
 

 (3לפרשת מקץ )

 

א. חלומותיו של יוסף העלוהו לגדולה, אבל המציאות עדיין קשה ומכאיבה. למרות ההזדמנות לעשות  

 זאת, הוא דוחה את המפגש עם ֶאחיו ומשהה את ההשלמה.

 

לִ ב.    ם יֹוֵסף ַביֹום ַהשְׁ ר ֲאֵלהֶּ ת ָיִמים: )יח( ַוֹיאמֶּ ֹלשֶּ ָמר שְׁ ל ִמשְׁ ֱאֹסף ֹאָתם אֶּ ת ָהֱאֹלִהים ֲאִני  )יז( ַויֶּ יּו אֶּ יִשי ֹזאת ֲעׂשּו ִוחְׁ

ם ר ַרֲעבֹון ָבֵתיכֶּ בֶּ כּו ָהִביאּו שֶּ ם לְׁ ַאתֶּ ם וְׁ כֶּ ַמרְׁ ֵבית ִמשְׁ ָחד ֵיָאֵסר בְׁ ם אֶּ ם ֲאִחיכֶּ ם  ָיֵרא: )יט( ִאם ֵכִנים ַאתֶּ ת ֲאִחיכֶּ אֶּ : )כ( וְׁ

ֹלא ָתמּותּו   ם וְׁ ֵריכֶּ נּו ִדבְׁ ֵיָאמְׁ נּו ַעל ָאִחינּו  ַהָקֹטן ָתִביאּו ֵאַלי וְׁ ל ָאִחיו ֲאָבל ֲאֵשִמים ֲאַנחְׁ רּו ִאיש אֶּ ַוַיֲעׂשּו ֵכן: )כא( ַוֹיאמְׁ

נּו ַעל ֵכן ָבָאה ֵאֵלינּו ַהָצָרה ַהֹזאת: )כב( ַויַ  ֹלא ָשָמעְׁ נֹו ֵאֵלינּו וְׁ ַחנְׁ ִהתְׁ שֹו בְׁ ר ָרִאינּו ָצַרת ַנפְׁ אּוֵבן ֹאָתם ֵלאֹמר  ֲאשֶּ ַען רְׁ

תִ  עּו ִכי ֹשֵמעַ ֲהלֹוא ָאַמרְׁ ֵהם ֹלא ָידְׁ ָרש: )כג( וְׁ ַגם ָדמֹו ִהֵנה ִנדְׁ ם וְׁ תֶּ ַמעְׁ ֹלא שְׁ ד וְׁ לֶּ אּו ַביֶּ טְׁ חֶּ ם ֵלאֹמר ַאל תֶּ  יֹוֵסף י ֲאֵליכֶּ

ת ם ַוִיַקח ֵמִאָתם אֶּ ַדֵבר ֲאֵלהֶּ ם ַויְׁ ךְׁ ַוָיָשב ֲאֵלהֶּ ם ַוֵיבְׁ ם:    ִכי ַהֵמִליץ ֵביֹנָתם: )כד( ַוִיֹסב ֵמֲעֵליהֶּ ֵעיֵניהֶּ ֱאֹסר ֹאתֹו לְׁ עֹון ַויֶּ ִשמְׁ
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ג.  החיים אינם מחכים להחלטותינו, הם זורמים מעצמם. עגלת המשא שדחפנו בתחילת מסענו,  

במערכה הראשונה, תתגלגל אל סופו במערכה השלישית, גם אם לא נעזור לה. לא נוכל לרדת  

ד, נוכל להרים עינינו מן הדרך, להביט אחורה, לזכור  ממנה, לא נוכל לעצור, אבל ברגעי חס

 ולהצטער. 

 

 / לאה גולדברג   מסע בסתיו: המלוים ד.  

 

 פנסים מרעידים בזרזיף הסתוי, 

 חריקת גלגלים, מדחקה. 

 המולת חיפזון. רק אמי ואבי 

 יעמדו מנגדי בשתיקה. 

 

 בחלון הרכבת אורות רפאים, 

 חוורונם האלם, העגום. 

 בד של אותם הרגעים, משקלם הכ

 שנותרו לאחר הסיום. 

 

   –ולפתע פתאום אתלש ממקומי 

 ביניהם וביני חשכה. 

 אעצום את עיני ואזכור פני אמי: 

 עכשיו היא בוכה. 

 


