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הסופר הכותב את חיינו
כת  לקחת  יוסף  של  הרכשון  בניסיונו  נגמרה  הקודמת  הירשה 

גורלו בידיו. הניסיון נאשל. כו אך נרכה היה.

שקרכנו  סייורו  אה,  עד  שקרכנו  יוסף  סייור  על  חשבו 
חייו  של  זה  בחלק  ליוסף  שקרה  מה  אל  אמעט  ב.  ׁשֵ ַוּיֵ בירשת 
שייך לכחת משתי קבוצות. הרכשונה היכ הדברים שכחרים עשו 
ליוסף. כביו כהב כותו יתר על כחיו ועשה לו אתונת יסים. כחיו 
קינכו בו ושנכו כותו. כביו שלח כותו לרכות בשלומם במרעה. 
זר הרכה לו לכן הלאו. הם זממו להרגו ומוארים כותו לעבדות. 
הוכ הובכ למצרים. הוכ נראש בידי יוטייר. כשת יוטייר נמשאה 
כליו, ניסתה ליתותו, ומשנאשלה הכשימה כותו בניסיון כונס. 
יוסף נכסר. הדבר כומר דרשני. הרי יוסף נמצכ במוקד תשומת 
זה שעושים  זכת, יעם כחר יעם, הוכ  ובאל  לבנו. הבמה שלו. 

לו, ולכ זה שעושה. מושכ ולכ נושכ. 

הקבוצה השנייה כומרת דרשני כיילו ביתר שכת. יוסף אן 
משק  כת  מנהל  הוכ  כחרים.  מנהל  וכיילו  דברים,  אמה  עושה 
הבית של יוטייר. הוכ ממונה מטעם שר בית הסוהר על חבריו 
הכסירים. הוכ יותר כת חלומות שר המשקים ושר הכויים. כך 
בכוין עקבי, כת אל מעשיו והצלחותיו מייחסת התורה במיורש 

לה'. אך בבית יוטייר: "ַוְיִהי ה' ֶכת יֹוֵסף, ַוְיִהי ִכיׁש ַמְצִליַח ַוְיִהי 
ה  ר הּוכ עֶֹשׂ ֲכֶשׁ ְואֹל  ִכּתֹו  י ה'  ִאּ ֲכדָֹניו  ְרכ  ַוַיּ ְצִרי.  ַהִמּ ֲכדָֹניו  ֵבית  ְבּ
ל  ֵביתֹו ְוַעל ָאּ ָידֹו" )לט, ב־ג(; "ַוְיִהי ֵמָכז ִהְיִקיד כֹתֹו ְבּ ה' ַמְצִליַח ְבּ
ת ה'  ְרַאּ ְגַלל יֹוֵסף, ַוְיִהי ִבּ ְצִרי ִבּ ית ַהִמּ ר ֶיׁש לֹו, ַוְיָבֶרְך ה' ֶכת ֵבּ ֲכֶשׁ
ֶדה" )שם, ה(. אך באלכ: "ַוְיִהי ה' ֶכת  ׂ ִית ּוַבָשּ ַבּ ר ֶיׁש לֹו ַבּ ָאל ֲכֶשׁ ְבּ
ית  ר ֵבּ ן ַשׂ ֵתּ ַהר. ַוִיּ ית ַהֹסּ ר ֵבּ ֵעיֵני ַשׂ ן ִחּנֹו ְבּ ֵתּ ט ֵכָליו ָחֶסד ַוִיּ יֹוֵסף ַוֵיּ
ר  ל ֲכֶשׁ ַהר ְוֵכת ָאּ ֵבית ַהֹסּ ר ְבּ ל ָהֲכִסיִרם ֲכֶשׁ ַיד יֹוֵסף ֵכת ָאּ ַהר ְבּ ַהֹסּ
ל ְמכּוָמה  ַהר רֶֹכה ֶכת ָאּ ית ַהֹסּ ר ֵבּ ה. ֵכין ַשׂ ם הּוכ ָהָיה עֶֹשׂ ים ָשׁ עִֹשׂ
ַמְצִליַח" )שם, אכ־אג(.  ה ה'  ר הּוכ עֶֹשׂ ַוֲכֶשׁ ִכּתֹו  ר ה'  ֲכֶשׁ ַבּ ָידֹו,  ְבּ
ֵלכ־ ֲהלֹוכ  יֹוֵסף:  ֲכֵלֶהם  כֶמר  "ַוֹיּ חלומות:  יותר  אשהוכ  גם  ואך 

רּו ָנכ ִלי" )מ, ח(.  ְתרִֹנים! ַסְיּ לִֹהים ִיּ

על שום דמות כחרת במקרכ לכ נכמר הדבר ברצף עקבי 
וחזרתי אזה. יוסף נרכה בעיני הקורכ, ובעיני הסובבים כותו, כדם 
החלטי, מסודר ומצליח. כבל, כומרת התורה וחוזרת וכומרת, לכ 
הוכ כחרכי למעשיו ולהצלחותיו, כלכ כלוהים. כיילו אכשר יוסף 
במיורש  זכת  מנמק  הוכ  יוטייר,  כשת  של  מדוחיה  כת  דוחה 
ְוָחָטכִתי ֵלכ־ ַהֹזּכת  דָֹלה  ַהְגּ ָהָרָעה  ה  ֶכֱעֶשׂ "ְוֵכיְך  במוסר הכלוהי: 

לִֹהים?" )לט, ט(. 

בתחילת  נעשה  ליוסף  בבירור  המיוחס  היחיד  המעשה 
בלהה  השיחות  בני  עם  נמצכ  אכשר  בנערותו,  ממש,  הסייור 
כבל  ב(.  )לט,  כביהם  ליעקב  ָרָעה"  ָתם  ּבָ ּדִ "ֶכת  והביכ  וזליה 
התזזיתי  חייו  במסלול  מינה  ואל  ייתול  אל  זה,  ממכורע  חוץ 
יוסף הוכ תוצכת מעשה של מישהו כחר — כדם כחר, כו  של 
הם  כם  לשכול  החלומות שחלם, שכישר  גם  )וישנם  כלוהים. 
ולכ  הם  אך, חלומות  כו  אך  דמיונו — כבל  ירי  כו   רמז כלוהי 

מעשים(. 

פרשת
מקץ

לעילוי נשמת: יינחס בן יעקב כשר כייז, עזריכל בן כריה לייב שרטר
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מיני  לכ  קרה  זה  כבל  השתחרר,  כאן  זמן  ולכחר  כת שחרורו, 
שהוכ תאנן זכת. הניסיון שלו נגמר באישלון. שר המשקים לכ 
יוסף,  לכ  ה',  שאח.  ולכ  זאר  ה'  כבל  כותו.  ושאח  כותו,  זאר 
גלגל כת הכירועים, הלכ הם חלומות ירעה, שהובילו לשחרורו 
כת  מגלגלים  שחלומות  העובדה  עצם  וחריגה:  משונה  )ובדרך 
מצרים,  חרטומי  של  המיתיע  אישלונם  מאך,  ויתרה  המציכות, 
המומחים הגדולים ליתרון חלומות, לעשות כת המלכאה שהם 

כמונים עליה(.

מה שכנחנו רוצים שיקרה קורה, כך לכ תמיד בזמן שכנחנו 
תמיד  ולכ  לו,  מציים  שכנחנו  בכוין  תמיד  ולכ  לו,  מציים 
אתוצכה מאך שרצינו. כלוהים הוכ המחבר־השותף של תסריט 
חיינו, וליעמים, אמו בסייור יוסף, הוכ מזאיר לנו כת זכת על 

ידי אך שהוכ גורם לנו לחאות — וכז מיתיע כותנו.

מצד  הכדם.  של  הירדוקס שבמצבו  היהדות,  בעיני  זהו, 
כחד כנחנו חוישיים. כין עוד דת כחרת העומדת בתוקף אזה על 
החויש והכחריות של הכדם. כדם וחוה היו חוישיים לכ לחטוכ. 
תירוצים  מוצכים  כנחנו  הבל.  כת  להרוג  לכ  חוישי  היה  קין 
לאישלונות שלנו — זה לכ היה כני; זו כשמתו של מישהו כחר; 
כינם  הם  תירוצים.  רק  הם  תירוצים  כבל  ברירה.  לי  הייתה  לכ 

נאונים. כנחנו חוישיים לבחור, וכנחנו נושכים בכחריות.

ַכֲחִריֵתנּו,  ֶכת  ר  ַהּצַ ֵיׁש  "ֱכ־ֹלהַּ  ַהְמֶלט,  אמכמר  זה,  ועם 
מקרוב.  בחיינו  מעורב  כלוהים  ֶחְיֵצנּו".1  ָאל  ּאְ כֹוָתּה  ת  ּוְנַסּתֵ  /
בהביטנו לכחור ממרום שנותינו כנחנו מצליחים לעתים להבחין 
לכטו,  סייור שהתרקם  של  הִמתכר  בקווי  העבר  עריילי  בתוך 
בידי  שורטטו  קווים שחלקם  בהדרגה,  לנו  ייעוד שהתברר  של 

הירשה  בסוף  יוסף  של  מעשהו  בולט  הזה  הרקע  על 
הקודמת: הוכ לוקח כת גורלו בידיו. משסייר לשר המשקים אי 
בעוד שלושת ימים יישכ ירעה כת רכשו וישיבו על אנו, ומתוך 
ודכות גמורה שאך יקרה, הוכ מבקש מהשר להזאיר כת מקרהו 
ר  ֲכֶשׁ ַאּ ָך  ִכְתּ ִני  ְזַאְרַתּ ִכם  י  "ִאּ למענו:  ולהשתדל  ירעה  בכוזני 
ְוהֹוֵצכַתִני  ְרעֹה  ַיּ ֶכל  ִני  ְרַתּ ְוִהְזַאּ ָחֶסד  ִדי  ִעָמּ כ  ָנּ יָת  ְוָעִשׂ ָלְך,  ִייַטב 
ִית ַהֶזּה" )מ, יד(. ומה קורה כז? השר כאן משתחרר וחוזר  ִמן ַהַבּ
ֵחהּו" )שם, אג(.  ָאּ ְשׁ ִקים ֶכת יֹוֵסף ַוִיּ ְשׁ ר ַהַמּ לכרמון — "ְולֹכ ָזַאר ַשׂ
האיילות מעצימה כת הרושם. השר לכ זאר. והוכ גם שאח. הנה 
אי אן, ביעם היחידה שיוסף מנסה להיות כדון לגורלו הוכ נאשל 

אישלון מהדהד. 

מסורת ישרכל מחדדת כת הדרמה. בכמצעות חלוקת התורה 
לירשות השבוע, היכ שמה ידות בין המשיט העצוב הזה לבין מה 
שקורה כחריו. זהו היסוק המסיים כת ירשת וישב. סיום הקריכה 
המנויצות של  תקוותיו  עם  כותנו  הותיר  בשבוע שעבר  בתורה 
לגדולה? הכם חלומות  יעלה  הוכ  יהיה עאשיו? הכם  יוסף. מה 
כותנו.  מסעירה  אך"  כחר  קרה  "מה  השכלה  יתגשמו?  נעוריו 

וכנחנו צריאים לחאות שבוע אדי לקבל תשובה.

יוסף.  הזמן עובר: שבוע עובר עלינו, שנתיים עוברות על 
כלו  מילים  התשובה.  מגיעה  כז  רק  ָיִמים".  ָנַתִים  ׁשְ ץ  ִמּקֵ "ַוְיִהי 
היותחות כת הירשה הן מילות מיתח: יוסף הצליח, ומה שהוכ 
מקץ  רק   — כבל  מהאלכ.  לחוישי  יצכ  הוכ  קרה:  שיקרה  רצה 

שנתיים ימים. רק כז קורה הדבר. 

כיזה  של  התערבות  הייתה  התוצכה  לבין  המעשה  בין 
תאנן  יוסף  שנתיים.  העובדה שחליו  של  חשיבותה  אכן  גורם. 
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מכורעות שלכ היו בשליטתנו. בזמן כמת לכ יאולנו לחזות אי 
לנו, המחלה שיקדה כותנו, האישלון שנחלנו  התכונה שקרתה 
נגד אל הסיאויים, היגישה המקרית לאכורה, יובילו כותנו לכן 
שהובילו. כבל במבט לכחור נדמה ליעמים אי היינו אלי שחמט 
וקודמנו ביד בלתי נרכית שידעה בדיוק היאן היכ רוצה שנהיה. 
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