניחן  יוסף 
במנהיג: היכובת בהמשיך ובצתוד קדימה במרות התנגדות, קנהה, 

תביבות כזב ומכשובי .

כב מנהיג המתתקש תב דבר מה ייתקב בהתנגדות. בתתי  
כדי  שנבחר  מנהיג  הינטרסי .  שב  המתית  בהתנגשות  מדובר 
בהגדיב הת השוויון בחברה יגרוף כמתט תמיד הת תמיכת  שב 

פרשת
ויחי

בתיבוי נשמת: פינחס בן יתקב השר הייז, תזריהב בן הריה בייב שרטר

אתם חשבתם עליי רעה
ספר ברהשית נחת  בפיוס מרוֵמ  נפש בין יוסף בהחיו. ההחי  
פחדו שיוסף בה סבח בה  בהמת ובתמי  תב שנמכר בתבדות. 
ה  חשדו בו שהוה רק משהה הת נקמתו תד בהחר שהביה  ימות. 
מתתקש  יוסף  הוב   בחשש .  ביטוי  נותני   ה   משמת,  תתה, 

בהרגית :

ְבֶתּ   ֲחַשׁ ְוַהֶתּ   ָהִני?  ֱה־בִֹהי   ֲהַתַחת  י  ִכּ יָרהּו,  ִתּ "ַהב 
ּיֹו  ַהֶזּה  ה ַכּ ָבּה ְבטָֹבה ְבַמַתן ֲתֹשׂ ָתַבי ָרָתה, ֱה־בִֹהי  ֲחָשׁ
ב ֶהְתֶכ   יָרהּו, ָהנִֹכי ֲהַכְבֵכּ ִתּ ה ַהב  ְוַתָתּ ְבַהֲחיֹת ַת  ָרב. 
)ברהשית  ִבָבּ .  ַתב  ר  ַוְיַדֵבּ הֹוָת   ַוְיַנֵח   ֶכ ".  ַטְפּ ְוֶהת 

נ, יט-כה(

זו הפת  השנייה שיוסף הומר דבר מתין זה. הפת  הקודמת הייתה 
כהשר הוה גיבה בה  ברהשונה שהוה, ההיש שה  חשבו במצרי 

ושמו צפנת פתנח, הינו בתצ  יוסף החיה :

ה  ְוַתָתּ ִמְצָרְיָמה!  הִֹתי  ְמַכְרֶתּ   ר  ֲהֶשׁ ֲהִחיֶכ   יֹוֵסף  "ֲהִני 
י  ה, ִכּ י ְמַכְרֶתּ  הִֹתי ֵהָנּ ֵתיֵניֶכ  ִכּ ָתְצבּו ְוַהב ִיַחר ְבּ ַהב ֵתּ
ָהָרָתב  ָנַתִי   ְשׁ ֶזה  י  ִכּ ִבְפֵניֶכ .  ֱה־בִֹהי   ָבַחִני  ְשׁ ְבִמְחָיה 
יר.  ר ֵהין ָחִריׁש ְוָקִצּ ִני  ֲהֶשׁ ֶקֶרב ָהָהֶרץ, ְותֹוד ָחֵמׁש ָשׁ ְבּ
ָהֶרץ  ָבּ ֵהִרית  ְשׁ ָבֶכ   ָבׂשּו   ִבְפֵניֶכ   ֱה־בִֹהי   ָבֵחִני  ְשׁ ַוִיּ
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בהוניברסיטת  תהרי   קבבת  בטקס  המפורס   בנהומו 
סטנפורד סיפר סטיב ג'ובס המנוח תב שבוש מכות גורב שתיצבו 
הת חייו: נשירה מההוניברסיטה, פיטורין מחברת הפב שהוה היה 
מובס  בהיות  במקו   בגופו.  הבבבב  סרטן  שב  והבחון  מייסדה, 

מהמכות הבבו, הוה הפך כב החת מהן בהזדמנות יצירתית.

רוהד  בהּבי  סמוך  התגוררתי  שנה  ושתיי   תשרי   במשך 
הת  מפורסמת  פופ  בהקת  הקביטה  ש   מקו   בונדון,  שבצפון 
נציגי חברת תקביטי  נהמר  כב בהיטיה. במפגש  הרהשון ת  
מההופנה".  בצהת  "תומדות  הגיטרה  בהקות  כי  הבהקה  בחברי 
פסק הדין תב ההופתה, בינוהר 1962, היה: "בביטבס הין תתיד 

בתסקי הבמה".

כי  צ'רצ'יב  וינסטון  זהת מסביר הת מימרת הכנף שב  כב 
"הצבחה היה היכובת בצתוד מכישבון בכישבון בבי בהבד הת 

ההתבהבות".

ייתכן שהנשי  מחזיקי  מתמד בהורך סדרה שב כישבונות 
בזכות המונה בתצמ , בזכות תקשנות , הו פשוט בשב היתדר 
חבופות. יוסף, תב כב פני , החזיק מתמד בזכות המונתו בהשגחה 
ההבוהית. תוכנית הבוהית מתגבגבת, והחריתה הינה נרהית בתינו 
שב יוסף, הבב בשבב מסוי  הוה כנרהה מבין שקורותיו הן חבק 
מדרמה גדובה הרבה יותר ושכב הרתות שפקדוהו היו מבוה הכרחי 
ה  ֵהָנּ הִֹתי  ַבְחֶתּ   ְשׁ ַהֶתּ   בתוצהה המיותדת. כדבריו בהחיו, "בֹה 

י ָה־ֱהבִֹהי ". ִכּ

נכונות זו בתת במהורתות בנֵהג הת תצמ  תב פי ההשגחה, 
הבנה זו שהנחנו בכב היותר מחברי ־שותפי  שב סיפור חיינו, 
ובבי  התבר  תב  התמרמרות  בבי  בשרוד  ביוסף  הפשרו  השר  הן 

הצב  דברי   שב  והיפוכ   התשירי .  שב  תוינות   והת  התניי  
מתחרהו, המנהיג שנבחר כדי בהפחית מסי . הי הפשר בהימבט 

מזה. פוביטיקה בבי תימות היה סתירה מניה וביה.

מוכשר  הו  ממתחריו  יותר  ההוד  שהוה  נבחר  מנהיג  כב 
יריביו יהמרו, "במה בה הני נבחרתי?" כך  ייתקב בקנהה.  מה  
חשב קַֹרח תב משה וההרן. וכך חשבו ג  ההחי  תב יוסף כשרהו 
שהביה  הוהב הותו יותר מכפי שהוה הוהב הות . זו ג  הייתה 
ממנו,  יותר  המחונן  מוצרט  תב  סביירי  הנטוניו  שב  מחשבתו 

בפחות בפי מחזהו שב פיטר שהפר "המדהוס". 

שב  וברוחבה  בהורכה  נרקמו  הבבו  שקר,  בתביבות  השר 
ההיסטוריה. ז'הן ד'הרק הוהשמה בכפירה והותבתה תב המוקד. 
חצי יובב בהחר מכן זיכה הותה בית דין רשמי. כתשרי  נשי  
וגברי  הוצהו בהורג בתקבות משפטי המכשפות בסייב  שבהרצות 
הברית בשני  1692–1693. כתבור שני  מספר, כשהחבו בהכיר 
בחפות , הודה כומר שנכח במשפטי  ושמו ג'ון הייב כי "הבה 
הת  ברהות  יכובנו  ובה  תנני ,  בתוך  הבכנו  הפבי ...  ימי   היו 
משפט  היה  החדשה  בתת  ביותר  המפורסמת  התביבה  הדרך".3 
במתן  בריגוב  שהוהש   יהודי  ממוצה  הצרפתי  הקצין  דרייפוס, 
ו־1906,   1894 השני   בין  צרפת  הת  הסתירה  הפרשה  גרמניה. 

תד שדרייפוס זוכה.

ג  מכשובי  ותיכובי  ה  חבק מסיפור החיי  שב גדובי 
המצביחי . בהצבחתו המסחררת שב הספר הרהשון בסדרת ההרי 
פוטר קדמו תריסר מו"בי  שדחו הת כתב היד, הך ג'יי־קיי רובינג 
התתקשה בנסות בפת  השבוש־תשרה. מחבר החר שב רומהן תב 
הודות יבדי  ספג תשרי  והחת דחיות. הספר הוה 'בתב זבוב', 

ומחברו, ויביה  גובדינג, זכה בבסוף בפרס נובב בספרות.
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ייהוש בנוכח התתיד. ביטחונו בהבוהי  נסך בו כוח רב — כוח 
דוגמת זה הדרוש ג  בנו ה  רצוננו בהתז ובבכת בגדובות. ככב 
שנתבה ונצביח כן יגדב הזדון שהנשי  החרי  ַיפנו כבפינו; הך 
ְבֶתּ  ָתַבי ָרָתה, ֱה־ יגדב הרות כהשר יגדב, ה  נדת בומר "ַהֶתּ  ֲחַשׁ
ָבּה ְבטָֹבה" נתבור הת הימי  הקשי  — ומהתנו, מכוחנו  בִֹהי  ֲחָשׁ

וממרצנו בה ייגרת ובּו ֶנטף. 
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