לפרשת מקץ ()1
א .פרשה של חשבונות ישנים וחדשים 7 :פרות שמנות ועוד  7פרות רזות;  12אחים פחות  2יורדים
למצרים; אח אחד ועוד  10נפגשים בארמון המלך;  10אחים פחות  1חוזרים אל אביהם ,למצרים
חוזרים  9אחים ועוד  .1ומה נשאר לנו בסך הכל? הפסד של זמן יקר ,ומחסור בחום אנושי ובקרבה
משפחתית.

בַ .ויְמַ הֵ ר יוֹסֵ ף ,כִּ י-נִּכְ מְ רּו רַ חֲמָ יו אֶ לָ-אחִּ יוַ ,ויְבַ קֵ ׁש ,לִּ בְ כוֹת; ַו ָיבֹא הַ חַ ְד ָרהַ ,ויֵבְ ךְ ׁשָ מָ ה .וַיִּ ְרחַ ץ ָפנָיוַ ,ויֵצֵ א; וַיִּ תְ אַ פַק-
 ַויֹאמֶ ר ,שִּ ימּו לָחֶ םַ .ויָשִּ ימּו ל ֹו לְ בַ ּדוֹ ,וְ לָהֶ ם לְ בַ ּדָ ם; וְ לַמִּ צְ ִּרים הָ אֹ כְ לִּ ים אִּ ּתוֹ ,לְ בַ ָּדם--כִּ י ֹלא יּוכְ לּון הַ ִּמצְ ִּריםֶל ֱא ֹכל אֶ ת-הָ עִּ בְ ִּרים לֶחֶ ם ,כִּ י-תוֹעֵבָ ה הִּ וא לְ מִּ צְ רָ יִּםַ .ויֵׁשְ בּו לְ פָ נָיו--הַ בְ ֹכר כִּ בְ ֹכ ָרתוֹ ,וְ הַ צָ עִּ יר כִּ צְ עִּ ָרתוֹ; וַיִּ תְ ְמהּו
הָ ֲאנָׁשִּ ים ,אִּ יׁש אֶ ל-רֵ עֵ הּו .וַיִּ שָ א מַ שְ אֹ ת מֵ אֵ ת ָפנָיוֲ ,אלֵהֶ ם ,וַּתֵ רֶ ב מַ ְשַאת בִּ ְני ִָּמן ִּממַ ְשאֹ ת ֻּכלָם ,חָ מֵ ׁש יָדוֹת; וַיִּ ְׁשּתּו
וַיִּ ׁשְ כְ רּו ,עִּ מוֹ[ .בראשית מג]34 - 30 ,
ג .את המפגש המרגש עם אחיו מציין יוסף באכילת לחם .אולי כנגד לחם האטימות הרגשית ,שאכלו
אחיו בעוד הוא בודד ומפוחד בבור .אולי בעבור לחם האהבה והקירבה ,אשר חסך ממנו אדונו
פוטיפר.
למרות הכעסים והכאבים ,מכיר יוסף ,כי אחיו הם האנשים היחידים בעולם ,היכולים לחלוק איתו
את לחם חייו.
ד .השיר הפשוט של הלחם  /רחל שפירא
למדני את השיר הפשוט של הלחם
ופרוס לי חלק משלומך.
קחני עם אבק היומיום על השכם
כשתראני לפניך.
אני שהנחתי לרגש יחף
לרחף,
כבר אני יודעת כי
התפתלה דרכי
ומגובה רב ראשי עכשיו
נרכן -
כבר יודעת כי
התפתלה דרכי
ובאה עד כאן.
למדני את השיר הפשוט של הלחם...

חיי וחייך אורות וצללים
מכילים
בעיני שבת,
בעיני חולין.
לו מחר שלך ייגש אל אתמולי
בעיני שבת,
בעיני חולין,
שלך ושלי.
למדני את השיר הפשוט של הלחם...

