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 מה הייתה מטרת יוסף ב"תרגיל בנימין"?  
עוזי פז 

ואחיו    נובפרשת יוסף  של  הדרמה  מגיעה 
לה   דומה  שאין  הטוענים  יש  המפתיע.  לשיאה 
מעולם   אדם  ההצליח  העולמית.  הספרות  בכל 

"ֵאינ   שהוא  פעמים  כמה  ולעצור  ּנּולשמוע   "
 ו? ברגשותיו, להחניק דמעותיו ורגשותי

בניסיון   הועלו  ושונים  רבים  רעיונות 
ז לשאלה  אךלהשיב  מל  ו,  המצע    פרטם קצר 

 כאן.

 על כולם יש לשאול שתי שאלות:

אילו    א. בבנימין,  יוסף  נוהג  היה  כיצד 
לעבד  יהודה   עצמו  את  מציע  היה  לא 

 תחת בנימין? 

האם יש ראיה בפסוקים המבססת את    ב.
  התשובה לשאלה שבכותרת?

מבקש   ואחרות  אני  אלו  שאלות  להדגים 
לפיה, אכן     1. על פי הצעתו של הרב יואל בן נון

לנסות   כדי  יוסף"  של  לנעליו  "להיכנס  חייבים 
מחשבותיו   הלך  מתוך  מהלכיו  את  להבין 

בן  האפשרי יואל  הרב  למטרה שמציע  לא  אך   ,
הראשונה  לשאלה  כתשובה  שהרי,  הרב    נון. 

ראשון  מציע,  יואל   ממקור  לדעת  רצה  שיוסף 
יעקב בבית  מתרחש  שו   ,מה  לא  האמין  בנימין 

לו.   שיכזב  לומר,  יש  כך  על  על אך  לעמוד  כדי 
הלך הרוחות בבית יעקב, יכול היה יוסף לחקור  
מבלי   )כמובן  בנפרד  מהאחים  אחד  כל 

יעקב    , להתגלות( את  לענות  צורך  היה  ולא 
רצינית   סיבה  להיות  חייבת  מבנימין.  בפרידה 

 
ב ומלמד תורה  "עוזי פז הוא חבר קיבוץ עין הנצית*

 .הדתיבמדרשת הבנות של הקיבוץ 
"הפילוג והאחדות: כפל הטעות    נון,  בן  יואל  הרב  1

והלם הגילוי מפני מה לא שלח יוסף )שליח( אל  
  מאמרו   את   גם  ראו .20-31א, עמ'    מגדים אביו?",  

  תש"פ   ויגש  לפרשת  שבועי   דף   מוניץ,  מאיר   של
 (. 1399 )מס'

ים להביא את  מאוד לכך שיוסף אילץ את האח
יש    ,ואכןבנימין אליו למצרים ולהפרידו מאביו.  

ב על  להתחיל  יוסףהשערה  של    , הרהוריו 
 למצוא להם אסמכתא בכתובים. בהמשך ו

שיוסף לחשוב  את   מקובל  להחזיר  רצה 
שלמה אחיו להניח    ,בתשובה  מאוד  קשה  אך 

מעמד  על  ויתרו  שהאחים  בדעתו  שהעלה 
שקדמו    בין אחיםבכל המאבקים  הבכורה; הרי  

הבכורה.   ,ליוסף על  בכור  אף  ויתר  לא  מעולם 
על   בקלות  ויתר  שעשיו  לנו  נדמה  אם  גם 
כך:   על  הצטער  שהוא  מההמשך  ברור  בכורתו, 

ֵבִני ז ה ַפֲעַמִים  " קְׁ ב ַוַיעְׁ מוֹּ ַיֲעקֹּ ר ֲהִכי ָקָרא שְׁ אמ  ַויֹּ
ָלָקח ָרִתי  כֹּ ת בְׁ . חומש בראשית  לו(:כז'  )בר  ..."א 

כמה   עד  במתחים  מלמדנו  טעון  זה  נושא  היה 
ונסתרים, גלויים  יעקב  ו  2ובמאבקים  בברכת 

מסביר מדוע לא ניתנה  לבניו לפני מותו, יעקב  
פזיזותו   בשל  )ראובן  הראשונים  לבניו  הבכורה 

שלבחילו בגלל    ף  ולוי  ושמעון  אביו,  משכבי 
 בשכם(.  םמעשיה

אחיו   עם  ירד  לא  שבנימין  מניח  יוסף 
יעק כי  במצרים,  שבר  לגורלו לשבור  חשש  ב 

מהאישה   הזקונים"  "בן  עתה  הוא  שהרי 
מכיוון שהוא מייעד אותו להיות  גם  והאהובה,  

מפני   בנימין  על  מגונן  יעקב  בינתיים  הבכור. 
א יש    ךאחיו,  הרי  יעקב?  מות  אחרי  יהיה  מה 

כשעש משפחתי  תקדים  למות  יכבר  המתין  ו 
ב רְׁ "ִיקְׁ יעקב:  את  להרוג  כדי  ל    ּויצחק  ֵאב  ֵמי  יְׁ

ָגהָאִבי וְׁ   מא(.:כז '.." )בר.ַאַהרְׁ

להניח   כן  אם  התכוון  קשה  שיוסף 
במבחן אחיו  את  להעמיד  אמנם    .מלכתחילה 

 
ס  ורא  2 לאחיו  יאת  שם  להקים  אונן  של  רובו 

שי  ,הבכור בן  בנחלתו וולד  ישהרי  רק  לא    יזכה 
ער נעיר  , של  כך  ואגב  בבכורה.  גם  שפרט    ,אלא 

מצוין שמשרה  (  ג:ב כגה"דב) במקרא  למקום אחד  
 חשובה עברה מאב לבן בשל היותו הבכור. 
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הם אכן חזרו בתשובה, אך לא בשל כך התגלה  
 פי שיתברר להלן.  כ ,אליהם

במכיר   כוונתאם   יוסףהאחים  תה  יהי  ת 
שהם עדיין    יש להניחאת הבכורה,    מנולמנוע מ

במטרתם שיוותר  ,דבקים  על  ומדוע  כעת  ו 
הוא    ;מאמין באחים  ינוהשגת הבכורה? יוסף א

הוא    בטוח ולפיכך  לבנימין,  יתנכלו  שהאחים 
יוסף   לשלו.  דומה  גורל  מבנימין  למנוע  רוצה 

הוא שמע   אמנם  .סבור שאנשים משתנים  ינוא
אֲ  "ֲאָבל  אומרים:  האחים  נ  ִמים שֵ את    ַעל  ּוֲאַנחְׁ

ַנפְׁ   ּוָרִאינ   רש  אֲ   ּוָאִחינ ַחֲננבְׁ   שֹוָצַרת  "  ּוֵאֵלינ  ֹוִהתְׁ
חשים  כא(,  :מב  ')בר הם  שעדיין  ייסורי  משמע 

החרטה היא    , מבחינת יוסף  , מצפון קשים. אבל
עצם  על  , ולא  שסופו מוות  רק על זריקתו לבור

ראובן   שבדברי  נאמר  אם  גם  לעבד.  מכירתו 
ַגם ל"וְׁ קלוש  הד  לשמוע  רָ   הּנֵ הִ   ֹומּדָ   ניתן  "  שִנדְׁ

הסכימ  ,כב(:מב  ')בר לא  האחים  איתו.  הרי  ו 
שהאחים   נניח  בתשובה,  אואם  חזרו  כן 

המכירה עצם  על  גם  רצה    ,והתחרטו  ויוסף 
הם לא  שהרי    –להעמידם במבחן נאמנות לאח  

, שכן הם השאירו את שמעון בבור  גם בו  עמדו
בכנען.  אביהם  ליעקב  בלעדיו  ועלו   3במצרים 

עוד   בנימין"  ב"תרגיל  התחיל  יוסף  הרי  ועוד, 
אומרי אותם  ששמע  אֲ לפני  "ֲאָבל    ִמים שֵ ם 

נ  כא(. :מב '..." )ברּוָאִחינ ַעל ּו ֲאַנחְׁ

מה האחים  של  הפתאומית    חשיפהההלם 
גם בגלל  לאחר נאום יהודה נגרם אולי  של יוסף  

ואותם עלול    ה,הבכורחששם שיוסף יקבל את  
לשלַח, בכמו   יעקב  אברהם  ישמעאל  שנהג 

הפילגשיםבו ש  , בני  עשיו  יצחק  שלח  וכמו  את 
 לאדום. 

ל'תרגיל  אחת   האפשריות  התשובות 
בנימין' היא שיוסף רצה "לגנוב" את בנימין כדי  

חשש    להצילו. אכן  שיוסף  בכתובים  ראיה  יש 
בנימין:   של  ַמֵהרלגורלו  ֵסף   "ַויְׁ רּו  ִכי  יוֹּ מְׁ   ִנכְׁ

ל  ַרֲחָמיו  )בר  א  יוצא  זהו    .ל(:מג 'ָאִחיו"  ביטוי 
שלמה:  הוא  ו דופן במשפט  רק  שוב  חוזר 

ִכי ְך  ל  ַהמ  ל  א  ַהַחי  ָנּה  בְׁ ר  ֲאש  ָהִאָשה  ר  אמ   "ַותֹּ
יהָ  ַרֲחמ  רּו  מְׁ )מל  ִנכְׁ ָנּה..."  בְׁ ג"ַעל  כלומר,  :א  כו(. 

 
לאחר    3 ייאסר  ששמעון  החליט  שיוסף  להניח  יש 

שראובן   צייתו    מתמרמרששמע  לא  שאחיו  על 
ן ְראּוֵבן ֹאָתם ֵלאֹמר  "  :לו י ֲאֵליֶכם  ויַּעַּ ְרתִּ ֲהלֹוא ָאמַּ

ְעֶתם... ְשמַּ ְוֹלא  ֶיֶלד  בַּ ֶתֶחְטאּו  ַאל  שם  ) "ֵלאֹמר 
עתה   (. כד:מב הוא  שמעון  יוסף,  "האח  בעיני 

ראובן,  הגדול" של  מקומו  את  וברור    שתפס 
 צו.  ביא את בנימין כדי לחל מהרו לה שי

מכ לו  שהיקר  שרואה  להיהרג,  ומי  עומד  ל 
'בוערים' בקרבו.    בנימין  הרחמים  ועוד, כשבא 

 " א  מסופר:  א  ַוַירְׁ ֵעיָניו  ן  ַוִיָשא  ב  ָאִחיו  ָיִמין  ִבנְׁ ת 
ם   ת  ֲאַמרְׁ ר  ֲאש  ן  ַהָקטֹּ ם  ֲאִחיכ  ֲהז ה  ר  אמ  ַויֹּ ִאמוֹּ 

א   אַמר  ַויֹּ ִני-ֵאָלי  בְׁ ָך  נְׁ ָיחְׁ   . כט(:מג  ')בר  " ֹלִהים 
עליך. ירחם  מהפסוק:    כלומר,  נלמד  זה  פירוש 

חַ " ר    ִתיּנֹּ וְׁ ת ֲאש  ן  א  ר ֲאַרֵחם ָאחֹּ ת ֲאש  ִתי א  ִרַחמְׁ "  וְׁ
 :יט(. לג 'שמ)

בדמות   שינוי  לחול  יכול  טוב  בסיפור 
שכשם ו  ,הראשית לנו  לחדש  באה  התורה 

 יהודה. השתנה שיוסף השתנה, כך גם 

'מגש   על  לאחים  להגיש  רבות  טרח  יוסף 
מבנימין.   "להיפטר"  אלגנטית  דרך  כסף'  של 
להשאיר   שהסכימו  שכשם  הניח  שהוא  ייתכן 
את שמעון בבור כך לא יקשה עליהם לוותר על  

 בנימין. 

מוכן  ראה  שר  כא על  יוסף שיהודה  לוותר 
כדי   כבודו  ועל  משפחתו  על  להישאר  חירותו, 

במצרים רע   ,עבד  כל  יאונה  שלא  ובלבד 
שהוא   ספק  לכל  מעל  השתכנע  הוא  לבנימין, 

בבנימין  ;טעה לפגוע  מתכוונים  אינם    , האחים 
ת מיותרת. וולכן  בנימין  להצלת  התגובה    כניתו 

ובמיוח יהודה,  דברי  למשמע  ד  המיידית 
יוסף   של  בפיו  "אבי"  של  הרבים  האזכורים 
לכל   בו  נתון  שהיה  הנפשי  המתח  על  מעידים 
ההתרגשות   במצרים.  אחיו  עם  הפגישות  אורך 
ברגע   התפרצה  רב  זמן  עצורה  שהייתה 

 ההתגלות, ברגע הסרת המסכה:

ִכי ִבבְׁ לוֹּ  קֹּ ת  א  ל  ...  ַוִיֵתן  א  ֵסף  יוֹּ ר  אמ  ַויֹּ
ד ָאבִ  ַהעוֹּ ֵסף  יוֹּ ֲאִני  ָחיו  ָחיא  -)בר' מה:ב  י 

 ג(.

מוחים   ובחשאי  איתו  יחד  מתרגשים  וכולנו 
 דמעה בזווית העין. 

 
 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  

 בדוא"ל.  
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   

 יש לשמור על קדושת העלון 
 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון  
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