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זדונות לזכויות
סצנה טעונה מו יוה את ספר בראשית  סיומו. אחי יוסף מפחוים 
ש אחר מות אביהם יוסף ינקום בהם ע  שמורוהו  עבוות.  פני 
ה,  שנים, ושגי ה  הם שהוא יוסף, אמר שהוא סו ח  הם: "ְוַעָתּ
ְ ִמְחָיה  י  ִוּ ה,  ֵהָנּ אִֹתי  ם  ְמַוְרֶתּ י  ִוּ ֵעיֵניֶום  ְבּ ִיַחר  ְוַא   ָעְצבּו  ֵתּ ַא  
ָ ַחִני ֱא־ ִֹהים ִ ְפֵניֶום" )בראשית מה, ה(. אך מתברר עתה שהם  ְשׁ

 א  גמרי האמינו  ו. 

פחום התבסס ע  המוסומה בת הימים ההם, שאנו מוירים 
ו, שאח אינו נוקם באחיו ו  עוו אביהם חי. עשו אמר,  מסיפור ֵעׂשָ
"ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶב  ָאִבי ְוַאַהְרָגה ֶאת ַיֲעקֹב ָאִחי" )וז, מא(. אחי יוסף 
חששו שהוא  א באמת ס ח  הם, א א הוא רק מחוה  פטירת 
יעקב.  ון עתה, משמת יעקב, ש חו האחים  יוסף מסר: "ָאִביָך 
ע  ַשׁ ֶפּ ָנא  א  ָשׂ א  ָאָנּ ְ יֹוֵסף:  תֹאְמרּו  ה  'ֹוּ ֵ אמֹר,  מֹותֹו  ִ ְפֵני  ה  ִצָוּ
ע ַעְבֵוי ֱא־ ֵֹהי  א ָנא ְ ֶפַשׁ ה ָשׂ י ָרָעה ְגָמ ּוָך'. ְוַעָתּ אָתם ִוּ ַאֶחיָך ְוַחָטּ
ָאִביָך" )נ, טז(. יוסף ראה אפוא צורך  ומר  הם שוב שהוא סו ח 
ָעַ י  ם  ְבֶתּ ֲחַשׁ ם  ְוַאֶתּ ָאִני?  ֱא־ ִֹהים  ֲהַתַחת  י  ִוּ יָראּו,  ִתּ "ַא    הם: 
ְ ַהֲחיֹת ַעם  ַהֶזּה  ּיֹום  ַוּ ה  ֲעֹשׂ ְ ַמַען  ְ טָֹבה  ָבּה  ֲחָשׁ ֱא־ ִֹהים   ָרָעה — 

ָרב" )נ, יט-ו(. 

מיישבת  גם  היא  אב   עצמה,  בפני  מרגשת  הזו  השיחה 
יריבות  היא  ה א  בראשית,  בספר  המרוזיות  הסוגיות  מן  אחת 

האחים: קין והב , יצחק וישמעא , יעקב ועשו, יוסף ואָחיו. האם 
אחים יוו ים  חיות זה עם זה בש ום? זו שא ה מורעת בורמת 
הגאו ה ש  המקרא, וי אם אחים אינם יוו ים  חיות זה עם זה, 
זו  צו  אומות ק  וחומר ש א. ואם אומות אינן יוו ות  חיות 
משהתפייסו  עושיו,  רק  מעמו?  האנושי  העו ם  יחזיק  איך  זו, 
יוו  הסיפור  עבור  ש ב הבא: ממשפחה  אומה  ואחיו,  יוסף 

היוצאת מעבוות  חירות. 

קוומת  בורשה  משהו.  עוו  אותנו  מ מוים  יוסף  וברי 
ושבאו  שבור  אחיו  את  יוסף  שהעביר  הת אות  שו   טענתי 
אוו  במצרים — האשמתם שהם מרג ים, האשמת בנימין בגנבה 
הבינו  האם  תשובה.  עשו  אם  אותם  נועוו  בחון   — ה אה  וון 
איזה עוו  עשו ושמורו את אחיהם? האם הבנה זו חו  ה בהם 
תמורה ממשית? בשיאה ש  הורמה, ושיהווה הוויע שהוא מוון 
 הישאר במצרים ועבו וב בו שאחיו בנימין ישתחרר, התוווע 
בזמנו  שהציע  זה  שיהווה,  ראה  הוא  וס ח  הם.  יוסף  א יהם 
 מוור אותו  עבוות, השתנה  ח וטין. יהווה עשה תשובה. הוא 

אום אחר עושיו.

עתה אומר יוסף ע  התשובה ובר חוש ועמוק. ובר שהוא 
יסווה ש  אחת המימרות הפרווקס יות ביותר ש  חז" . אמר 
אותה אחו מבע י התשובה הגוו ים בת מוו: האמורא הארץ־
ישרא י בן המאה הש ישית  ספירה ריש  קיש: שווו  שעבר, 
שרבי יוחנן שונעו  סור מורוו הרעה ו חבור א יו בבית המורש. 
ריש  קיש חזר בתשובה והיה  ת מיוו ש  ר' יוחנן,  חברו — 
ואף  גיסו, ושנשא את אחותו ש  ר' יוחנן  אישה. או י מניסיונו 
ויבר ושאמר, "גוו ה תשובה, שזוונות נעשות  ו וזֻויות. שנאמר 
ִיְחֶיה'  הּוא  ֲעֵ יֶהם  ּוְצָוָקה  ט  ּפָ ִמׁשְ ה  ְוָעׂשָ ָעתֹו  ֵמִרׁשְ ע  ָרׁשָ 'ּוְבׁשּוב 

)יחזקא   ג, יט(".1 

פרשת
ויחי

 עי וי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריא  בן אריה  ייב שרטר
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סימטרי.  איננו  הזמן  הרי  פרווקס י.  נשמע  הוא  ועויין, 
אפשר  שנות את העתיו,  א את העבר. אפשר  בחור את אשר 
יהיה, אב  מה שהיה היה )וו שון חומים בגמרא: מאי והוה הוה(3 
מציגים  ריש  קיש  וש   יוסף  ש   ובריהם  אפשר  שנותו.  ואי 
יש שני מושגים ש  "עבר", שתי ורוים  בפנינו רעיון מהפוני. 
 הבינו. העבר הוא מה שקרה. אותו אין אנו יוו ים  שנות. אך 
העבר הוא גם הפשר, המשמעות, ש  מה שקרה. ואותו אנו וווקא 

יוו ים  שנות.

ויווני רק במובן מסוים. האמת היא  הזמן בחיינו הוא חו 
במבט  רק  אותם  מבינים  אב   קוימה,  חיינו  את  חיים  שאנחנו 
 אחור. חשבו ע  אוטוביוגרפיות. ושאנו קוראים סיפור חיים ש  
אום, אנו רואים איך י וות עשוקה הצמיחה אישה שאפתנית, או 
איך התייתמות בגי  צעיר עיצבה איש המחפש תהי ה שתפצה 
אותו ע  האהבה שאיבו. אב  זה יוו  היה  היות אחרת. הי וות 
העשוקה או ההתייתמות יו ו  הע ות את האום ע  מס ו  חיים 
ש  ייאוש וחוסר אונים. השא ה  איזה מין בני אום אנו נעשים 
ת ויה בבחירות ש נו, ובמקרים רבים אנו חופשיים  בחור באיזו 
ורך נ ך. אב  משנעשינו  אום שנעשינו, הובר מעצב את סיפור 
החיים ש נו, ורק במבט  אחור, בויעבו, אנחנו רואים את העבר 
עושיו.  יוועים  אנחנו  סופו  מסיפור שאת  וח ק  הקשר,  בתוך 
של  את משמעותם  משנים  מאוחרים  אירועים  החיים,  בסיפור 
ואחיו,  יוסף  סיפור  מ מונו  זאת  את  מהם.  מוקדמים  אירועים 

ע  פי ריש  קיש.

ותבתם  ש ום,  בתשובה   — היה  יוסף  אחיו  ש   המסר 
הרעה שחשבתם  עשות  ממנו.  ח ק  בסיפור שאתם  חוש  פרק 
המוונים  אנשים  נשארתם  עוו  ו   בסוף  טובה.  התג ג ה   י 

מימרתו ש  ריש  קיש מובנת רק  אור וברי יוסף  אחיו 
ָבּה  ֲחָשׁ ֱא־ ִֹהים  ָרָעה —  ָעַ י  ם  ְבֶתּ ֲחַשׁ ם  "ְוַאֶתּ מות אביהם,  אחרי 
ואז עשו תשובה. התוצאה,  ְ טָֹבה". האחים חטאו ו פיו בזוון. 
אומר יוסף, היא שה', בורוי השגחתו הנסתרות, חושב עתה את 
הרעה  טובה. וברי יוסף הם המקור  עיקרון שטבע ריש  קיש, 

והם אף מאפשרים  נו  הבין את פשרו. 

רבות. ח קן טובות  יש תוצאות   ו  מעשה שאנו עושים 
הש י יות  התוצאות  מתווונים  הרע,  ושאנו  רעות.  וח קן 
החיוביות,  התוצאות  רצינו  השיג.  שאותן  מפני  מיוחסות  נו 
 עומת זאת, נחשבות  ב תי־מווונות. הרבה וברים טובים קרו 
בג   מוירת יוסף  עבוות. הוא נעשה משנה  מ ך מצרים, שר 
האוצר ש ה בפוע , והאיש שהצי  אותה מחורבן בשנות הרעב. 
היו  הן  א  וי  אי אפשר  ייחס את התוצאות ה  ו  אחים, אף 
שהרי   — ומורוהו  יוסף  בור  את  הוריוו  א מ א  באות  עו ם 
האחים  א חזו את התוצאות ה  ו ו א התווונו  הן. הם התווונו 

 היפטר מיוסף, ואת זאת עשו. 

אך משעה שחזרו בתשובה ש מה, ווונתם המקורית בט ה. 
שעשו,  מה  ש   התוצאות  ו    את  היה  ראות  אפשר  מעתה 
ש   במחזהו  הטובות.  את  גם  ו ייחס  הם  הרעות,  עם  הטובות 
שייקספיר "יו יוס קיסר" אומר מרקוס אנטוניוס: "הָרע שבני אום 
עושים חי אחריהם; הטוב נטמן ע  פי רוב עם עצמותיהם".2 אנו 
נאמר ההפך: הטוב שבני אום עושים חי אחריהם; הרע נטמן ע  
פי רוב עם עצמותיהם, באמצעות התשובה, זוונות יוו ים  הפוך 
 זוויות, ו שונו ש  ריש  קיש, או ו שונו ש  יוסף, וביו ה', 
זהו רעיון בע  חשיבות מהוהות, שון פירושו  רעה —  טובה. 

הוא שבאמצעות שינוי ה ב אפשר  גאו  את העבר.
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 מוור אח  עבוות,  א היה אפשר  ייחס  ום את הטוב הזה. 
אך משהשתניתם באמצעות התשובה, השתנה גם סיפור חייום. 
בשינוי ה ב ש ום קניתם את הזוות  היו   בסיפור שתוצאתו 
אנחנו  אבל  העבר,  את  לשנות  יכולים  איננו  חיובית.  הסופית 
יכולים לשנות את הסיפור שאנשים מספרים עליו; אך זאת — 

רק אם אנו עצמנו משתנים.

משתנים  אנחנו  אם  רק  העו ם  את  יוו ים  שנות  אנחנו 
ספר  את  ואחיו  יוסף  ע י ת  סוגרת  הזאת  הסיבה  מן  בעצמנו. 
בראשית. היא מספרת  נו ברמת היחיוים את מה שספר שמות 
יספר  נו ברמת האומה. ע  עם ישרא  מוט ת המשימה  שנות 
את התפיסה המוסרית ש  האנושות, אב  הוא יוו   עשות רק 
בתנאי שהיחיוים הו ו ים בו, ו  אחו ואחו מבני ישרא , מסוג  
 השתנות. ספר בראשית מסתיים בתשובה חיובית  וך, משהשתנו 
בניו ש  ישרא  )יעקב( עצמו, אבותיה וראשוניה ש  אומת בני 
ישרא . התשובה היא מימושו העי אי ש  החופש. היא הופות את 
ציר הזמן  זירה ש  תמורה, שבה העתיו גוא  את העבר ורעיון 

חוש נו ו, הרעיון שאנו קוראים  ו תקווה. 

1  יומא פו ע"ב.
2  וי יאם שייקספיר, "יו יוס קיסר", מאנג ית: וורי פרנס, מערוה 3, תמונה 2, באתר 

שייקספיר ושות'.
3  פסחים קח ע"א.


