
 

 (1ויגש )לפרשת 

 

: יוסף מגלה עצמו לפני אחיו ונפגש עם אביו אחרי שנים  ושל סגירת מעגלים   פרשה של סיכומים . א

האח החלש והמוכה הוא עכשיו משנה למלך, העבד לשעבר הוא אדון  ; של פרידה כואבת

 הארץ. 

 

בֹּ  .ב ץ ְכַנַען ַויָּ רֶּ ם ּוֵמאֶּ ְצַריִּ ץ מִּ רֶּ ף ֵמאֶּ סֶּ ם ַהכֶּ תֹּ ָך  ַויִּ ה נָּמּות נְֶּגדֶּ מָּ ם ְולָּ חֶּ נּו לֶּ ה לָּ בָּ ר הָּ ֵסף ֵלאמֹּ ל יוֹּ ם אֶּ ְצַריִּ ל מִּ אּו כָּ

ְקֵני ת מִּ יאּו אֶּ בִּ ף: ַויָּ סֶּ ם ָאֵפס כָּ ם אִּ ְקֵניכֶּ ם ְבמִּ כֶּ ְתנָּה לָּ ם ְואֶּ ְקֵניכֶּ בּו מִּ ֵסף הָּ ר יוֹּ אמֶּ ף: ַויֹּ סֶּ י ָאֵפס כָּ ֵסף כִּ ל יוֹּ ם אֶּ הֶּ

ם ַבּסּו חֶּ ֵסף לֶּ ם יוֹּ הֶּ ֵתן לָּ נָּה ַויִּ ם ַבשָּ ְקֵנהֶּ ל מִּ ם ְבכָּ חֶּ ים ַוְיַנֲהֵלם ַבלֶּ רִּ ר ּוַבֲחמֹּ קָּ ְקֵנה ַהבָּ אן ּוְבמִּ ְקֵנה ַהצֹּ ים ּוְבמִּ סִּ

ם תַ  י אִּ י כִּ נִּ אְמרּו לוֹּ ֹלא ְנַכֵחד ֵמֲאדֹּ ית ַויֹּ נָּה ַהֵשנִּ יו ַבשָּ אּו ֵאלָּ בֹּ וא ַויָּ נָּה ַההִּ ם ַהשָּ תֹּ וא: ַותִּ ְקֵנה ַההִּ ף ּומִּ סֶּ ם ַהכֶּ

ל ה אֶּ ה נָּמּות ְלֵעינֶּיָך ַגם ֲאַנְחנּו ַגם    ַהְבֵהמָּ מָּ ֵתנּו: לָּ ֵתנּו ְוַאְדמָּ יָּ ם ְגוִּ י אִּ ְלתִּ י בִּ נִּ ְפֵני ֲאדֹּ ְשַאר לִּ י ֹלא נִּ נִּ ֵתנּו  ֲאדֹּ ַאְדמָּ

ְחיֶּה וְ  ַרע ְונִּ ן זֶּ ה ְותֶּ ים ְלַפְרעֹּ דִּ ֵתנּו ֲעבָּ ְהיֶּה ֲאַנְחנּו ְוַאְדמָּ ם ְונִּ חֶּ ֵתנּו ַבלָּ ת ַאְדמָּ נּו ְואֶּ תָּ ה ֹלא  ְקֵנה אֹּ מָּ ֲאדָּ ֹלא נָּמּות ְוהָּ

ב עָּ רָּ ם הָּ ַזק ֲעֵלהֶּ י חָּ ֵדהּו כִּ יש שָּ ם אִּ ְצַריִּ ְכרּו מִּ י מָּ ה כִּ ם ְלַפְרעֹּ ְצַריִּ ל ַאְדַמת מִּ ת כָּ ֵסף אֶּ ן יוֹּ קֶּ ם: ַויִּ ץ   ֵתשָּ ָארֶּ י הָּ ַוְתהִּ

ה  [ 20 - 15]בראשית מז,   :ְלַפְרעֹּ

 

מי   היום, יהיה מחר עבד; מי שהוא אדוןמה שנראה כסגירת מעגל, הוא פתיחה של אחר:  . ג

גוזל את חירותם של אחרים, סופו שתיגזל חירותם של בניו; מי שהמציא את קלקול העבדות,  ש

 יוכל רק לקוות שיבואו בניו וימציאו תיקון. 

 

 "המאניפסט הקומוניסטי"  קארל מארכס ופרידריך אנגלס, מתוך  . ד

 

ברה הקיימת שלכם  מתחלחלים אתם מכך, שברצוננו לבטל את הקנין הפרטי. הרי בח

בוטל הקנין הפרטי לגבי תשע עשיריות של חבריה... טוענים אתם איפוא כלפינו, 

שברצוננו לבטל קנין, המחייב מראש כתנאי הכרחי את חוסר הקנין של רוב מנינה ורוב 

קנינכם  את טוענים אתם כלפינו, שברצוננו לבטל בנינה של החברה. קיצורו של דבר,

 צוננו...שלכם. אמנם כן, זה ר

יגורו להם המעמדות השליטים מפני מהפכה קומוניסטית. הפרוליטארים אין להם דבר  

 להפסיד בה זולת כבליהם. להם עולם ומלואו לזכות בו. 

 


