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יעקב בחר . שית שזורות בתיאורי סכנות שריחפו על אבות האומה ודרכי היחלצותם מהןפרשיות ספר ברא

ובמשלוח הדורון ) לב כא' בר(כך נהג בשיגור המנחה לעשו . במשלוח מתנות לריצוי הגורמים שהצרו לו
 .למשביר הבר במצרים

 לנוכח צבא עשו כאוסף אקראי של מהלכי על ארבע שנלקטו בבהילות, המנחה לעשו נראית במבט ראשון
 ):טז-שם יג(הצועד לקראתו 

. רחלים מאתים וֵאילים עשרים, עזים מאתים ותישים עשרים.  ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו
 .אתֹנֹת עשרים ַוְעָיִרם עשרה, פרות ארבעים ופרים עשרה, גמלים מיניקות ובניהם שלשים

ודנו בסמליותה של , ספריהם השונים זה מזהל הבחינו בדרוג המסודר של בעלי החיים ובמשמעות מ"חז
 1.המנחה ועומק משמעותה

כצרוף אקראי של חומרי איכות ללא משמעויות , דורון יעקב לשליט המצרי נראה אף הוא במבט ראשון
 ):מג יא(יתירות 

     אם כן אפוא זאת עשו קחו ִמִזְמַרת הארץ בכליכם והורידו             , ויאמר ֲאֵלֶהם ישראל אביהם
 .ְנכֹאת ָולֹט ָבטנים ושקדים, מעט צרי ומעט דבש, ָלאיש  מנחה

שהכל מזמרין עליו כשהוא בא , מתורגם מדשבח הארץ: מזמרת הארץ: "י על אתר מצטט את התרגום"רש
, אשר כסף לא יחשוב, לנדיב) את המנחה(אבל כאשר יובילוה ): "שם(ברוח דומה מציין הספורנו ". לעולם

ומזה המין הייתה ,  אבל תהיה דבר נבחר מדברים הנמצאים על המעט והם בהיכלי מלךראוי שתהיה מעט
 ".המנחה הזאת ליוסף

בניקוד זהה בספר " צרי"ככל הנראה בעקבות מופע המילה ,  קושר את המנחה בסממני הרפואה2ג"הרס
וכשאמר "ואה  קושר אף הוא בין התשורה וחומרי הרפ3חיים יוסף איסר' ר. בהקשר לחומר מרפא, ירמיה

אולי היה יודע אבינו יעקב שזה הדברים טובים לחלאים והם רפואות , אבינו יעקב קחו לכם מזמרת הארץ
 ".ומשום זה אמר לבניו להביא את זה שאם לא כן מהי מתנה כזה למושל של מצרים, לחלאים
נוח ומרחם ,  רךשבכוחם היה לעורר אופי" קושר את המנחה למנעמים של פירות ארץ ישראל 4יאיר הלוי

 ".ועל כן נדמה היה שמקורו ושורשו בארץ ישראל, בקרב שליט מצרים שהתגלה כאיש מאמין
שסבר , ממגורשי ספרד, אברהם בן יעקב סבע' ההצעה הנראית כיצירתית ביותר הועלתה על ידי ר

 5:פיזי כנגד הגורם שאיים על משפחתו-שהמנחה שימשה בידי יעקב כנשק מטה
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ד "כי בכאן למדם סוד צנ". מעט צרי ומעט דבש"יא רמוזה בזה הפסוק באומרו נ שמלחמה ה"ול
, "קדיםששששטנים ובבבבוט ללללכאת ננננבש דדדדרי צצצצ"ש היוצא מזה הפסוק מראשי האותיות של "לב) ק.י, נ"צד(

אותיות ובו כלול סוד הקטורת ' לפי שיש בו ו, והוא מסוגל לכל צרה דכתיב בשש צרות יצילך
 .'שחלת וחלבנה סמים ולבונה זכהקח לך סמים נטף ו'דכתיב 

 6:חיים ויטאל כורך אף הוא את מנחת יעקב והקטורת' ר
ויאמר אליהם ישראל אביהם אם כן איפה ' 'צבאות כו' ה'  גם יאמר אחר פטום הקטורת קודם פ

ומעט דבש נכאת ולט ] צרי[זאת עשו קחו  מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה מעט צורי  
 .'בטנים ושקדים

 המציין שיעקב חזה בחכמתו את ירידת יוסף ומשפחתו למצרים 7ייחודה של המנחה מוזכר גם בזהר
 .ובעקבות כך שיגר מנחה שתגן עליהם בכל תקופת הגלות

מוליך להשערה זהירה שמתנתו , ויגש-עיון ִמבני בהשתלשלות היחסים בין יוסף ומשפחתו בפרשיות מקץ
דווקא ההצעה הקושרת את המנחה עם . תר מכפי ששוער עד כהשל יעקב הייתה מחושבת ומורכבת יו

כמו בכל חידה . משתלבת בהרמוניה עם שרשרת ההתרחשויות, הרחוקה לכאורה ביותר מהפשט, הקטורת
צופן חידת המנחה רמוז בשינוי המדורג . ַמפתח פתרונה מצוי בסיפור המעשה עצמו, לוגית דדוקטיבית

 . הסדרתיים עם ֶאחיובהתנהגותו של יוסף במהלך מפגשיו
, מבלי שניכר בו שמץ של כאב על ייסורי אחיו, כזכור החלו המפגשים בהתנכרות קשה מצידו של יוסף

למשמע התוכחה העצמית של האחים על . ימים ספורים לאחר מכן כלא את שמעון. ואף לא נרתע ממעצרם
 .יתםושילחם חסרי ישע הרחק אל ב, מכירתו בכה בסתר אך המשיך בהתנכרותו

לא , לאחר נתק ממושך, כשראה יוסף את אחיו היחיד מאימו בבוקרו של יום. למפגש הבא הובא בנימין
וירא יוסף ִאתם את בנימין ויאמר לאשר על ביתו : "מהלכו היה שקול וענייני. ניכרה בו כל תגובה רגשית

 ).טזמג "(כי אתי יאכלו האנשים בצהרים, הבא את האנשים הביתה וטבַֹח ֶטבח והכן
 ): לב-מג כט(המהפך בהתנהגותו של יוסף התרחש עם בואו לביתו בצהרים 

ויאמר אלקים , וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו ויאמר הזה אחיכם הקטֹן אשר אמרתם אלי
וירחץ . ויבֹא החדרה ויבך שמה, וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו אל ָאחיו ויבקש לבכות. ָיְחְנָך בני

 . ויתאפק ויאמר שימו לחםפניו ויצא 
. לאחר ששעות ספורות קודם לכן ראה את בנימין ולא הזיל דמעה, ל תמהו על המניע לבכיו של יוסף"חז

ראה את : אותו הסבירו בדרשתם" וישא עיניו וירא את בנימין"הם הבחינו בביטוי הויזואלי היחודי 
ואף נצרך , ע בבכי אדיר בצהרים דווקא על שום מה פרץ יוסף לפת- אך התמיהה נותרה בעינה 8.המקדש
הרי המרכיבים הבין אישיים שהיו מעורבים במפגש ? מה גרם לשינוי הדרמטי בהתנהגותו? להתאפק

 .ואין בהם בכדי להסביר את השינוי הקיצוני שחל בתגובותיו של יוסף, השחר ובמפגש הצהרים היו דומים
התבוננות .  אשר הוגשה ליוסף על ידי ֶאחיווהוא המנחה, גורם אחד בלבד התווסף למפגש הצהרים

על .  ראשון סממני הקטורת וכן דבש-חלקיה הראשונים כללו ֳצִרי . במרכיביה חושף מקצת מצפונותיה
אין אדם , ִאלו היה נותן בה קורטוב של דבש: "משמעות הצרוף של קטורת ודבש עמד בר קפרא שאמר

המקרא בפרשתנו מכוון את הקורא להתייחס לצרי ולדבש ). ה, יומא ד, ירושלמי" (יכול לעמוד מפני ריחה
לא , " דבשמעטמעטמעטמעט צרי ומעטמעטמעטמעט"בנתנו להם הגדרה כמותית בלעדית , כיחידה נפרדת מפריטי המנחה האחרים
בר קפרא מציין שתרכובת הסמים . שכמויותיהם לא הוגבלו, כן הנכאת והלט הבוטנים והשקדים

 .כמות מוגבלת זו אכן מתוארת במנחת יעקב. שדב) מעט(המשפיעה על האדם מכילה קורטוב 
מג " ( לפני האישרחמיםרחמיםרחמיםרחמיםל שדי יתן לכם -וא: "אמר להם, בשעה ששלח יעקב את בנו הצעיר ואת המנחה

וימהר יוסף כי נכמרו : "עם קבלת המנחה על ידי יוסף ארע שינוי משמעותי ראשון בתגובותיו). יד
, רחמי יוסף אכן גאו בצהרים. במפגש הבוקר, כאמור, תגובה רגשית שכזו לא דווחה). מג ל"(רחמיורחמיורחמיורחמיו

, ככל הנראה, אפקט המנחה בצרוף עם ראיית ָאחיו הם שהביאו. למראית עין רק בשל עצם ראיית ָאחיו
 .לשינוי בהתנהגותו
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 .קושטא, דרוש ג', שער הו, שער הכונות, חיים ויטאל' ר   
 ".והורידו לאיש מנחה"מאמר , פרשת חקת, זהר   7
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 .א רב"זהר ח   



 
 

3

לא חייבה , הנחה של תקרובת מועטה בחדר הארוח. המקרא מספר שהמנחה הוכנה עד לשעות הצהרים
שמא נרמזה בכך פעולה מורכבת . דאי שלא תיאור מקראי אודות תהליך הכנתהובו, טרחה כה ממושכת

 ?כפי שהדבר הונהג מאוחר יותר בעשיית הקטורת, יותר של שחיקת סממני המנחה וערבובם
ק בפירושו ייחס את "רד. שכמותה לא ניכרה קודם לכן, )מג לא(במפגש הצהרים נוספה תגובת התאפקות 

ויתאפק : י פירש"רש. ינו לרצונו של יוסף להמנע מחשיפת דמעותיו בפומביהי, ההתאפקות למניעת הבכי
או אולי רמז למשמעות , שמא התכוון אף הוא למאמץ הכרוך במניעת הבכי; אך סתם כוונתו, "נתאמץ "-

נעצר , מעיין הדמעות ניגר. אינה מהווה עצירת בכי, ב-כפי שמתבהרת מפרק מה א, ההתאפקות. שונה
ההתאפקות היוותה מאמץ עילאי של התמדה בהצפנת הזהות לנוכח השפעת .  הצדדיונשטף עוד בחדר

כל משך שהותו של יוסף במחיצת ֶאחיו . שאיש אינו יכול להצפין סודו מפני ריחם, תערובת הצרי והדבש
אך אלה לא גרמו לו , בכיו המוקדם מיזג צער ושמחה. עמד ללא קושי במשימת ההתנכרות, ללא המנחה
 .סוד זהותולחשוף את 

הוא שילח את אורחיו . לרגע קט הצליח יוסף לשמור על דימויו המצרי ולשוב לתפקוד הקשוח והמתנכר
לאחר זמן מועט השיבם בבושת פנים אל . עמוסים בכל טוב לארץ רחוקה וגביע יקרות חבוי באמתחתם

 .כך יכול היה להמשיך ולתעתע בהם עוד זמן רב. מעונו
 9המשנה והתלמוד. מבית יוסף וסביבתו כל אותן השעות, ככל הנראה, בש לא פגריח הניחוח של הצרי והד

 : מעידים על תכונות הפיזור האפקטיבי והעמידות ארוכת הטווח של ריח הקטורת
, נשים שביריחו אינן צריכות להתבשם מריח קטורת, עזים שביריחו היו מתעטשות מריח הקטורת

אליעזר בן ) [יוסי בן דלגאי(אמר רבי . ח קטורתכלה שבירושלים אינה צריכה להתקשט מרי
אמר רבי חייא בר . והיו מתעטשות מריח הקטורת] מכוור) [מכמר(עזים היו לאבא בהרי ] דגלאי

אבין אמר רבי יהושע בן קרחה סח לי זקן אחד פעם אחת הלכתי לשילה והרחתי ריח קטורת מבין 
 .כותליה

במצוקתו פתח יהודה בנאום רגשני בנסיון . מרוב בושה וצערהאחים שהושבו אל בית יוסף לא ידעו נפשם 
לצופה בדרמה נדמה שכושרו הרטורי של גור הארי הכריע את קשיות ליבו של . לעורר את חמלת השליט

 .אך הדבר רחוק מבינת המתבונן, השליט
ע מהותי שבנאומו לא חידש כל מיד, ל חשו בקושי לייחס את התגלותו של יוסף לרגשנותו של יהודה"חז

עוד קודם לכן . שחידש ליוסף מידע משמעותי אך שגה בהערכתו, יהודה אמנם חשב לתומו. למשביר הבר
אך , אמנם לא ידע את פרטיה המאדימים של הבדות. הבין יוסף שאחיו בדו מליבם את סיפור העלמותו

. ים על מכירתומוקדם יותר שמע את חרטת האח. תוכנה היה זניח בחשיבותו לעומת עצם המעשה הנורא
על אף כל אלה לא היסס מלקרוע מעל אביו . הוא ידע על מצוקות אביו לנוכח העדרו שלו ומעצר שמעון

שכן נמנע , לא נעלם מעיניו רצונו של יעקב להשאיר את צעיר בניו בקרבתו. את הבן היחיד הנותר לו מרחל
ה לעמוד בנקל בדברי התחנונים שליט קשוח שכזה יכול הי. מלשלחו עם ֶאחיו במסעם הראשון למצרים

 .השותף במכירתו,  של יהודה
 האיום 10.ל שהמפנה בהתנהגות יוסף נבע כתוצאה מאיומו של יהודה על יוסף"לנוכח כל זאת הסבירו חז

אם בכוח גבורת . שבמעשהו סיכן את כל שליחותו, מעיד על מצב המצוקה אליו נקלע הגורם המאיים
מנקודת ראותו ? מדוע נמנעו מהפעלת נשק זה עם כליאתו של שמעון, האחים יכלו להכניע את המצרים

לא נשכחה ממנו הריגת . הייתה קיימת סבירות נמוכה ביותר לנקיטת אלימות על ידי יהודה כלפיו, של יוסף
הוא ידע שחלומו נמצא . הגערה הקשה שגער בהם אביהם ותוצאותיה, הזכרים בשכם על ידי שמעון ולוי

 .ת וכי אלימותו של יהודה תסכן את ההגמוניה שלובתהליכי התגשמו
שנעשה , ניחוחם הנודף של עירוב הצרי והדבש הם שתרמו למהפך בהתנהגות השליט המתנשא והמתנכר

את , הרואה למרחוק את אביו המתייסר, לפתע אח רחמן המפנים אל ליבו את הרהורי החרטה של ֶאחיו
לא בכדי . עוז לשחרור האח הצעיר עד כדי סיכון היקר לו מכלאחיו היחיד מאימו ואת בכיר ֶאחיו הנאבק ב

שמשמעותם " וישא וירא"בצרוף הפעלים , תארה התורה את מפגש יוסף ובנימין לאחר הענקת המנחה
 -בלבד  בעוד שקודם להענקת המנחה תואר המפגש הויזואלי בפועל הראיה, ראיה תבונית ומרחיקת ראות

אין לכך . יכולת ההתאפקות של יוסף שלא יכול עוד להסתיר את זהותו פקעה 11בסיטואציה זו". וירא"
                                                           

9
 .ב"ע, יומא לט, בבלי; ח, מסכת תמיד ג  
 .י במקום" רש ראה גם; מד יח' בר, מנחם כשר תורה שלמה: בתוך, מדרש אבכיר  10
11

ור שיוסף תכנן את חשיפתו לעיתוי בו אחיו ימצאו בשיא עוורונם כלפיו ועיתוי זה התרחש עם הרב משה אהרן סלושץ סב  
הוא קיווה שתדהמת האחים לנוכח גילויו כנגיד מצרי תגרום להם להכיר במשגה היסודי של . פנייתו של יהודה אליו

מלמד "  יכל יוסף להתאפקולא"לשון המקרא . לית מאן דפליג שיוסף התכוון להחשף בשלב כלשהו. יחסם כלפיו
הרב משה : ראה במאמרו. לא ניכרת בלשון חשיפה אישית מבוקרת. לכאורה על שיבוש בתכניתו להמשיך ולהתאפק

  .39-34' עמ,  141-2' מס, שמעתין לז, "מדוע אין יוסף מודיע לאחיו שהוא חי במצרים"אהרן סלושץ 
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ולא יכֹל יוסף להתאפק לכל : "והדבר ניכר בסדר של תגובותיו כפי שמצוין בפסוק, קשר ישיר לבכי
, ויתן את קֹלו בבכי. ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו, הנצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי

דבר המצביע , צמוד להתוודעות ולא לבכי העדר ההתאפקות). ב-מה א" (ישמע בית פרעהוישמעו מצרים ו
 .ק"בשונה מפירוש הרד, על התלות המוגבלת שבין השניים

ובהן מידת ידיעתם של האחים על משמעות המנחה שנשאו , שאלות אחדות נותרו לבירור בסוגיתנו
כיווניים שהועברו בפיהם - סמויים דובלדרים למסרים, בלא ידיעתם, דומה שהם היוו. בכליהם

-נותר אף לבחון את מקור ידיעתו של בר קפרא על התוצר הפסיכו. ובאמתחותיהם מבן לאב ומאב לבן
ואולי הועברה , אולי נבעה ידיעתו מניסוי מוקדם כלשהו. אקטיבי של עירוב הקטורת עם מעט הדבש

נותיה של מנחת הסם הסמויה וזו הגיע עד באשר לצפו, מסורת מדור לדור בין המומחים להכנת בשמים
ידוע אמנם שמקצת ממשפחות המומחים בעבודות המקדש נמנעו מלחשוף את סודותיהם ? לבר קפרא

 .  ברם התלמוד אינו מונה את מומחי הכנת הקטורת בקבוצה זו, )לח, יומא(המקצועיים לרבים 
 . עמקי מחשבתומנחת הסם הסמויה ששלח יעקב לבנו מטילה אור נוסף על, לסיום

 
 ר יוסף קליין "ד

 המחלקה לחינוך
 

 


