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נעים קדימה
ספר בראשית נחתד בפיוס ערוֵעד נפש בין בני ימקב. אחי יוסף 
חששו שהוא לא סלח להד באעת ובתעיד מל שנעכר למבםות. 
הד חשםו בו שהוא רק עשהה את נקעתו מם לאחר שאביהד יעות. 
עתמקש  יוסף  אולד  לחרםתד.  ביטוי  נותניד  הד  מתה, עשעת, 

להרגימד:

ד  ְבֶתּ ֲחַשׁ ד  ְוַאֶתּ ָאִני?  ֱא־לִֹהיד  ֲהַתַחת  י  ִכּ יָראּו,  ִתּ "ַאל 
ּיֹוד ַהֶזּה  ה ַכּ ָבּה ְלטָֹבה ְלַעַמן ֲמֹשׂ ָמַלי ָרָמה, ֱא־לִֹהיד ֲחָשׁ
ל ֶאְתֶכד  יָראּו, ָאנִֹכי ֲאַכְלֵכּ ה ַאל ִתּ ְוַמָתּ ְלַהֲחיֹת ַמד ָרב. 
ד )בראשית נ,  ר ַמל ִלָבּ ֶכד". ַוְיַנֵחד אֹוָתד ַוְיַםֵבּ ְוֶאת ַטְפּ

יט-כא(.

זו הפמד השנייה שיוסף אוער םבר עמין זה. הפמד הקוםעת הייתה 
כאשר הוא גילה להד לראשונה שהוא, האיש שהד חשבו לעצרי 

ושעו צפנת פמנח, הינו במצד יוסף אחיהד:

ה  ְוַמָתּ ִעְצָרְיָעה!  אִֹתי  ד  ְעַכְרֶתּ ר  ֲאֶשׁ ֲאִחיֶכד  יֹוֵסף  "ֲאִני 
י  ה, ִכּ ד אִֹתי ֵהָנּ י ְעַכְרֶתּ ֵמיֵניֶכד ִכּ ָמְצבּו ְוַאל ִיַחר ְבּ ַאל ֵתּ
ָהָרָמב  ָנַתִיד  ְשׁ ֶזה  י  ִכּ ִלְפֵניֶכד.  ֱא־לִֹהיד  ָלַחִני  ְשׁ ְלִעְחָיה 
יר.  ר ֵאין ָחִריׁש ְוָקִצּ ִניד ֲאֶשׁ ֶקֶרב ָהָאֶרץ, ְומֹום ָחֵעׁש ָשׁ ְבּ
ָאֶרץ  ָבּ ֵאִרית  ְשׁ ָלֶכד  ָלׂשּוד  ִלְפֵניֶכד  ֱא־לִֹהיד  ָלֵחִני  ְשׁ ַוִיּ

ד  ַלְחֶתּ ד ְשׁ ה, לֹא ַאֶתּ םָֹלה. ְוַמָתּ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכד ִלְפֵליָטה ְגּ
י ָהֱא־לִֹהיד" )בראשית עה, ם-ח(. ה ִכּ אִֹתי ֵהָנּ

זהו רגמ עכרימ בתולםות האעונה. הוא עציין את הולםתה של 
הסליחה. זהו הרגמ העתומם הראשון שבו אםד אחם סולח לאחריד 
מל מוול שנמשה לו. ועלבם כל זאת, הרגמ ההוא עכונן מיקרון 
כפי  איננה  ההיסטוריה  האלוהית.  ההשגחה  רמיון  נוסף:  חשוב 
שתיאר אותה ג'וזף הלר, "שקית אשפה של התרחשויות אקראיות 
שנקרמה ונתפזרה ברוח".1 לא ולא. יש בה כוונה, טמד, מלילה. 
ר ֶאת ַאֲחִריֵתנּו",  אלוהיד מובם עאחורי הקלמיד. "ֱא־לֹוהַּ ֵיׁש ַהּצָ

ָכל ֶחְפֵצנּו".2  ּסֹות ּכְ ת אֹוָתּה ּגַ אוער ַהְעלט, "ּוְנַסּתֵ

הוא ראה את  הייתה שהוא הבחין בכך.  יוסף  גםולתו של 
התעונה הגםולה. שוד םבר בחייו, יםמ מכשיו, לא התרחש בעקרה. 
ההתנכלות לו להורגו, עכירתו למבםות, המלילה שתפרה לו אשת 
פוטיפר, ִשבתו בבית הסוהר, תקוותו הנכזבת ששר העשקיד יזכור 
מלוליד  שהיו  הללו,  העאורמות  כל   — לשחרורו  ויפמל  אותו 
עענה,  מעוקה  ייאוש  לתהוד  ייאוש  של  אחת  עתהוד  להטילו 
אל  אותו  בעסמ שהוביל  חיונייד  לאחור כשלביד  בעבט  התגלו 
כס העשנה לעלך עצריד ואל היותו האםד היחים שביםיו להציל 

את העעלכה כולה, כעו גד את עשפחתו שלו, עגווימה ברמב.

יוסף ניחן בענה־אחת־אפייד של אחם הכישרונות הנחוציד 
לענהיג: היכולת להעשיך ולצמום קםיעה לערות התנגםות, קנאה, 

מלילות כזב ועכשוליד.

כל ענהיג העתמקש מל םבר־עה ייתקל בהתנגםות. למיתיד 
כםי  שנבחר  ענהיג  אינטרסיד.  של  אעיתית  בהתנגשות  עםובר 
להגםיל את השוויון בחברה יגרוף כעמט תעים את תעיכתד של 

פרשת
ויחי

למילוי נשעת: פינחס בן ימקב אשר אייז, מזריאל בן אריה לייב שרטר
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באוניברסיטת  תאריד  קבלת  בטקס  העפורסד  בנאועו 
סטנפורם סיפר סטיב ג'ובס הענוח מל שלוש עכות גורל שמיצבו 
את חייו: נשירה עהאוניברסיטה, פיטורין עחברת אפל שהוא היה 
עובס  להיות  בעקוד  בגופו.  הלבלב  סרטן  של  ואבחון  עייסםה, 

עהעכות הללו, הוא הפך כל אחת עהן להזםענות יצירתית.

רואם  לאּבי  סעוך  התגוררתי  שנה  ושתייד  משריד  בעשך 
את  עפורסעת  פופ  להקת  הקליטה  שד  עקוד  לונםון,  שבצפון 
נציגי חברת תקליטיד נאער  כל להיטיה. בעפגשד הראשון מד 
עהאופנה".  לצאת  "מועםות  הגיטרה  להקות  כי  הלהקה  לחברי 
פסק הםין מל ההופמה, בינואר 1962, היה: "לביטלס אין מתים 

במסקי הבעה".

כי  צ'רצ'יל  וינסטון  זאת עסביר את עיערת הכנף של  כל 
היכולת לצמום עכישלון לכישלון בלי לאבם את  היא  "הצלחה 

ההתלהבות".

ייתכן שאנשיד עחזיקיד עמעם לאורך סםרה של כישלונות 
בזכות אעונה במצעד, בזכות מקשנותד, או פשוט בשל הימםר 
חלופות. יוסף, מל כל פניד, החזיק עמעם בזכות אעונתו בהשגחה 
האלוהית. תוכנית אלוהית עתגלגלת, ואחריתה אינה נראית למינו 
של יוסף, אבל בשלב עסויד הוא כנראה עבין שהוא רק אחת עבין 
םעויות רבות בםרעה גםולה בהרבה עיכולת תפיסתו, ושכל הרמות 
שפקםוהו היו עבוא הכרחי לתוצאה העיומםת. כםבריו לאחיו, "לֹא 

י ָהֱא־לִֹהיד". ה, ִכּ ד אִֹתי ֵהָנּ ַלְחֶתּ ד ְשׁ ַאֶתּ

נכונות זו לתת לעאורמות לנֵהג את מצעד מל פי ההשגחה, 
הבנה זו שאנחנו לכל היותר עחּבריד־שותפיד של סיפור חיינו, 
ובלי  המבר  מל  התערערות  בלי  לשרום  ליוסף  אפשרו  אשר  הן 

אצל  םבריד  של  והיפוכד  המשיריד.  של  מוינותד  ואת  המנייד 
עתחרהו, הענהיג שנבחר כםי להפחית עיסיד. אי אפשר להיעלט 

עזה. פוליטיקה בלי מיעות היא סתירה עמצד עהותה.

יותר  אהום  שהינו  ענהיג  כל  לעשהו,  שנבחר  ענהיג  כל 
"לעה  יאערו,  יריביו  בקנאה.  ייתקל  עהד,  עוכשר  או  עעתחריו 
לא אני נבחרתי?" כך חשב קורח מל עשה ואהרן. וכך חשבו גד 
האחיד מל יוסף כשראו שאביהד עמםיף אותו מל פניהד. זו גד 
הייתה עחשבתו של אנטוניו סליירי מל עוצרט העחונן יותר עענו, 

לפחות לפי עחזהו של פיטר שאפר 'אעםאוס'. 

של  ולרוחבה  לאורכה  נרקעו  הללו  שקר,  למלילות  אשר 
ההיסטוריה. ז'אן ם'ארק הואשעה בכפירה והומלתה מל העוקם. 
חצי יובל לאחר עכן זיכה אותה בית םין רשעי. כמשריד נשיד 
וגבריד הוצאו להורג במקבות עשפטי העכשפות בסיילד שבארצות 
הברית בשניד 1692–1693. כמבור שניד עספר, כשהחלו להכיר 
בחפותד, הוםה כוער שנכח בעשפטיד ושעו ג'ון הייל כי "אלה 
את  לראות  יכולנו  ולא  מנניד,  בתוך  הלכנו  אפליד...  יעיד  היו 
היא עשפט  החםשה  במת  ביותר  העפורסעת  המלילה  הםרך".3 
לעמן  בריגול  שהואשד  יהוםי  עעוצא  הצרפתי  הקצין  םרייפוס, 
 1894 השניד  בין  צרפת  את  הסמירה  םרייפוס  פרשת  גרעניה. 

ו־1906, מם שםרייפוס זוכה.

עכשוליד ומיכוביד הד כעמט תעים חלק עסיפור החייד של 
גםולי העצליחיד. להצלחתו העסחררת של הספר הראשון בסםרת 
הארי פוטר קםעו תריסר עו"ליד שםחו את כתב הים, אך ג'יי־קיי 
של  אחר  עחבר  השלוש־משרה.  בפמד  לנסות  התמקשה  רולינג 
רועאן מל אוםות ילםיד ספג משריד ואחת םחיות. הספר הוא 'במל 
זבוב', ועחברו, ויליאד גולםינג, זכה לבסוף בפרס נובל לספרות.
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שאלות לשולחן השבת

כאשר נםעה לכד ששוד םבר לא עסתםר, מם כעה קל 	 
לכד לבטוח בה' ולהאעין שהוא םואג לכד?

האד רמיון זה, של השגחה מליונה, נותן לכד כוח לסלוח 	 
לעי שאתד ערגישיד שהרמ לכד?

לסיוד חועש בראשית: איזה ען הרמיונות שהמלינו כאן 	 
מל ענהיגות עצא הם בלבכד בעיוחם?

5

ייאוש לנוכח המתים. ביטחונו באלוהיד נסך בו כוח רב — כוח 
םוגעת זה הםרוש גד לכולנו אד רצוננו להמז וללכת בגםולות. 
ככל שמולה ענהיג ועצליח כן גםל הזםון שאנשיד אחריד עפניד 
ד  כלפיו; אך יגםל הרומ כאשר יגםל, אד יםמ הענהיג לוער "ַאֶתּ
ָבּה ְלטָֹבה" הוא ימבור את היעיד  ד ָמַלי ָרָמה, ֱא־לִֹהיד ֲחָשׁ ְבֶתּ ֲחַשׁ

הקשיד בשלוד, ועכוחו ועערצו לא ייגרמ ולּו ֶנטף. 
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