
 השליח הראשון
  

  רננה כהן
  שליחה לשעבר בברלין (תשפ"א)

  עמי בתפוצות-כיום עוזרת מנהלתית בתכנית בת

  תן לראות זאת בפרשתנו שחור על גבי קלף:שליח הקירוב הראשון בעולם היה לא אחר מיוסף הצדיק, וני

  קים" (בראשית מ"ה, ח)-"ְוַעָּתה לֹא ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם ֹאִתי ֵהָּנה ִּכי ָהאֱ 

  מדוע דווקא יוסף נבחר להיות שליח מאת ה'? מהי הייחודיות שלו?

יוסף מכיר בשליחותו ובכך שהקב"ה מגלגל הכול. הוא אינו יודע לשם מה או מדוע הגיע למקום אליו הגיע, 
אך הוא מבין כי הקב"ה שלח אותו למצרים מסיבה מסוימת, והוא עושה כל שביכולתו כדי למלא את שליחותו 

את בני ישראל. הוא  -שים בסוף ימיו יוסף גם מעביר את הלפיד ומגייס שליחים חד במקום שבו הוא נמצא.
  מבקש מהם להעלות את עצמותיו לארץ ובכך נותן להם מטרה שבסופו של דבר הניעה את תהליך הגאולה.

  ניתן לראות שתי תכונות מרכזיות ביוסף ההופכות אותו לאישיות שליחותית מיוחדת:

הּו היכולת שלו לצמוח מתוך משברים: לבית פוטיפר הוא הגיע בדרגה הכי נמוכה: "וְ  ְיָמה ַוִּיְקֵנ֡ ד ִמְצָר֑ ף הּוַר֣ יֹוֵס֖
ָּמה (בר הּו ָׁשֽ ר הֹוִרֻד֖ ים ֲאֶׁש֥ י ִמַּי֙ד ַהִּיְׁשְמֵעאִל֔ יׁש ִמְצִר֔ ר ַהַּטָּבִחי֙ם ִא֣ ה ַׂש֤ יס ַּפְרֹע֜ אשית לט, א) ותוך זמן ּפֹוִטיַפ֩ר ְסִר֨

ן ְּבֵעינָ֖  ף ֵח֛ א יֹוֵס֥ ן ְּבָיֽדֹו" קצר הגיע לדרגת ראש הצוות בבית: "ַוִּיְמָצ֨ הּ֙ו ַעל־ֵּבי֔תֹו ְוׇכל־ֶיׁש־֖לֹו ָנַת֥ ֶרת ֹא֑תֹו ַוַּיְפִקֵד֙ יו ַוְיָׁש֣
א ֶאת־ ח ַּפְרֹע֙ה ַוִּיְקָר֣ (לט, ד). לאחר מכן, מבית האסורים, המקום הכי נמוך, הוא נמהר מלפני המלך: "ַוִּיְׁשַל֤

ף ִׂש  ף ַוְיִריֻצ֖הּו ִמן־ַהּ֑בֹור ַוְיַגַּל֙ח ַוְיַחֵּל֣ ה" (מ"א, יד) ולאחר שפותר את חלום פרעה הוא יֹוֵס֔ א ֶאל־ַּפְרֹעֽ ֹ֖ יו ַוָּיב ָת֔ ְמ
ן  ל ָי֔דֹו ַוִּיֵּת֥ ה ֶאת־ַטַּבְעּתֹ֙ו ֵמַע֣ ַסר ַּפְרֹע֤ מקודם בתפקיד להיות משנה למלך מצרים ומקבל בגדי מלך חדשים: "ַוָּי֨

ׁש ׁש ֹאתֹ֙ו ִּבְגֵדי־ֵׁש֔ ף ַוַּיְלֵּב֤ ּה ַעל־ַי֣ד יֹוֵס֑ ב ַעל־ַצָּואֽרֹו" (מ"א, מב).ֹאָת֖ ד ַהָּזָה֖    ַוָּיֶׂ֛שם ְרִב֥

כל פעם מחדש מצליח יוסף להגיע מהמקום הכי נמוך למקום הכי גבוה. את כל זאת עשה בזמן ששמר על 
  הזהות שלו, וזוהי התכונה המרכזית השנייה שאנו רואים אצל יוסף:

א התבייש בו, ולכן כולם ידעו שהוא "עברי". כך הזהות של יוסף הייתה מוכרת. הוא לא הסתיר את מוצאו ול
מכנה אותו אשת פוטיפר (פרק ל"ט, יד) "ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיׁש ִעְבִרי ְלַצֶחק ָּבנּו ...:" (יז) "ָּבא ֵאַלי ָהֶעֶבד ָהִעְבִרי 

ְוָׁשם ִאָּתנּו ַנַער ִעְבִרי ֲאֶׁשר ֵהֵבאָת ָּלנּו ְלַצֶחק ִּבי:", כך מכנה אותו שר המשקים באזני פרעה (פרק מ"א, יב) "
ֶעֶבד ְלַׂשר ַהַּטָּבִחים...", ואף בהיותו משנה למלך הוא ממשיך לשמור על זהותו העברית: "ַוָּיִׂשימּו לֹו ְלַבּדֹו 

ֶחם ִּכי תֹוֵעָבה ִהוא ְוָלֶהם ְלַבָּדם ְוַלִּמְצִרים ָהֹאְכִלים ִאּתֹו ְלַבָּדם ִּכי לֹא יּוְכלּון ַהִּמְצִרים ֶלֱאֹכל ֶאת ָהִעְבִרים לֶ 
  ְלִמְצָרִים" (פרק מ"ג, פסוק ל"ב).

שתי התכונות הללו הן תכונות הנצרכות כדי לשרוד את הגלות ולצאת ממנה כעם ישראל, עם אחד ומלוכד. 
כפי שניתן לראות בפרשה הבאה (זהירות ספוילר!) בני ישראל לראשונה בהיסטוריה הופכים לעם: "ַוּיֹאֶמר 

  ֵּנה ַעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַרב ְוָעצּום ִמֶּמּנּו" (שמות א, ט).ֶאל־ַעּמֹו הִ 

  בני ישראל למדו מיוסף, גדלו במקומם ושמרו על זהותם וכך זכו לגאולה ולזהות חדשה ומלוכדת.
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