סיפורו של אלוהים ,הסיפור שלנו
שעור  :12האבות
(בראשית כד  -נ)

בר' כד 4 - 1
בר' כה 28 - 23

 .1יצחק מתחתן עם רבקה ,שיולדת לו תאומים עשיו ויעקב .לפני שהם נולדים,
אלוהים אומר לרבקה שהאח הצעיר מביניהם ישרת את הבכור.

בר' כה 34 - 33
בר' כז 41

 .2עשיו מוותר על בכורתו בעבור נזיד עדשים .כשיצחק זקן ,רבקה משטה בו וגורמת
לו לתת את ברכתו הראשונה ליעקב במקום לעשיו .עשיו שונא את יעקב ונשבע
להרגו .יעקב בורח להרן לחיות עם אחי רבקה לבן.

בר' כח 15 - 12

 .3בדרכו להרן  ,יעקב רואה בחלום סולם שראשו מגיע השמימה ומלאכי אלוהים
עולים ויורדים בסולם והינה .ה' ניצב עליו וחוזר שוב באוזני יעקב על הברית שכרת
עם אברהם.

בר' כט

בר' לא  ,13 - 3לב 12 - 9
"לא יעקב יאמר עוד שמך ,כי
אם ישראל ,כי שרית עם
אלוהים ועם אנשים ותוכל".
(בר' לב )28
בר' לג
בר' לט 5

 .4יעקב עובד עבור לבן במשך שבע שנים בעבור בתו רחל שאהב .בתום שבע השנים
לבן מרמה את יעקב ונותן לו את ביתו האחרת לאה .יעקב עובד עוד שבע שנים על
מנת שיוכל לשאת גם את רחל.
 .5שתי נשותיו של יעקב ושפחותיהן יולדות  12בנים:
לאה :ראובן ,שמעון ,לוי ,יהודה
בלהה (שפחת רחל) :דן ונפתלי
זילפה (שפחת לאה) :גד ואשר
לאה :יששכר וזבולון
רחל :יוסף ובנימין (רחל מתה בזמן לידת בנימין).
 .6אלוהים מצווה ליעקב לחזור לכנען .יעקב מפחד מאחיו עשיו ומתפלל שאלוהים
יושיע אותו .בלילה ,נאבק מלאך עם יעקב .אלוהים משנה את שמו לישראל.
 .7עם חזרתו לכנען ,יעקב ועשיו מתפייסים – סימן לפיוס בין ישראל והכנסיה?
 .8יוסף היה הבן המועדף על יעקב .אחיו של יוסף מקנאים בו מפני שיעקב תפר לו
כותנת פסים צבעונית ובגלל שיוסף חלם שני חלומות בהם הוא ראה את אחיו
משתחווים לו.
 .9אחיו של יוסף זוממים להרוג אותו אבל בסוף מוכרים אותו בעבור  20שקל כסף.
יוסף הופך למשגיח של בית מצרי (פוטיפר) ואלויהם מברך את הבית הזה.

בר' מא 50

 .10בגלל אשת פוטיפר יוסף מושלח לכלא .שם הוא מפרש את חלומותיהם של אופה
ומשקה (איש משק בית).

בר' מא 49 - 47
בר' מא 57 - 53

 .11שנתיים מאוחר יותר ,מפרש יוסף את חלומותיו של פרעה 7 .שנים של יבול טוב
ולאחריהן  7שנות רעב .פרעה שם את יוסף "כאיש השני" במצריים .אשתו המצרית
של יוסף אוסנת ,יולדת לו את מנשה ואפריים.

בר' מה 28 - 1
"אני אחיכם יוסף אשר
מכרתם למצרים".

 .12במשך  7שנות קצירה טוב יוסף אוגר חיטה .אחרי שמתחיל הרעב ,יוסף מוכר
חיטה למצרים ולאחרים .מכנען ,יעקב שולח את בניו למצריים לקנות חיטה.
כאשר אחי יוסף משתחווים אליו ,הוא מזהה אותם אך הם לא מזהים אותו .יוסף
מתנהג איתם בניכור עד שהם מתחרטים על חטאם מהעבר.

בר' מז 27
בר' מט

 .13יוסף נשבר וחושף את זהותו לפני אחיו .אחיו של יוסף חוזרים לכנען ומביאים
עימם את אביהם יעקב בחזרה למצריים .הם מתיישבים בארץ גושן.

בר' נ 24

 .14לפני מותו ,מברך יעקב את  12בניו עם שני בני יוסף מנשה ואפריים .יהודה מקבל
ברכה מיוחדת .על ערש דווי יוסף מזכיר לאחיו שאלוהים יוציא אותם ממצריים
ויחזירם אל ארץ כנען.
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יוסף ואחיו

צלם לישוע ולעם היהודי
ישוע

יוסף
אביו אהב אותו במיוחד.

נקרא 'בני אהובי' על ידי אלוהים האב.

שנוא על ידי אחיו.

שנוא על ידי אחיו היהודים.

היו לו חלומות נבואיים שחזו את העתיד.

היה נביא שניבא את העתיד לדורו.

אביו שלח אותו לאחיו; יוסף ציית למרות שהוא ידע את
השנאה שלהם כלפיו.

האב שלח את ישוע לאחיו היהודים .ישוע ציית וידע שהם
יהרגו אותו.

אחיו רצו להרוג אותו אך מכרו אותו במקום זאת למדיינים
בעבור  20שקל כסף.

ראשי היהודים רצו להרוג את ישוע .הוא נבגד בעבור 30
שקל כסף ונמכר לרומאים.

אחיו הפשיטו אותו מבגדיו וזרקו אותו לבור.

ישוע הופשט ונקבר במערת הקבר.

במצריים ,יוסף נחשף לפיתויים ועמד בפניהם.

ישוע עמד בפיתויי השטן במשך  40יום.

הואשם בחטא שלא בצדק.

נענש על חטאינו כשהוא עצמו תמים.

בילה יותר משנתיים בכלא לפני שהואלה לדרגה גבוהה על
ידי פרעה.

בילה שתי לילות בקבר לפני שאלוהים הקימו מן המתים
בגבורה.

התמנה לאדם השני תחת פרעה במצריים.

התמנה למלך על האומות .יושב לימין האב.

סיפק חיטה למצרים ולכל העולם.

ישוע הוא לחם החיים לעולם.

אחיו של יוסף באו למצריים לקנות אוכל בגלל הרעב.

בני ישראל רעבים רוחנית ,כשישוע מציע להם את לחם
החיים.

יוסף זיהה את אחיו אך הם לא זיהו אותו.

ישוע מכיר את אחיו היהודים אך הם לא מכירים בו.

אחיו חושבים אותו למצרי ומדברים איתו באמצעות
מתרגם.

העם היהודי מתייחס אל ישוע כאל גוי ומסרבים להכיר בו
כאחיהם.

התייחס אל אחיו בחומרה עד שחזרו מחטאם.

ישוע מחכה עד שמשפחתו תכיר בו.

יוסף חושף את זהותו בפני אחיו.

בבוא היום יחשוף ישוע את זהותו האמיתית לעם ישראל.

הבגידה של אחיו של יוסף פועלת בסופו של דבר לטובתם
ולטובת אחרים.

אלוהים השתמש בדחיה של העם היהודי כלפי ישוע בכדי
להביא גאולה לגויים.

יוסף הזמין את אחיו לבוא לגור בארץ גושן.

ישוע שומר מקום במלכותו לעמו ישראל העם היהודי.
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