לפרשת ויגש ()1
א .פרשה של סיכומים ושל סגירת מעגלים :יוסף מגלה עצמו לפני אחיו ונפגש עם אביו אחרי שנים
של פרידה כואבת; האח החלש והמוכה הוא עכשיו משנה למלך ,העבד לשעבר הוא אדון
הארץ.

ב .וַיִּ תֹּ ם הַ כֶּסֶּ ף מֵ אֶּ רֶּ ץ מִּ צְ רַ יִּם ּומֵ אֶּ רֶּ ץ כְ נַעַ ן ַו ָּי ֹּב אּו כָּל מִּ צְ רַ יִּם אֶּ ל יוֹּסֵ ף לֵאמֹּ ר הָּ בָּ ה לָּנּו לֶּחֶּ ם וְ לָּמָּ ה נָּמּות נֶּגְ ֶּדָך
כִּ י ָאפֵ ס כָּסֶּ ףַ :ויֹּאמֶּ ר יוֹּסֵ ף הָּ בּו מִּ ְקנֵיכֶּם וְ אֶּ תְ נָּה ָּלכֶּם בְ מִּ ְקנֵיכֶּם אִּ ם ָאפֵ ס כָּסֶּ ףַ :ויָּבִּ יאּו אֶּ ת ִּמ ְקנֵיהֶּ ם אֶּ ל יוֹּסֵ ף
וַיִּ תֵ ן לָּהֶּ ם יוֹּסֵ ף לֶּחֶּ ם בַ ּסּו סִּ ים ּובְ מִּ ְקנֵה הַ צֹּאן ּובְ מִּ ְקנֵה הַ בָּ קָּ ר ּובַ חֲמֹּ ִּרים ַו ְי ַנ ֲהלֵם בַ לֶּחֶּ ם בְ כָּל ִּמ ְקנֵהֶּ ם בַ שָּ נָּה
ּומ ְקנֵה
הַ הִּ וא :וַתִּ תֹּ ם הַ שָּ נָּה הַ הִּ וא ַו ָּיבֹּאּו אֵ לָּיו בַ שָּ נָּה הַ שֵ נִּית ַויֹּאמְ רּו ל ֹּו ֹלא ְנכַחֵ ד מֵ ֲא ֹּדנִּי כִּ י אִּ ם תַ ם הַ כֶּסֶּ ף ִּ
ַאדמָּ תֵ נּו
ַאדמָּ תֵ נּו :לָּמָּ ה נָּמּות לְ עֵ ינֶּיָך גַם ֲאנ ְַחנּו גַם ְ
הַ בְ הֵ מָּ ה אֶּ ל ֲא ֹּדנִּי ֹלא נִּשְ ַאר לִּ פְ נֵי ֲא ֹּדנִּי בִּ לְ תִּ י אִּ ם גְ וִּ יָּתֵ נּו וְ ְ
ַאדמָּ תֵ נּו עֲבָּ ִּדים לְ פַ ְרעֹּ ה וְ תֶּ ן ז ֶַּרע וְ נ ְִּחיֶּה וְ ֹלא נָּמּות וְ הָּ א ֲָּדמָּ ה ֹלא
ַאדמָּ תֵ נּו בַ לָּחֶּ ם וְ נִּהְ יֶּה ֲאנַחְ נּו וְ ְ
ְקנֵה אֹּ תָּ נּו וְ אֶּ ת ְ
ָארץ
ַאדמַ ת מִּ צְ רַ יִּם לְ פַ ְרעֹּ ה כִּ י מָּ כְ רּו מִּ צְ רַ יִּם אִּ יש שָּ ֵדהּו כִּ י חָּ זַק ֲעלֵהֶּ ם הָּ ָּרעָּ ב וַתְ הִּ י הָּ ֶּ
תֵ שָּ ם :וַיִּ קֶּ ן יוֹּסֵ ף אֶּ ת כָּל ְ
לְ פַ ְרעֹּ ה[ :בראשית מז]20 - 15 ,

ג .מה שנראה כסגירת מעגל ,הוא פתיחה של אחר :מי שהוא אדון היום ,יהיה מחר עבד; מי
ש גוזל את חירותם של אחרים ,סופו שתיגזל חירותם של בניו; מי שהמציא את קלקול העבדות,
יוכל רק לקוות שיבואו בניו וימציאו תיקון.

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

מתחלחלים אתם מכך ,שברצוננו לבטל את הקנין הפרטי .הרי בחברה הקיימת שלכם
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
בנינה של החברה .קיצורו של דבר ,טוענים אתם כלפינו ,שברצוננו לבטל את קנינכם
שלכם .אמנם כן ,זה רצוננו...
יגורו להם המעמדות השליטים מפני מהפכה קומוניסטית .הפרוליטארים אין להם דבר
להפסיד בה זולת כבליהם .להם עולם ומלואו לזכות בו.

