לפרשת ויגש ()2
א .אחרי שנים רבות ייפגשו הבן האובד והאב המתאבל .לפני כן ,יגלה עצמו יוסף בפני אחיו,
וימשוך אותם ואת צאצאיהם בעבותות אהבה ודאגה ,אל המזון הנגיש ,אל הנוחות אל והעבדּות
ארוכת השנים.

ב( .א) וְ ֹלא ָיכֹל יוֹסֵ ף לְ הִ תְ אַ פֵק לְ ֹכל הַ נִצָ בִ ים עָ לָיו וַיִ ְקרָ א הוֹצִ יאּו כָל אִ יׁש מֵ עָ לָי וְ ֹלא עָ מַ ד אִ יׁש אִ ּת ֹו בְ הִ תְ ו ַַדע יוֹסֵף
אֶ ל אֶ חָ יו( :ב) וַיִ ּתֵ ן אֶ ת קֹ ל ֹו בִ בְ כִ י וַיִ ׁשְ מְ עּו מִ צְ רַ יִם וַיִ ׁשְ מַ ע בֵ ית ַפ ְרעֹ ה( :ג) ַויֹאמֶ ר יוֹסֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו ֲאנִי יוֹסֵ ף הַ עוֹד
ָאבִ י חָ י וְ ֹלא יָכְ לּו אֶ חָ יו ַלעֲנוֹת אֹ ת ֹו כִ י נִבְ הֲלּו מִ ָפנָיו( :ד) ַויֹאמֶ ר יוֹסֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו גְ ׁשּו נָא אֵ לַי וַיִ גָׁשּו ַויֹאמֶ ר ֲאנִי
יוֹסֵ ף אֲחִ יכֶם אֲׁשֶ ר מְ כ ְַרּתֶ ם אֹ תִ י מִ צְ רָ יְמָ ה( :ה) וְ עַ ּתָ ה ַאל ּתֵ עָ צְ בּו וְ ַאל יִחַ ר בְ עֵ ינֵיכֶם כִ י ְמכ ְַרּתֶ ם אֹ תִ י הֵ נָה כִ י לְ ִמ ְחיָה
ׁשְ לָחַ נִי אֱֹלהִ ים לִ פְ נֵיכֶם( :ו) כִ י זֶה ׁשְ נָתַ יִם הָ רָ עָ ב בְ קֶ רֶ ב הָ ָארֶ ץ וְ עוֹד חָ מֵ ׁש ׁשָ נִים אֲׁשֶ ר אֵ ין חָ ִריׁש וְ קָ צִ יר( :ז)
וַיִ ׁשְ לָחֵ נִי אֱֹלהִ ים לִ פְ נֵיכֶם לָׂשּום ָלכֶם ׁשְ אֵ ִרית בָ ָארֶ ץ ּולְ הַ חֲיוֹת ָלכֶם לִ פְ לֵיטָ ה גְ ֹדלָה( :ח) וְ עַ ּתָ ה ֹלא אַ ּתֶ ם ְׁשל ְַחּתֶ ם
אֹ תִ י הֵ נָה כִ י הָ אֱֹלהִ ים ַויְׂשִ ימֵ נִי לְ ָאב לְ פַ ְרעֹ ה ּולְ ָאדוֹן לְ כָל בֵ ית ֹו ּומֹ ׁשֵ ל בְ כָל אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם( :ט) מַ ֲהרּו ַועֲלּו אֶ ל ָאבִ י
ַואֲמַ ְרּתֶ ם אֵ לָיו כֹה ָאמַ ר בִ נְָך יוֹסֵ ף ׂשָ מַ נִי אֱֹלהִ ים לְ ָאדוֹן לְ כָל מִ צְ ָריִם ְר ָדה אֵ לַי ַאל ּתַ עֲמֹ ד( :י) וְ יָׁשַ בְ ּתָ בְ אֶ ֶרץ גֹ ׁשֶ ן
וְ הָ יִיתָ קָ רוֹב אֵ לַי אַ ּתָ ה ּובָ נֶיָך ּובְ נֵי בָ נֶיָך וְ צֹאנְָך ּובְ קָ ְרָך וְ כָל אֲׁשֶ ר לְָך( :יא) וְ כִ לְ כַלְ ּתִ י אֹ תְ ָך ׁשָ ם כִי עוֹד חָ מֵ ׁש ׁשָ נִים
רָ עָ ב ֶפן ּתִ ּוָרֵ ׁש אַ ּתָ ה ּובֵ יתְ ָך וְ כָל אֲׁשֶ ר לְָך[ :בראשית מה]11 – 1 ,
ג .הבכי ,פותח שער בחומות הלב ,ומאפשר קרבה גדולה .יוסף ,שבכה בעבר בהסתר ,בוכה עכשיו
בגלוי .דמעותיו אלה של יוסף מסיימות סיפור עצוב ,אבל פותחות מסע ארוך של בכיה לדורות.
ד .על סף הבכי הבכי  /נתן זך

