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אפילו עשו קבל  .  בנו יעקב חזר הביתה.  יצחק היה מאושר
אבל בניו של יעקב לא  .  בברכה את אחיו שפעם נשבע להורגו

 הוא היה הבן המועדף    ,אחיהם הצעיר, היו מאושרים בגלל יוסף
 .ידי אביהם-על                         



. חיו של יוסף כעסו עליו אף יותר אחרי שסיפר להם את חלומו
אלומת הדגן שלי עמדה ניצבת ואלומות הדגן שלכם השתחוו  

משמעות החלום היתה שיוסף יהיה יותר  .  סיפר יוסף, "כבוד
 .שוב מאחיו



בחלום השני של יוסף 
הירח והכוכבים  , השמש

אפילו אביו  .  השתחוו לו
יעקב כעס עליו כעת על כך  
שהוא רומם את עצמו מעל  

 .הוריו ואחיו



.  יום אחד שלח יעקב את יוסף אל השדה בו רעו אחיו את הצאן
.  הם לחשו -" בואו נהרוג את החולם הזה.  "אחיו ראו אותו מגיע

 .יוסף לא ידע על הסכנה שלפניו



,  "אנחנו לא צריכים לשפוך דם.  "האח הבכור לא הסכים, ראובן
ראובן  !"  השליכו אותו למות שם.  ראו הנה בור.  "הוא אמר

 .תכנן להציל אותו עם רדת הלילה



כאשר יוסף הגיע  
,  תפסו אותו אחיו

והפשיטו את כותנת  
הפסים המיוחדת  

שעשה יעקב עבור בנו  
הם השליכו  .  המועדף

 .אותו אל הבור הנורא



 שיירה של גמלים  , בזמן שראובן נעדר                              
 ,  שהיתה בדרכה למצרים הרחוקה                                 

 , "בואו נמכור את יוסף.  "התקרבה                                  
 הם  .  העסקה נעשתה. קרא יהודה אחיו                                  

 מכרו את יוסף עבור עשרים מטבעות                                     
 .כסף                                      



 הסתכל יוסף חסר הישע בזמן שהגמל המתנדנד  , דומע ומלא פחד
 .הרחיק אותו ממשפחתו וארצו



האם זוהי הכותנת של  "
.  היא מלאה דם?  יוסף

."  מצאנו אותה במדבר
האחים האכזריים גרמו  
ליעקב להאמין שחיית  

פרא הרגה את בנו 
יעקב קרע את  .  המועדף

איש לא  .  בגדיו והתאבל
 .יכול היה לנחמו



אולי הוא .  יוסף היה כנראה בודד ומפוחד, במצרים
הוא היה  .  אבל הוא לא יכול היה לברוח.  התגעגע הביתה

 איש  -עבד בביתו של פוטיפר
 פוטיפר ראה  .  מצרי חשוב

 שיוסף תמיד עבד בחריצות  
 .ושאפשר לסמוך עליו



אמר  , "כל מה שאתה עושה מצליח"
אלוהים הוא .  "פוטיפר ליוסף יום אחד

אני רוצה שתהיה למשרת הראשי .  אתך
אחראי על כל ביתי ועסקיי וכל שאר ,

 ."המשרתים



אלוהים ברך את פוטיפר  
בעושר בביתו ובשדה בזכותו  

, כעת כאדם חשוב.  של יוסף
יוסף עדיין האמין ושרת את 

אבל  .  אלוהים במסירות
 . צרות הגיעו על יוסף



היא רצתה שיוסף ימלא את  .  אשתו של פוטיפר היתה אשה רעה
 הוא לא רצה לחטוא לאלוהים  .  יוסף סרב.  מקומו של בעלה

 .  ולפגוע ולהרע לפוטיפר                                              
 כאשר האשה ניסתה להכריח                                                  

 אבל היא  .  הוא ברח, אותו                                                   
  .תפסה בידה את בגדו                                                   



 .  התלוננה אשתו של פוטיפר, "העבד שלך תקף אותי"
אולי הוא ידע שאשתו  .  פוטיפר כעס!"  ראה את בגדו, הנה"

 ?  מה הוא יעשה.  אבל הוא היה צריך לעשות משהו.  משקרת



 פוטיפר השליך את יוסף 
 למרות שהיה  .  הסוהר-לבית

 יוסף לא כעס או  , מפשע-חף
 אולי הוא למד  .  היה למריר

 מהקשיים שלא חשוב היכן   
 ,  אם הוא יכבד את אלוהים, שהוא יהיה   
 אפילו  –אלוהים יכבד אותו    
 .הסוהר -בבית   



 הבן המועדף הופך לעבד
 

 ך  ''התנ, סיפ ור מדבר אלוהים 
 

 :מצוי ב
 

 'בראשית לט', בראשית לז   
 
 
 

 "פתח דבריך יאיר"
 130, תהלים קיט
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 הסוף



 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
 . אותו

 
העונש על .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא

, ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו
ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה .  למות על הצלב ולהענש במקומנו

אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים
הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עמו לעולמים
 

 :אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

 . אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים
 

 16' יוחנן ג ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
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