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עליו חופף כל היום ובין כתיפיו  'לבנימין אמר ידיד ד: "הברכה לבנימין פותחת במילים 
מדוע הקדים משה בברכתו את . א: ברכה זו מעוררת מספר שאלות (.21,ג"ל")שכן 

 ?בנימין הצעיר שבאחים לפני רוב השבטים ואפילו לפני אחיו יוסף הגדול ממנו 
     ?" ' ידיד ד: "מדוע זכה לכינוי . ג .?מדוע זכה שבית המקדש יבנה בחלקו . ב 
 .ה אעסוק בתשובות לשאלות אילובמאמר ז 
 

 .בקשר להקדמת בנימין לפני אחיו יש שני פירושים. א
המקדש בחלקו  לפי שברכת לוי בעבודת הקרבנות ושל בנימין בבנין: " י"רשלפי פירוש  

לפי שהמקדש . זה לזה וסמך יוסף אחריו כי משכן שילה היה בנוי בחלקו( משה)סמכם 
 . חביב יותר משילה הקדים את בנימין ליוסף

אחרי שבירך משה את לוי  ( רבי זלמן סורוצקין" )האזנים לתורה"טעם דומה מביא בעל 
תיד להיבנות בחלקו של בירך את בנימין מפני שעיקר עבודת הכהנים בבית המקדש הע,

 הטעם  שסמך  משה את ברכות  יהודה ויוסף לברכת בנימין. בנימין
יוסף עשה זאת מצד אהבתו לאחיו מאימו : כי גם יוסף וגם יהודה פעלו לטובת בנימין

בנו מידי רכי אענא: "רחל ואילו יהודה הגן עליו מצד הערבות ההדדית באמרו ליוסף 
 ".תבקשנו

 
מפני שכל ?  זכה בנימין שבית המקדש יבנה בחלקו מפני מה": נאמר בספרי  .ב

כל השבטים היו : דבר אחר .ובנימין נולד בארץ ישראל השבטים נולדו בחוץ לארץ
 ה כולכם הייתם שותפים במכירת יוסף"אמר הקב" במכירתו של יוסף חוץ מבנימין

 .לשכון בחלקו אבל בנימין שלא השתתף במכירה אני מתאוה,ולא ריחמתם עליו
 
 כדברי זהו ביטוי נדיר שזכו לו רק  שישה אנשים " . 'ידיד ד"בנימין זכה לכינוי .ג

 והם ' שישה נקראו ידידים לד:"  ג"מנחות נל בגמרא "חז
 ".אשירה נא לידידי: "ה שנאמר"הקב. א
 (ג"ירמיהו  י)אברהם עליו נאמר מה לידידי בביתי .ב
 ' בנימין שנקרא בפרשתנו  ידיד ד. ג
 "נתתי את ידידות נפשי את ישראל: "ב "ישראל עליהם אומר ירמיהו בפרק י.ד
 "מה ידידות משכנותיך " בית המקדש שנאמר בתהילים . ה
 ( 21,שמואל ב )' שלמה שנקרא ידיד ד. ו
 

 ?ו תטעמים לשאלה מדוע זכה בנימין שבית המקדש יבנה בנחל 3 אסיים ב
 
 בנימין לא השתתף במכירת יוסף.2
 
 את פניהם ולכןלהלבין בנימין ידי שאחיו מכרו את יוסף אך שתק כדי לא .1
 לבנון זכה שיבנה בחלקו בית המקדש שנקרא גם   
 
 כשלאבא  יש כמה ילדים הוא יהיה קשור לקטן ביותר שהרי אחיו הגדולים.3
 .לא זקוקים לעזרת האבא  
 
 
 שיבנה בית:"יהי רצון שתתקיים בנו המשאלה  .הזכרנו את בית המקדש 
 " !.המקדש במהרה בימנו ותן חלקנו בתורתך 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


