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 הנכם מורשים להעתיק או להדפיס את  : אישור
  .הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם



יוסף הושלך ללא סיבה  
 ,מעבידו לכלא על ידי

 בבית הסוהר.  פוטיפר
 יוסף היה ממושמע 

 .ומוכן לעזור 
 מנהל בית   

 הסוהר הפקיד 
 בידי יוסף את 
 עבודת ארגון 

 .בית הסוהר 



בגלל שאלוהים היה עם  
בית הסוהר הפך  , יוסף

 למקום טוב  
 .יותר עבור כולם



 אופה המלך ושר המשקים
מדוע  .  "היו בבית הסוהר 

 שאל אותם "  ?אתם עצובים
 יוסף        
 יום       
 .אחד       



 אף אחד לא יכול לפענח"
 את משמעות החלומות   

 אמרו האנשים  " ,שלנו
 
 
 
 
 

 .מודאגים               



אמר  !"  אלוהים יכול"
אמרו לי את  .  "יוסף

 ."החלומות



משמעות החלום שלך הוא שבעוד שלושה  "
 אמר  " ,ימים תמצא חסד בעיני המלך פרעה

 יוסף לשר                                
 .המשקים                              



."   זכור אותי ובקש מפרעה לשחרר אותי"
 בעוד .  "החלום של האופה ניבא חדשות רעות

 שלושה ימים                          
 "  ,אתה תמות                        
 .   אמר יוסף                        
 שני החלומות                          

 .התממשו                              



 אבל שר המשקים שכח את יוסף                  
 עד שיום אחד התעורר                    
 המלך פרעה                    
 .  מוטרד                  

 חלמתי  "
 "  חלום

 .הוא קרא



 אף אחד מחכמי המלך לא יכול                     
 אז נזכר שר  .  היה לפרשו                   
 המשקים                     
 ביוסף                     

 השוהה  
 בבית 
 הוא .  הסוהר

 .סיפר לפרעה עליו



 .  פרעה קרא מיד ליוסף
 "  ,החלום שלך הוא מסר מאלוהים"

 .אמר יוסף למלך



 על מצרים יבואו שבע שנים  "
 טובות של שובע ואחר כך שבע  

 ."שנים של מחסור ורעב



התכונן עכשיו לאגור "    
מזון במשך שבע השנים  

 יעץ" ,הטובות
 ,יוסף לפרעה 

 אחרת כל" 
 אנשיך 

 ימותו 
 ."ברעב 



הכריז  " ,אלוהים אתך"
 אתה תשלוט.  "פרעה

 ,על מצרים 
 ותהיה השני 

 בחשיבות 
 ."  אחריי 



.  ואז שבע שנות רעב.  שבע שנות שובע באו
אוכל הפך לנדיר בכל מקום מלבד במצרים  

 .מפני שהם אגרו בחוכמה אוכל רב



משפחתו  , בארצו הרחוקה של יוסף
 .של יעקב סבלה מרעב



 .   אנשים מכל המדינות הגיעו למצרים לקנות דגן
 "  ,גם אתם צריכים ללכת"               

 ציוה יעקב את                   
 או  ", בניו                      

 שנמות                          
 ."מרעב                        



 הבנים התכוננו    , עם הגיעם למצרים
 .לקנות אוכל   



 בניו של יעקב השתחוו בפני האדם 
 הם לא זיהו את    .החשוב של מצרים

 יוסף נזכר בחלום  .  יוסף אחיהם
 אלוהים רומם  .  שחלם בנעוריו
 .אותו מעל אחיו



 הוא דיבר  .  יוסף היה מאוד נבון       
 בגסות והחזיק את אחיו                    

 שמעון כבן                        
 .ערובה                        



 לכו הביתה  , קחו אוכל"
   אחיכם עם וחזרו    
 הוא   ",הצעיר    
 .ציוה    



אז אדע שאתם  "
 ."לא מרגלים



האחים חשבו שאלוהים כנראה  
 מעניש אותם על כך שמכרו את 

 יוסף לעבדות שנים                 
 .רבות לפני כן                



 הכסף.  "יעקב ובניו היו מבולבלים
 והשליט.  שלנו הוחזר עם הדגן 

 אמר שעלינו להביא את 
 ."בנימין                              



אבל תוך .  יעקב לא רצה לתת לבנימין ללכת
 האחים.  זמן קצר האוכל אזל

 בנימין. נאלצו לחזור למצרים 
 .הלך איתם                         



כאשר יוסף ראה את בנימין הוא ציוה על  
.  האחים הוזמנו. המשרתים לערוך משתה גדול

אולי  .  שאל יוסף"  ?האם אביכם  חי ובריא"
 הוא חשב כיצד הוא יוכל לאחד את  

 כל המשפחה  
 .יחד



יוסף גם רצה לדעת האם אחיו  
מצטערים על החטא שביצעו  

 .לפני שנים רבות
 לאחר המשתה הוא 

 האשים אותם 
 

 ,כעונש.  "בגניבה 
 אני אחזיק בבנימין 

 ",כעבד שלי 
 .אמר יוסף 



"  ,קח את חיי במקום, אדוני"
 יוסף.  התחנן יהודה

 שהציע, ידע שיהודה 
 ,למכור את יוסף 
 .  השתנה לחלוטין 



ללא יכולת להסתיר את אהבתו 
 שלח  , למשפחתו

 יוסף את כל 
 המשרתים  

 המצרים  
 .  החוצה

 

 הוא פרץ  
 .בבכי



 אשר מכרתם  , אני יוסף אחיכם"
 המומים  ."  למצרים

 ומפוחדים  
 האחים לא 
 .אמרו מילה



 .יוסף עודד את אחיו
 
 
 

 אלוהים הפך"   
 אותי למושל מצרים 

 כדי שאוכל להציל 
 את חייכם

 
 .מהרעב            



 הביאו, לכו
 אני.  את אבי 
 ."אדאג לכם 



 יעקב ויוסף נפגשו מחדש
 
 
 

 במצרים וכל 
 המשפחה גרה שם 

 .  בשלום ובשפע 
 
 



 אלוהים נותן כבוד ליוסף המשועבד  
   

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים
 

 :מצוי ב
 

 'מה –' בראשית לט
 
 

 "פתח דבריך יאיר"
  130, תהלים קיט



 הסוף



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

 
אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם 

העונש על חטא הוא מוות אבל .  הוא קורא חטא
, אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו, ישוע
אם אתה או !  קם לתחיה מן המתים ועלה לשמים

את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על 
הוא יבוא ויחיה  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עכשו בתוככם ואתם תחיו עמו לעולמים



 ,  אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
 :אמרו זאת לאלוהים

שאתה הוא ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר
אלוהים שהפך להיות אדם ושמת עבור חטאי  

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על .  ושקמת מן המתים
החטאים שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים  

עזור לי  .  עכשו ושיום אחד אהיה אתך לעולמים
 .  אמן).  או בתך(לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך 

 
   ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום

 16' יוחנן ג
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