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"ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹב" )כה, כו(
"י ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא הּוא ֶזה ֶׁשָּקָרא ֶאת ְׁשמֹו ַיֲעֹקב. ָכַתב ַרּׁשִ

ֵמת".  ֹלא  ָאִבינּו  ֶׁשַּיֲעקֹב  "ִמָּכאן  ַּבִּמְדָרׁש:  ֲחַז"ל  ָּכְך  ַעל  ְוהֹוִסיפּו 
ְוֹלא מּוָבן, ָמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ָהֻעְבָּדה ֶׁשה' ָקָרא ֶאת ְׁשמֹו ַיֲעֹקב, ְלָכְך 

ֶׁשַּיֲעקֹב ֹלא ֵמת?

ְלָכל  ְּבֵׁשמֹות  ָקָרא  ָהִראׁשֹון  ֶׁשָאָדם  ֶׁשְּבֵעת  ַּבֲחַז"ל,  מּוָבא  ְוִהֵּנה 
ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים, ָׁשַאל אֹותֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ְוַאָּתה, ַמה ְיֵהא ִׁשְמָך? 

ְוָעָנה לֹו: ָאָדם ְיֵהא ְׁשִמי.

ְלָאָדם  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָקָרא  ֹלא  ַמּדּוַע  ַהְמָפְרִׁשים,  ְוִהְקׁשּו 
ָהָיה  ֶׁשִאּלּו  ְוֵתְרצּו  ְלַעְצמֹו?  ֵׁשם  ִלְקֹרא  ִמֶּמּנּו  ִּבֵּקׁש  ְוַרק  ְּבֵׁשם, 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעְצמֹו קֹוֵרא ְלָאָדם ְּבֵׁשם, ֹלא ָהָיה ֵמת ְלעֹוָלם, 
ֵּכיָון ֶׁשַּמֲעָׂשיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵאיָנם ְּבֵטִלים ְלעֹוָלם. ְוְקִריַאת 
ָיָצא  ְׁשמֹו,  ְוִיְתַּבֵּטל  ָהָאָדם  ָימּות  ִאם  ְוִהֵּנה  ְּכַמֲעֶׂשה.  ֶנְחֶׁשֶבת  ֵׁשם 

ֶׁשִהְתַּבֵּטל ַּגם ַמֲעֵׂשהּו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך.

ַהָּקדֹוׁש  ְיֵדי  ַעל  ֶנֶעְׂשָתה  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ּוְקִריַאת  ּוֵמַאַחר 
ָּברּוְך הּוא ַעְצמֹו, מּוָכח ִמָּכאן ֶׁשַּיֲעֹקב ָאִבינּו ֹלא ֵמת.

)ַמֲהִרי"א(

"ַוָּיֵבא לֹו ַיִין ַוֵּיְׁשְּת" )כז, כה(
ַּבִּמְדָרׁש ָּכתּוב: ִמיָכֵאל ֵהִביא לֹו ַיִין ִמַּגן ֵעֶדן.

ְּדִפיקֹות ֲעִדינֹות ִנְׁשְמעּו ַעל ֶּדֶלת ָהֵעץ ַהִּמְתּפֹוֶרֶרת. ֶהָעִני ַהִּמְתּגֹוֵרר 
ַּבַּבִית ַהַּדל, ִמֵהר ִלְפּתַֹח ֶאת ַהֶּדֶלת. ָמה ַרָּבה ָהְיָתה ִׂשְמָחתֹו ִלְראֹות 
ִׂשְמָחתֹו  ְּבֹרב  ִמֶּלעלֹוב.  ָּדִוד  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק,  ְיִדידֹו  ֶאת  ַהִּמְפָּתן  ַעל 
ַמֲאָכל  ִּדְבֵרי  ֲהִכיִני  לּוִׁשי,  "ַמֲהִרי  ְוָאַמר:  ִאְׁשּתֹו  ֶאל  ֶהָעִני  ִמֵהר 
ְׂשֵמָחה  ֹּכה  "ָהִייִתי  ִּבְמבּוָכה:  ה  ָהִאּׁשָ ָעְנָתה  ֶהָחׁשּוב!"  ְלאֹוְרֵחנּו 
ְלָהִכין ַמְטַעִּמים ִלְכבֹוד ָהאֹוֵרַח, ַאְך ָמה ֶאֱעֶׂשה ְוַהַּבִית ֵריק ִמּכֹל, 

ַאְך ְמַעט ֶקַמח נֹוַתר ִלי ַּבְּמַזֶּוה".

"ַוְיִהי ֵעָׂשו ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד ִאיׁש ָׂשֶדה ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ָּתם ֹיֵׁשב 
ֹאָהִלים" )כה, כז(

ֵאָלה ַמּדּוַע  ַהּתֹוָרה ְמַכָּנה ֶאת ֵעָׂשו "ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד", ִנְׁשֶאֶלת ַהּׁשְ
לֹו  קֹוֵראת  ִהיא  ֵאין  ַיֲעֹקב,  ֶׁשל  ַמֲעָלתֹו  ֶאת  ַמְגִּדיָרה  ְּכֶׁשַהּתֹוָרה 

"ִאיׁש יֹוֵדַע ִלְלמֹד"?

ִחּלּוק ָּגדֹול ֵיׁש ֵּבין ַּבַעל ְמָלאָכה, ְלֵבין ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה:

ְוֵאין  יג,  ֶׁשַּמּשִׂ ּתֹוָצאֹות  ִּפי  ַעל  ֶאָּלא  ִיָּמֵדד  ֹלא  ְמָלאָכה-  ַּבַעל 
ַמְׁשָמעּות ַלֲעָמלֹו ַּכֲאֶׁשר ֵאין ֲעָמלֹו ֵמִניב ֵּפרֹות. ַעל ֵּכן ֵעָׂשו ַהַּצָּיד, 
ֹלא ִנְמַדד ְּבָכְך ֶׁשּלֹוֵמד ֶאת ַּדְרֵּכי ַהֵּציָדה, ֶאָּלא ִּביִדיָעתֹו ּוִביָכְלּתֹו 

ַהַּמֲעִׂשית "ָלצּוד". 

ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה- ֵאינֹו ִנְמַדד ְלִפי ַהּתֹוָצאֹות ְּכַלל, ֶׁשֲהֵרי ֵאין ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא מֹוֶנה ַּדִּפים ֶאָּלא ָׁשעֹות, ְּכלֹוַמר ַהְּיִגיָעה ְוַהַּמֲאָמץ ֵאיָנן 
ִגים. ַעל ֵּכן ֹלא ִנְׁשַּתֵּבַח ַיֲעֹקב ַּבֶּמה ֶׁשּיֹוֵדַע  ֲחׁשּובֹות ָּפחֹות ִמן ַהֶהּשֵׂ
ִלְלֹמד, ֶאָּלא ַּדְוָקא ַּבֶּמה ֶׁשהּוא "יֹוֵׁשב ֹאָהִלים", ְּכלֹוַמר ָעֵמל ְועֹוֵסק 

ַּבּתֹוָרה, ְּבֹלא ַׁשָּיכּות ְוִעְנַין ַלַהְצָלָחה. 

 )ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי-קֹול ְּדָמָמה ַּדָּקה(

ִהיא  ֵעִצים.  ְמַעט  ְוִלְּקָטה  ַהַּיַער,  ֶאל  ה  ָהִאּׁשָ ָיְצָאה  ְּבֵרָרה,  ְּבֵלית 
ְוֶאת  ּוִבְׁשָּלה אֹותֹו  ַמִים,  ִּבְמַעט  ַהֶּקַמח  ֶאת  ָלָׁשה  ֵּביָתה  ֶאל  ָׁשָבה 

ְלָחן. ַהַּמֲאָכל ַהַּדל ִהִּגיָׁשה ֶאל ַהּׁשֻ

ִּבְׁשַעת ֶעֶרב ָחַזר ַרִּבי ָּדִוד ְלֵביתֹו, ְוָסח ָלַרָּבִנית: "ַהּיֹום ָהִייִתי ֵאֶצל 
ֲחֵבִרי. ַרְעָיתֹו ִהִּגיָׁשה ָלנּו ַמֲאָכל ֲאֶׁשר ּבֹו ַחְׁשִּתי ַטַעם ַּגן ֵעֶדן!"

"ַמִּכיָרה  ְלַעְצָמּה:  ְוָאְמָרה  ַּבְעָלּה,  ִּדְבֵרי  ַעל  ָהַרָּבִנית  ִהְתַּפְּלָאה 
ַטֲעָמם  ָהעֹוָלם,  ַמְנַעֵּמי  ִמָּכל  ָהָרחֹוק  ְּכָאָדם  ָּדִוד  ַרִּבי  ֶאת  ֲאִני 
ם ֵלב ְלַטֲעמֹו ֶׁשל  ִיָּתֵכן ֶׁשּשָׂ ֶׁשל ַמֲאָכִלים ֵאינֹו נֹוֵגַע לֹו ְּכָלל. ֵאיְך 
ַהַּתְבִׁשיל ֶׁשֻהַּגׁש ְלָפָניו, ְוָחׁש ּבֹו ַטַעם ַּגן ֵעֶדן? ַוַּדאי ֵאין ַהְּדָבִרים 
ִּכְפׁשּוָטם". ָהְלָכה ָהַרָּבִנית ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ֶהָחֵבר ֶהָעִני, ְוָׁשֲאָלה ֶאת 
ַּכֲאֶׁשר  ַּבֲעִלי  ִלְפֵני  ִהַּגְׁשְּת  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲאָכל  ַמהּו  ִלי,  "ִאְמִרי  ִאְׁשּתֹו: 

ִּבֵּקר ֶאְצְלֶכם?"

ה ָהֲעִנָּיה ְּבַפְׁשטּות: "ֹאַמר ָלְך ֶאת ָהֱאֶמת. ַּכֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש  ָעְנָתה ָהִאּׁשָ
ִמֶּמִּני ַּבְעִלי ְלָהִכין ְּדַבר ַמֲאָכל ִלְכבֹוד ָהאֹוֵרַח, ֹלא ָהָיה ִלי ָּדָבר. ַרק 
ְמַעט ֶקַמח ָהָיה ִלי ַּבַּבִית, ַאְך ֹלא ָהָיה ַּבֶּמה ָלֵתת ַטַעם ַּבַּתְבִׁשיל. 
ֶמה ָעִׂשיִתי? ִהְתַּפַּלְלִּתי ַלה' ְוָאַמְרִּתי: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָּגלּוי ְוָידּוַע 
ְלָפֶניָך ֶׁשֵאין ִלי ַּבַּבִית ְמאּוָמה, ַאְך ְלָך ֵיׁש ַּגן ֵעֶדן. ָאָּנא, ֵּתן ַּבַּמֲאָכל 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות:  ָהַרָּבִנית  ָאְמָרה  ֵעֶדן!"  ַּגן  ַטַעם  ְמִכיָנה  ֲאִני  ֲאֶׁשר 

"ְּתִפָּלֵתְך ִהְתַקְּבָלה, ַטַעם ַּגן ֵעֶדן ָאֵכן ָהָיה ּבֹו".

)ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים(



ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא )ה' ִּכְסֵלו ת"ש(

ַה"ִּבְרַּכת ְׁשמּוֵאל"
 - ֶּבער"  ָּברּוְך  "ר'  ֵליּבֹוִביץ,  ֹּדב  ָּברּוְך  ַרִּבי 
ָהָיה  ַהְיִׁשיבֹות,  ְּבעֹוַלם  אֹותֹו  ֶׁשְּמַכִּנים  ְּכִפי 
ַלְמרֹות  ַאְך  ָחִריף,  רֹאׁש  ּוַבַעל  ָעצּום  ָּגאֹון 
ָעָמל  ִמּתֹוְך  ָהָיה  ַּבּתֹוָרה  ִעְסקֹו  ָּכל  זֹאת, 
ֻמְפָלג ִויִגיָעה ְמֻרָּבה. הּוא ִהְתַּבֵּטא ַּפַעם ִּבְפֵני 
ַּתְלִמיָדיו ֶׁשַעל ֻׁשְלָחן ָערּוְך ֵחֶלק "יֹוֶרה ֵּדָעה" 
ֶׁשְּכָבר  ַלְמרֹות  ַּפַעם,  ְׁשֹלִׁשים  ְלָפחֹות  ָחַזר 
ְּבִגיל 12 ָהָיה ָּבִקיא ְּבֵחֶלק ֶזה ְּבָכל ִהְלכֹוָתיו 

ּוְפָרָטיו, ִמְּתִחָּלתֹו ְוַעד סֹופֹו. 

ַחִּיים  ר'  ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ַהֻּמְבָהִקים  ִמַּתְלִמיָדיו  ָהָיה  ֶּבער  ָּברּוְך  ר' 
סֹולֹוֵבְיִצ'יק ִמְּבִריְסק. ְּכָבר ְּבִגיל 16 ִנְמָנה ַעל ְקבּוָצה ְמֻצְמֶצֶמת 
ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִעָּמם ָלַמד ר' ַחִּיים ֶאת ִׁשעּורֹו, ִלְפֵני ֶׁשְּמָסרֹו 

ִלְכַלל ַּתְלִמיֵדי ְיִׁשיַבת וֹולֹוִז'ין.

ִּבְהיֹותֹו ֶּבן 34 ִהְתַמָּנה ר' ָּברּוְך ֶּבער ְלַכֵהן ְּכֹראׁש ְיִׁשיַבת "ְּכֶנֶסת 
ְמֻאָחר  ַאְך  ְסַלּבֹוְדָקה,  ָּבִעיר  ְּתִחָּלה  ָׁשְכָנה  ַהְיִׁשיָבה  ִיְצָחק".  ֵּבית 
יֹוֵתר ָעְבָרה ְלִויְלָנה, ּוְלַבּסֹוף ָקְבָעה ֶאת מֹוָׁשָבּה ָּבִעיר ָקֵמִניץ. ר' 
ָּברּוְך ֶּבער ָמַסר ִּבְפֵני ַּתְלִמיָדיו ִׁשעּוִרים ּוָבֶהם ִחּדּוִׁשים ּוִפְלּפּוִלים 
ֵאּלּו  ִחּדּוִׁשים  ְלִתְפֶאֶרת.  ְּבנּויֹות  ְוַחּבּורֹות  ּתֹוָרה  ְיסֹוֵדי  ים,  ֲעֻמקִּ
ֶׁשָעָליו ׁשֹוְקִדים  ֵסֶפר  "ִּבְרַּכת ְׁשמּוֵאל",  ְּבִסְפרֹו  ַהְּכָתב  ַעל  ֶהֱעָלה 

ַוֲעֵמִלים ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ְּבעֹוַלם ַהּתֹוָרה ַעד ָיֵמינּו ָאנּו. 

ַמִים ֶׁשל ר' ָּברּוְך ֶּבער  ְּבנֹוָסף ִלְגאֹונּותֹו ָהֲעצּוָמה, ָהְיָתה ִיְרַאת ַהּׁשָ
ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ֵמִעְנְיֵני  ָּפרּוׁש  ָהָיה  הּוא  ְלָחְכָמתֹו.  ְוקֹוֶדֶמת  ֻמְפֶלֶגת 
ְוִהְסַּתֵּפק ְּבֻמָעט. ֵאַרע ּוְבֶעֶרב ַׁשָּבת ֹקֶדׁש, ִנְכַנס ָעִני ְלֵביתֹו ּוִבֵּקׁש 
ְּבעֹוָלמֹו,  ָׁשקּוַע  ֶׁשָהָיה  ֶּבער,  ָּברּוְך  ר'  ַׁשָּבת.  ְלָצְרֵכי  ָמעֹות  ִמֶּמּנּו 
ְלָחן ַמְטֵּבַע, ִהִּגיָׁשּה ֶלָעִני, ּוְפָטרֹו  עֹוָלָמּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ָרָאה ַעל ַהּׁשֻ
ְלָׁשלֹום. ַּכֲעבֹור ָׁשָעה ַקָּלה ִנְכְנָסה ָהַרָּבִנית ַלֶחֶדר, ְוִחְּפָׂשה ֶאת אֹותֹו 
ה ְזלּוִטי - ַּבַעל  ַמְטֵּבַע. ִהְתָּבֵרר ִּכי ַמְטֵּבַע ֶזה ָהָיה ַמְטֵּבַע ֶׁשל ֲחִמּׁשָ
ֵעֶרְך ַרב ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה, ּוְבֶאְמָצעּותֹו ֲאמּוִרים ָהיּו ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה 

בּוַע ִחיָדה ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ

מֹוִפיַע  ַּבָּפָרָׁשה  ָּפסּוק  ְּבֵאיֶזה 
ה ְּפָעִלים?  לתגובות, הערות וכל עניני הגליון ֶרֶצף ֶׁשל ֲחִמּׁשָ
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ָּבת, ַאְך הּוא ְּבִצְדקּותֹו ּוְפִריׁשּותֹו ֹלא ָׁשת  ִלְקנֹות ֶאת ָּכל ָצְרֵכי ַהּׁשַ
ִלּבֹו ָלֹזאת.

ְּבאֹור  ָּתִדיר  ָּבֲערּו  ֶּבער,  ָּברּוְך  ר'  ֶׁשל  ָּפָניו 
ֶׁשָחזּו  ֵאּלּו  ִּכי  ַעד  ּוְקדֹוָׁשה,  ּתֹוָרה  ֶׁשל 
ְּבִלּמּודֹו,  ָׁשקּוַע  ֶׁשָהָיה  ְּבֵעת  ָּפָניו  ְּבַהְדַרת 
ְּבֵעת  ִּכי  ְמֻסָּפר  ְוִיְרָאה.  ַּפַחד  ִנְתָקִפים  ָהיּו 
ָּדַרׁש  ְלָקֵמִניץ,  ַהָּנאִצים  ַהַּקְלָּגִסים  ֶׁשִּנְכְנסּו 
ָה"ַרִּביֶנר"  ֶאת  ִלְפֹּגׁש  ַהֶּגְרָמִני  ַהַּגִיס  ְמַפֵּקד 
ְמַפְּקָדם  ִעם  ַהֶּגְרָמִנים  ְּכֶׁשִהִּגיעּו  ַהְּמקֹוִמי. 
ַלַּבִית, ִנְכְנסּו ְלַחְדרֹו. ִמָּיד ְּבִהָּכְנָסם, ָנָׂשא ר' 
ְלַאַחר  ִלְרצֹוָנם.  ּוְׁשָאָלם  ְלֶעְבָרם,  ַהּיֹוְקדֹות  ֵעיָניו  ֶאת  ֶּבער  ָּברּוְך 
ֶרַגע ֶׁשל ְׁשִתיָקה ִנְבֲהלּו ְלֶפַתע ַהַחָּיִלים ּוִמְלְמלּו "ְּכלּום ְּכלּום, ֹלא 
רֹוִצים ְּכלּום", ְוִחיׁש ַקל ָנְׂשאּו ֶאת ַרְגֵליֶהם ְוָעְזבּו ֶאת ַהַּבִית. ְוָאֵכן, 
ְּבֹאַרח ֶּפֶלא, ְּבָכל ֵעת ָׁשהּוָתם ָּבֲעָיָרה ָקֵמִניץ, ֹלא ֵהֵרעּו ַהָּנאִצים 
ִלְבֵני ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית ִּבְמאּוָמה. ְזכּות ּתֹוָרתֹו ֶׁשל ר' ָּברּוְך ֶּבער 

ָהְיָתה ָלֶהם ְלָמֵגן ּוְלַהָּצָלה.

ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות  ַאְך  ֶּבער,  ָּברּוְך  ר'  ֶנְחַלׁש  ְלַחָּייו  ָהַאֲחרֹון  ַּבֹחֶדׁש 
ְּבָיָמיו  ַּגם  ְּבֵביתֹו.  ְלַתְלִמיָדיו  ִׁשעּוִרים  ִלְמֹסר  ִהְמִׁשיְך  ִעָּלִאית 
ַכב ִמְתַיֵּסר ְּבִמַּטת ָחְליֹו, ִמְלְמלּו ְׂשָפָתיו ָּכל ָהֵעת  ָהַאֲחרֹוִנים ְּכֶׁשּׁשָ
ִּדְבֵרי ּתֹוָרה. ְּבֵני ֵּביתֹו ֶׁשִהּטּו ֹאֶזן ְׁשָמעּוהּו ְמַׁשֵּנן ֶאת ַמֶּסֶכת ְזָבִחים 

ִמן ַהַּתְלמּוד ַהַּבְבִלי. 

י ה' ִּכְסֵלו, ָחָלה ַהְחָמָרה ְּבַמָּצבֹו. ַאְך ְלֶפַתע אֹורּו ֵעיָניו,  ְּביֹום ִׁשׁשִּ
ּוִבְׁשֵאִרית ֹּכחֹוָתיו ִהְתרֹוֵמם ִמִּמָּטתֹו, ֵהיִטיב ֶאת ַמְלּבּוָׁשיו ּוִבֵּקׁש 
ֶׁשִּיְּטלּו ֶאת ָיָדיו, ְוָאַמר: "ָהַרִּבי ִהִּגיַע.." ְלַתְלִמיָדיו ֶׁשָעְמדּו ְּבָסמּוְך 
ֵאָליו ִּבֵּקׁש ֶׁשַּיְׁשִמיעּו ְּבָפָניו ְּדַבר ּתֹוָרה ֵמַרּבֹו ר' ַחִּיים סֹולֹוֵבְיִצ'יק. 

ִּסְּימּו, ָקָרא ִמְסַּפר ִּפְרֵקי  ר ָּברּוְך ֶּבער ִהְקִׁשיב ְּבִרּכּוז ַלְּדָבִרים. ִמּׁשֶ
ְּתִהִּלים, ּוְלַאֲחֵריֶהם ִמְלֵמל: "ְוַׁשְבִּתי ְּבָׁשלֹום ֶאל ֵּבית ָאִבי", ּוְבעֹוד 

ַהִּמִּלים ַעל ְׂשָפָתיו, ָיְצָאה ִנְׁשָמתֹו ְּבָטֳהָרה.

 ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו. 
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דֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ַהָחָתם סֹוֵפר ִהְרָּבה ְלַסֵּפר ְלָבָניו ְוַתְלִמיָדיו ֵמַרּבֹוָתיו ּוְׁשַאר גְּ

"ָוֹאַכל ִמּכֹל" )כז, לג(
ֵהִביא לֹו ַיֲעקֹב, ָּדַרׁש ֵעָׂשו ֶׁשֹּיאַכל ַּגם ֵמַהַּמְטַעִּמים ֶׁשהּוא ֵהִביא, ְּכֵדי ֶׁשְּיָבְרכֹו. ְוַעל ָּכְך ָעָנה לֹו  ַלְמרֹות ֶׁשְּכָבר ָאַכל ִיְצָחק ָאִבינּו ִמַּמה ּׁשֶ

ִיְצָחק: "ָוֹאַכל ִמּכֹל" - ְּכָבר ָאַכְלִּתי ֲאִפיקֹוָמן, ְוׁשּוב ֵאיִני ָיכֹול ֶלֱאֹכל.

ְוֵהיָכן ְמֻרָּמז ָּדָבר ֶזה ַּבָּכתּוב? ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשאֹוִתּיֹות ַהִּמָּלה "ִמֹּכל" ֵהן ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל - ַמָּצה ַּכַּזִית ָלַאֲחרֹוָנה.

)ְּדַהְינּו  "ֲאִפיקֹוָמן",  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהיא  "ְּבִמְרָמה"  ַהִּמָּלה  ְּבִמְרָמה".  ָאִחיָך  "ָּבא  ִמֵּכן:  ְלַאַחר  ְלֵעָׂשו  ִיְצָחק  ָאַמר  ּׁשֶ ְּבַמה  ַהָּדָבר,  ְמֻרָּמז  ְוֵכן 
ֶׁשְּסכּום ֶעְרָּכן ַהִּמְסָּפִרי ֶׁשל אֹוִתּיֹות ְׁשֵּתי ַהִּמִּלים ֵזֶהה.( ְּבָכְך ָרַמז ִיְצָחק ָאִבינּו ְלֵעָׂשו, ֶׁשְּכָבר ָּבא ַיֲעֹקב ְוָנַתן לֹו ֶלֱאֹכל ֲאִפיקֹוָמן, ָלֵכן ׁשּוב 

)ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה( ֵאינֹו ָיכֹול ֶלֱאֹכל ֵמַהַּמְטַעִּמים ֶׁשֵהִביא לֹו.        

כרך 6
ְמָלִכים

ַהְכָּתַרת ְׁשֹלֹמה 
ְלֶמֶלְך

ָחְכַמת ְׁשֹלֹמה 
ִׂשיַחת ָהעֹופֹות

ַמְלַּכת ְׁשָּבא
ִּבְנין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ֲחֻנַּכת ַהַּבִית
ֵּבית ַהֶּמֶלְך ְוִכֵּסא 

ְׁשֹלֹמה
ִהְתַּפְּלגּות 
ַהַּמְמָלָכה

כרך 7
ְמָלִכים

ְיָרְבָעם ַמֲעִמיד ֶעְגֵלי ָזָהב
ת  ְנבּוַאת ָאִחיָה ַעל ּבִֵ

ְיָרְבָעם
ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ּוְגֵזיַרת 

ֱאִליהּו
ה ַהָּצְרָפִתית ֱאִליהּו ְוָהִאּׁשָ

ֱאִליהּו ִנְרֶאה ֵאל ַאֲחָאב
ִקדּוׁש ה ַעל ַהר ַהַּכְרֶמל

ְיִריַדת ַהָּמָטר
ֱאִליהּו ֶוֱאִליָׁשע

כרך 8
ְמָלִכים

ַהִּנָּצחֹון ַהִּניִסי
ֶּכֶרם ָנבֹות ַהִּיְזְרֵעאִלי

מֹות ַאֲחָאב
ֲאַחְזָיה

ֱאִליהּו עֹוֶלה 
ָמְיָמה ַהּׁשָ

ֵנס ֵמי ְיִריחּו

כרך 9
ְמָלִכים

ֵמן ֵנס ָאסּוְך ַהּׁשָ
ֱאִליָׁשע ּוֵבן 

ַהּׁשּוַנִּמית
ַהַּתְבִׁשיל ַהֻּמְרָעל

ָצַרַעת ַנֲעָמן
ָעְנׁשֹו ֶׁשל ֵּגיֲחִזי
ֱאִליָׁשע ְמַסֵּכל 

ֶאת ַהְּמִזָּמה ֶׁשל 
ֶמֶלְך ֲאָרם

ָהָרֵעב ְּבׁשֹוְמרֹון 
ְוַהֵּנס

כרך 10
ְמָלִכים

ִהְמַלְכָּת ֲחָזֵאל ְויהּוא
ִּכְליֹון ֵּבִית ַאֲחָאב

מֹות ְּבֵני ַאֲחָאב ְועֹוְבַדי 
ַהַּבַעל

ֲעַתְלָיה ְויֹוָאׁש
ַהֶּמֶלְך יֹוָאׁש

ַמֶּפֶלת ַסְנֵחִריב
ַהֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו חֹוֶלה

ה ְמַנּׁשֶ
ָיאִׁשָּיהּו ַהֶּמֶלְך ַהַּצִּדיק

ִמְדְרֵׁשי ַהַנ"ך ְלַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל
מעובדים על פי המקורות ומוגשים בצורה מרתקת ומובנת לכל ילד

בסדרה 10 כרכים


