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 לשון, לו השתחוו שהרי שנתקיימו וידע, עליהם - להם חלם אשר החלומות את יוסף ויזכר( ט)

 כל זכר לו משתחוים אחיו את יוסף בראות כי הכתוב יאמר כי, בהפך שהדבר דעתי ולפי. י"רש

 אחיו כל כי בפתרונם יודע כי, הזאת בפעם מהם אחד נתקיים שלא וידע להם חלם אשר החלומות

 אחיו לכל ירמוז" אנחנו" כי, אלומים מאלמים אנחנו והנה, הראשון החלום מן בתחילה לו ישתחוו

 שלא וכיון, השני החלום מן כוכבים עשר ואחד והירח השמש לו ישתחוו שנית ופעם, עשר אחד

 לקיים אליו אחיו בנימין גם שיביאו כדי עליהם שיעליל התחבולה זאת חשב עמהם בנימן ראה

 :תחילה הראשון החלום

 עשה כאשר העגלות וישלח אבי אל ועלו מהרו ולאמר, אחיכם יוסף אני להם להגיד רצה לא כן ועל

 להם הגיד הראשון החלום שנתקיים ואחרי. ספק בלא מיד בא אביו היה כי, השניה בפעם עמהם

 רבים ימים ולהעמידו אביו את לצער גדול חטא חוטא יוסף היה כן ולולי. השני החלום לקיים

 שיבת על יחמול לא איך קצת אחיו את לצער רצונו היה אם ואף, ועליו שמעון על ואבל בשכול

 :באמת שיתקיימו ידע כי החלומות לקיים בעתו יפה עשה הכל את אבל, אביו

 שנאה להם יש אולי חשד אבל, לצערם כוונתו שתהיה לא בגביע להם שעשה השני הענין גם

 ביוסף ידם שהיה בנימין הרגיש שמא או, בו כקנאתם אביהם באהבת אותו שיקנאו בבנימין

' בר חייא רבי אמר( ט צג) רבה בבראשית רבותינו בו נתכוונו ולזה ...ושנאה קטטה ביניהם ונולדה

 פיוס, לאחיו פיוס ליוסף פיוס בו היה... אחיו בפני יהודה שדיבר קורא שאתה הדברים כל אבא

 :'וכו רחל של בניה על נפשו נותן היאך ראה, ליוסף פיוס. לבנימין

 שעמד אחר לתמוה יש כי, החלומות בפתרון מחכמתו ביוסף היו האלה הענינים שכל אומר אני וכן

 לאביו אחד כתב שלח לא איך, במצרים גדול שר בבית ונגיד פקיד והיה רבים ימים במצרים יוסף

 להודיעו ראוי היה שנה מהלך היה ואילו, ימים כששה לחברון קרוב מצרים כי, ולנחמו להודיעו

 :ממון ברוב ויפדנו נפשו פדיון ויקר, אביו לכבוד

 והיה, בארצם להיות אפשר אי, אתו זרעו וכל אביו וגם לו אחיו השתחויית כי רואה היה אבל

 פרעה חלום ששמע אחרי שכן וכל, שם הגדולה הצלחתו בראותו במצרים שם להיותו מקוה

 :חלומותיו כל ויתקיימו שמה כלם יבאו כי לו שנתברר

 


