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 אור החיים בראשית מה, כו:

, שנים כמה אביו צער על חש לא איך יוסף בענין לב לתת ראיתי

 אחר אלא הצליח ולא עשה כי לומר נוכל עבדותו בימי אמת והן

 היה יודע כי צערו להפיג לאביו אגרת כתב לא למה לגדולה שעלה

 לא ולמה רבים ימים עליו ויתאבל בו יעקב חיבת הפלגת גודל יוסף

 עוברים שהיו הרעב ימי על הקושיא עוד ותגדל לבשרו שלח

 לו התיר מי ועוד צערו על חש ולא כנען לארץ מצרים מארץ ושבים

 : ומיד תיכף להודיעו שלא צרה ימי לו להאריך אחיו שבאו אחר

 שהיו הם רבים הגוזר שגזר בעניינים שנתגלגל למה כי אמת והן

 וכמו אביו שמש שלא שנים ב''כ ליעקב לשלם' הא כן להיות צריכין

 שיהיו' ה שגזר ו''רד למספר וגם, שנים ב''כ בצער הוא היה כן

 היה אם כן היה שלא מה גדול בכבוד יעקב לירד וגם, במצרים

 טעם לתת צריכין יוסף לצד אלא, שנמשכו פרטים וכמה קודם יורד

 : לדבר

 למצרים ירידתו מעת כי והוא לשבח טעם יוסף של טעמו כי ונראה

 סיפק אין למלוך האסורים מבית והוציאו יתברך דברו בוא עת עד

 נפשו על חש בידו סיפק שהיה שיונח ואפילו לאביו להודיע בידו

 עצמם ימסרו מאביהם וכלימתם בושתם ולצד בדבר אחיו שידעו

 אפשר וגם מאביהם בושת להם תגיע לבל העולם מן לאבדו עליו

 חש לזה מהעולם לקעקעו יבקשו זה ומצד כולם וימית יקללם כי

 צאתו ואחר נפשו בדמי מבא וימנע בדבר אחיו שידעו נפשו על

 כן פי על אף ראשונה חששה לה והלכה גדול שר ונעשה ממאסר

 מוטב.( ט''נ ק''ב) ל''ז אומרם דרך על והוא לאביו מהודיע נמנע

 כבוד על וחש חבירו פני ילבין ואל האש לכבשן עצמו אדם שיפיל

 שישאר וסבל יעקב זרע וכל ויצחק יעקב לפני מלביישם האחים

 יוסף חשב לגדולה שעלה אחר כי אף ועוד מלביישם בצערו אביו

 וכמו, מהעולם לעוקרו עליו ויתיעצו ממנו ההשטמה מיחוש בלבם

 גדולתו בימי אפילו לעוקרו שרצו( תנחומא) ל''ז שאמרו תמצא כן

 אחריו שירדו( א''צ' פ ר''ב) ל''ז שאמרו והגם, ופזרן גבריאל ובא

 שאז הם יפדוהו אם הדבר ישתנה יקרים בדמים לפדותו למצרים

 אשר את ישכח ולא נצח שמרה עברתו זה וזולת באחוותם יכיר

 מקודם מודיע היה אם כי רואה הנך, להורגו הם ויקדמו לו עשו

, מהעולם אותו ומאבדים ובאים מתאזרים היו חי הוא כי ליעקב

 להם תיכף עצמו לגלות רצה לא רעב בשנת לפניו שבאו אחר וגם

 והאכילם שנתחכם עד כנזכר מיחוש בסכנת עודנו כי לאביו ולא

 גם. שלם בלב עמהם הוא כי להם והראה דמים להם ונתן והשקם

, איבה להם הוא שומר לא כי ודאי וידעו יצא' מה כי הדבר נגלה

 גזר כן כי אליו יאמרו כי מאביהם בושה הוסרה כן באמצעות וגם

 ואף להם גילה ואז' וגו אתם לא'( ח) בפסוק שפירשתי וכמו הגוזר

. ל''ז כמאמרם מידם להצילו מלאך לשלוח' ה הוצרך כן פי על

 שידע אפשר או. בדבר ידע לא יוסף הוא כי ואולי( ויגש תנחומא)

 ולא קודם לאביו להודיע לו שהיה עליו להקשות ואין מלאך שהצילו

 קודם כן גם יגאלנו עתה אותו הגואל המלאך כי האחים אל יחוש

 :ונכון הדבר על ליוסף להאשימו אין ובזה, הנס על סומכין אין כי

 רמב"ן בראשית מב, ט:

 שנתקיימו וידע עליהם. להם חלם אשר החלומות את יוסף ויזכר

 יאמר כי בהפך שהדבר דעתי ולפי י"רש לשון לו השתחוו שהרי

 החלומות כל זכר לו משתחוים אחיו את יוסף בראות כי הכתוב

 יודע כי הזאת בפעם מהם אחד נתקיים שלא וידע להם חלם אשר

 והנה הראשון החלום מן בתחילה לו ישתחוו אחיו כל כי בפתרונם

 עשר אחד אחיו לכל ירמוז" אנחנו" כי אלומים מאלמים אנחנו

 החלום מן כוכבים עשר ואחד והירח השמש לו ישתחוו שנית ופעם

  שיעליל התחבולה זאת חשב עמהם בנימן ראה שלא וכיון השני

 

 

 

 הראשון החלום לקיים אליו אחיו בנימין גם שיביאו כדי עליהם

 מהרו ולאמר אחיכם יוסף אני להם להגיד רצה לא כן ועל תחילה

 כי השניה בפעם עמהם עשה כאשר העגלות וישלח אבי אל ועלו

 הגיד הראשון החלום שנתקיים ואחרי ספק בלא מיד בא אביו היה

 לצער גדול חטא חוטא יוסף היה כן ולולי השני החלום לקיים להם

 ואף ועליו שמעון על ואבל בשכול רבים ימים ולהעמידו אביו את

 אביו שיבת על יחמול לא איך קצת אחיו את לצער רצונו היה אם

 שיתקיימו ידע כי החלומות לקיים בעתו יפה עשה הכל את אבל

 כוונתו שתהיה לא בגביע להם שעשה השני הענין גם באמת

 אותו שיקנאו בבנימין שנאה להם יש אולי חשד אבל לצערם

 ידם שהיה בנימין הרגיש שמא או בו כקנאתם אביהם באהבת

 עמהם שילך רצה לא כן ועל ושנאה קטטה ביניהם ונולדה ביוסף

 בו נתכוונו ולזה באהבתו אותם בדקו עד ידם בו ישלחו אולי בנימן

 כל אבא' בר חייא רבי אמר( ט צג) רבה בבראשית רבותינו

 מגיע שאתה עד אחיו בפני יהודה שדיבר קורא שאתה הדברים

 פיוס לאחיו פיוס ליוסף פיוס בו היה להתאפק יוסף יכול ולא

 וכן' וכו רחל של בניה על נפשו נותן היאך ראה ליוסף פיוס לבנימין

 בפתרון מחכמתו ביוסף היו האלה הענינים שכל אומר אני

 והיה רבים ימים במצרים יוסף שעמד אחר לתמוה יש כי החלומות

 לאביו אחד כתב שלח לא איך במצרים גדול שר בבית ונגיד פקיד

 היה ואילו ימים כששה לחברון קרוב מצרים כי ולנחמו להודיעו

 ויפדנו נפשו פדיון ויקר אביו לכבוד להודיעו ראוי היה שנה מהלך

 וכל אביו וגם לו אחיו השתחויית כי רואה היה אבל ממון ברוב

 במצרים שם להיותו מקוה והיה בארצם להיות אפשר אי אתו זרעו

 פרעה חלום ששמע אחרי שכן וכל שם הגדולה הצלחתו בראותו

 חלומותיו כל ויתקיימו שמה כלם יבאו כי לו שנתברר

 ( מקץ פרשת) כט שער בראשית יצחק עקידת

 יגש העושם והחלומות ... ל"ז ן"הרמב שכתב ממה ותמהני

 לקיים האדם שישתדל עצומה סכלות שתראה גם פתרונם

 :הבעלים מדעת שלא יעשו אשר' הדברי הם שהרי חלומותיו

 שנת תרע"ט -שם משמואל פרשת ויגש

 אורך כל לאביו יוסף הודיע שלא בטעם דהנה נראה כ"ע אשר

 כמה, מושל או במאסר יושב או עבד במצרים שהנהו הזה הזמן

 ממנו מצאתי שוב אשר נכון טעם הגדנו וכבר, בזה נאמרו טעמים

 גילה לא ה"הקב שאמר מטעם לו גילה לא שיצחק שכמו יקר בכלי

 שורה השכינה ואין ועצוב מתאבל' הי שיעקב ואף, לו אגלה ואני לו

 באה היתה לו לגלות י"הש רצון' הי אם מ"מ, עצבות מתוך

 י"הש רצון שאין יצחק דייק ומזה, ליעקב שיגלה ליצחק הנבואה

 טעם שמחמת לומר ויש, לו גילה לא כ"וע, ליעקב הדבר שיתגלה

 היתה שזאת לומר עוד והוספנו. לו מגלה יוסף' הי לא עצמו זה

, אביהם אל רעה דבתם את שהביא על ליוסף המשקל תשובת

 רצון שהוא לו שברור מה רק לדבר שלא במלין עצור' הי כ"ע

 :שמים


