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"ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום" )כח, יא(
"י ְּבֵׁשם ֲחַז"ל: ֵאין ְּפִגיָעה ֶאָּלא ְלׁשֹון ְּתִפָּלה. ַמְסִּביר ַרּׁשִ

ְּבֶהְמֵׁשְך ַהְּפסּוִקים, ֻמְזָּכרֹות ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ֶׁשִהְתַּפֵּלל ַיֲעֹקב ַאֲחֵרי 
ַהֲחלֹום ֶׁשָחַלם

"ִאם ִיְהֶיה ֱאֹלִקים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶרְך... ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד 
ִלְלֹּבׁש"-

ֵאָלה, ָמה ַיֲעֹקב ָאִבינּו ִהְתַּפֵּלל ַּבְּתִפָּלה ָהִראׁשֹוָנה? ִנְׁשֶאֶלת ַהּׁשְ

ֶׁשִּנְקָרא  ה'  ְּכבֹוד  ַעל  ִהְתַּפֵּלל  ָהִראׁשֹוָנה  ֶשַּבְּתִפָּלה  ְלַהְסִּביר,  ִנָּתן 
ַוִּיְפַּגע  ַהֵּפרּוׁש  ֶזה  ָׁשם.  ֶׁשִּיָּבֶנה  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ִּבְנַין  ְוַעל  "ָמקֹום", 

ְלׁשֹון ְּתִפָּלה ַּב"ָּמקֹום"

ִנָּיה, ִהְתַּפֵּלל ַיֲעֹקב ַעל ְצָרָכיו ָהִאיִׁשִּיים  ַרק ְלַאַחר ִמֵּכן, ַּבְּתִפָּלה ַהּׁשְ
- ְׁשִמיָרה, ֶּבֶגד, ֶלֶחם.

ָנה, ֶׁשָּבֶהן  ֵסֶדר ֶזה ֶׁשל ְּתִפָּלה ָאנּו מֹוְצִאים ַּגם ִּבְתִפּלֹות ֹראׁש ַהּׁשָ
ְלַאַחר  ְוַרק  ה',  ְּכבֹוד  ַעל  ּוִמְתַּפְלִלים  ַמְלֻכּיֹות,  ֹּכל  ֹקֶדם  אֹוְמִרים 

ִמֵּכן אֹוְמִרים ִזְכרֹונֹות, ּוְמַבְּקִׁשים ַעל ְצָרִכים ִאיִׁשִּיים.

)ִּתְפֶאֶרת ְׁשֹלֹמה(

"ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו" )כח, יא(
ֵאּלּו ֲאָבִנים ָלַקח ַיֲעקֹב?

ַיֲעֹקב ָלַקח ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאָבִנים ֵמַאְבֵני ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשָעָליו ָעַקד ַאְבָרָהם 
ֶאת ִיְצָחק, ֲאָבִנים ֵאּלּו ָׂשם ַיֲעקֹב ִמַּתַחת ְלרֹאׁשֹו. )ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני(

ַמּדּוַע ָלַקח ַיֲעֹקב ַּדְוָקא ֲאָבִנים ֵאּלּו?

ֵׁשם  ִויִׁשיַבת  ִיְצָחק,  ָאִביו  ֵּבית   - ה  ַהְּקֻדּׁשָ ְמקֹור  ֶאת  ָעַזב  ַיֲעֹקב 
ָוֵעֶבר, ֶׁשָּבּה ָּגַדל ַּבּתֹוָרה ְוָלַמד ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ְלֹלא ַהְפָסָקה. 
ָּכֵעת הּוא נֹוֵדד ְלֵעֶבר ָמקֹור ֶׁשל ֻטְמָאה - ֵּבית ָלָבן ָהַרַּמאי, ֶׁשעֹוֵבד 

ֲעבֹוָדה ָזָרה.

תֹו? ֵּכיַצד ִיְׁשֹמר ַיֲעֹקב ַעל ְקֻדּׁשָ

ַּכֲאֶׁשר ָחַלף ַיֲעֹקב ַעל ְּפֵני ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָמְסרּו ָאִביו ְוָסבֹו ֶאת ַנְפָׁשם 
ַיֲעֹקב  ַּבִּנָּסיֹון ַהָּגדֹול ֶׁשל ָהֲעֵקָדה, ֶהְחִליט  ְוָעְמדּו  ְלַמַען ְרצֹון ה', 
ְלִהְתַחֵּזק ְוַלֲעֹמד ֵאיָתן מּול ָּכל ַהְׁשָּפָעה ָזָרה. ְלֵׁשם ָּכְך ָנַטל ַיֲעקֹב 
ֵמַאְבֵני ַהִּמְזֵּבַח ְוָׁשם אֹוָתן ַּתַחת רֹאׁשֹו, ְּכֵדי ִלְקּבַֹע ְּבִלּבֹו ּוְברֹאׁשֹו 
ְוָסבֹו  ָאִביו  ְּכִפי ֶׁשָעׂשּו  ם,  ַהּׁשֵ ת  ְקֻדּׁשַ ַעל  ַנְפׁשֹו  ִלְמֹסר  ָהָרצֹון  ֶאת 

ַּבֲאָבִנים ֵאּלּו.

)ֵּבית ִיְצָחק(

"ָאֵכן ֵיׁש ה' ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְוָאֹנִכי ֹלא ָיָדְעִּתי" )כח, טז(
ֵיׁש ְלָהִבין ֶמה ָהְיָתה ַּכָּוַנת ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְּבָאְמרֹו "ְוָאֹנִכי ֹלא ָיָדְעִּתי",

ִהְרֵהר ְּבִלּבֹו ַּבּיֹום. ַּבְּגָמָרא )ְּבָרכֹות נה ע"ב( מּוָבא ִּכי ָהָאָדם חֹוֵלם ַּבַּלְיָלה, ַעל ַמה ּׁשֶ

ָנתֹו, ֵהִבין ִּכי ַהָּמקֹום ַהֶּזה ּבֹו ָיַׁשן, הּוא ָמקֹום ָקדֹוׁש, ַאְך ָחַׁשב אּוַלי ַהַּמְרֶאה ָהֱאֹלִקי ֶׁשָרָאה, ֵאינֹו ַמְרֶאה ְנבּוִאי  ֵהִקיץ ַיֲעֹקב ָאִבינּו ִמּׁשְ ִמּׁשֶ
ַכְבִּתי ִליֹׁשן  ֶאָּלא ַרק ֲחלֹום, ֶׁשַּכָּידּוַע, ָאָדם חֹוֵלם ַּבַּלְיָלה ַעל ְּדָבִרים ֶׁשִהְרֵהר ָּבֶהם ַּבּיֹום. ָלֵכן ָאַמר ַיֲעֹקב "ְוָאֹנִכי ֹלא ָיָדְעִּתי", ִלְפֵני ֶׁשּׁשָ

ְּבָמקֹום ֶזה ֹלא ָיַדְעִּתי ֶׁשֶּזהּו ָמקֹום ָקדֹוׁש, ְוָלֵכן ֹלא ִהְרַהְרִּתי ַעל ָּכְך ַּבּיֹום, ְוזֹו ְרָאָיה ֶׁשַהַּמְרֶאה ֶׁשָרִאיִתי ֵאינֹו ֲחלֹום ֶאָּלא ַמְרֶאה ְנבּוִאי.

)ֲחֻנַּכת ַהּתֹוָרה(

"ַוִּייָרא ַוֹּיאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה" )כח, יז(
ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ַּתְלִמידֹו  ָהָיה  ֵליּבֹוִביץ',  ֶּבער  ָּברּוְך  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ֶּבער  ָּברּוְך  ר'  ֶׁשל  ַּתְלִמיָדיו  ִמְּבִריְסק.  ָהַרב   - סֹולֹוֵביִצ'יק  ַחִּיים 
ֶּבער  ָּברּוְך  ר'  ָהָיה  ַּכֲאֶׁשר  ַעְצָמּה.  ַעל  ֶׁשָחְזָרה  ְלתֹוָפָעה  ֵלב  ָׂשמּו 
ֶּדֶרְך  ֶׁשָעְבָרה  ְּבַרֶּכֶבת  נֹוֵסַע 
ֶּבער  ָּברּוְך  ר'  ָהָיה  ְּבִריְסק, 
ֶׁשָּיְצָאה  ַעד  ַרְגָליו  ַעל  ֶנֱעָמד 
ַאַחת  ַּפַעם  ָהִעיר.  ִמן  ָהַרֶּכֶבת 
ִלְׁשֹאל  ַהַּתְלִמיִדים  ַאַחד  ֵהֵעז 
ַהֻּקְׁשָיה  ֶאת  ֶּבער  ָּברּוְך  ר'  ֶאת 
נֹוָסִפים:  ַּתְלִמיִדים  ֶׁשָּטְרָדה 
ַעל  ָהַרב  ְּכבֹוד  עֹוֵמד  "ַמּדּוַע 
ַרְגָליו ָּכל ְזַמן ֶׁשָהַרֶּכֶבת נֹוַסַעת 

ֶּדֶרְך ְּבִריְסק?"

ֶאת  ְוִלֵּמד  ֶּבער,  ָּברּוְך  ר'  ָעָנה 
ֶׁשרֹוֵחׁש  ָּכבֹוד  ַמהּו  ַּתְלִמיָדיו 
עֹוֶבֶרת  "ַּכֲאֶׁשר  ְלַרּבֹו:  ַּתְלִמיד 
ָהַרֶּכֶבת ֶּדֶרְך ְּבִריְסק, ִעירֹו ֶׁשל ַרִּבי ּומֹוִרי ַרִּבי ַחִּיים סֹולֹוֵביִצ'יק, 
עֹוֵמד ֲאִני ַעל ַרְגַלי ִלְכבֹודֹו ֶׁשל ַרִּבי. ַּגם ִאם ִנְמָצא הּוא ְּבֶמְרָחק 

תֹו ֵהן ְּבָכל ָהִעיר ֻּכָּלּה". ַרב, ַהְׁשָּפָעתֹו ּוְקֻדּׁשָ

)ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים(



ֶזה ָקָרה ִלְפֵני... )ח' כסלו(

ָּברּוְך ֵּבן ֵנְרָּיה ּוְׂשֵריַפת ַהְּמִגָּלה
ַהֶּמֶלְך ְיהֹוָיִקים, ָמַלְך ִּביהּוָדה ְזַמן ָקָצר ִלְפֵני ֻחְרַּבן ַהַּבִית ָהִראׁשֹון. 
ִיְרְמָיהּו  ם.  ַהּׁשֵ ְּבֵעיֵני  ָהָרע  ֶאת  ְוָעָׂשה  ָרָׁשע,  ֶמֶלְך  ָהָיה  ְיהֹוָיִקים 
ַהָּנִביא ִהְתִריַע ְּבָפָניו ׁשּוב ְוׁשּוב ַעל ַהּסֹוף ַהַּמר ַהָּצפּוי ְלַמְמַלְכּתֹו, 
ַמְמֶלֶכת ְיהּוָדה, ִאם ַיְתִמיד ִּבְדָרָכיו ַהְּנלֹוזֹות. ְּדָבִרים ֵאּלּו ֹלא ָנֲעמּו 
ִיְרְמָיהּו ַלֶּכֶלא. ָּכְך ִקָּוה  ְלָאְזָניו ֶׁשל ְיהֹוָיִקים, ְוַעל ֵּכן ִהְׁשִליְך ֶאת 

ֶׁשַּיְפִסיק ְלִהְתַנֵּבא ְנבּואֹות ֶׁשֵאיָנן ְלרּוחֹו . 

ם ֵאָליו: "ַקח  ַאְך ֹלא ָּכְך ָהָיה. ִּבְהיֹות ִיְרְמָיהּו ַּבֶּכֶלא, ָהָיה ְּדַבר ַהּׁשֵ
ְלָך ְמִגַּלת ֵסֶפר, ְוָכַתְבָּת ֵאֶליָה ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשִּדַּבְרִּתי ֵאֶליָך ַעל 
ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְיהּוָדה... אּוַלי ִיְׁשְמעּו ֵּבית ְיהּוָדה ֶאת ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר 
ָאֹנִכי חֹוֵׁשב ַלֲעׂשֹות ָלֶהם, ְלַמַען ָיׁשּובּו ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ְוָסַלְחִּתי 
ַהּסֹוֵפר,  ֵנִרָּיה  ֶּבן  ְלָברּוְך  ִיְרְמָיהּו  ָקָרא  ִמָּיד  ּוְלַחָּטאָתם".  ַלֲעוֹוָנם 
ַּתְלִמידֹו ַהַּצִּדיק, ֶׁשָּיַׁשב ָּכל ָהֵעת ְלָידֹו ִמחּוץ ְלסֹוְרֵגי ַהַּבְרֶזל ְוָלַמד 
ִאּתֹו ּתֹוָרה, ְוהֹוָרה לֹו ִלְכֹּתב ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּנבּוָאה ַעל ַּגֵּבי ְמִגַּלת ֵסֶפר. 

ָקִׁשים  ְנבּוָאה  ִּדְבֵרי  ֶנֶאְמרּו  "ֵאיָכה",  ְמִגַּלת  ִהיא  ֲהֹלא  זֹו,  ִּבְמִגָּלה 
ִנָּבא  אֹוָתּה   - ִוירּוָׁשַלִים  ְיהּוָדה  ַאְנֵׁשי  ַעל  ֲאֻיָּמה  ֻּפְרָענּות  ּוָמִרים, 
מּו ַעד ָלַאֲחרֹון ֶׁשָּבֶהם. ַאְך ְּבאֹוָתּה  ִיְרְמָיהּו. ְנבּוָאה ֶׁשְּדָבֶריָה ִהְתַּגּׁשְ

ֵעת, ֵסֵרב ַהֶּמֶלְך ְיהֹוָיִקים ְלַהּטֹות ֹאֶזן ִלְנבּוָאה זֹו. 

ְּבִמְצַות ַהָּנִביא, ִמֵהר ָּברּוְך ֶּבן ֵנִרָּיה ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָׁשם ִהְתַאְּספּו 
ָּכל ָהָעם, ְוָקָרא ִּבְפֵניֶהם ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּמִגָּלה. ִנְבֲהלּו ָהֲאָנִׁשים ְוֶנְחְרדּו 
ַעד ִלְמֹאד ְּבָׁשְמָעם ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּנבּוָאה ַהָּקִׁשים. ֵּבין ַהּׁשֹוְמִעים ָהָיה 
ִּדְבֵרי  ֶאת  ְוִסֵּפר  ָרץ  ְוִנְרָּגׁש  ִנְסָער  ְּגַמְרָיהּו.  ר  ַהּשַׂ ֶּבן  ִמיָכְיהּו  ַּגם 
ִּבְכֵדי  ֵנִרָּיה,  ֶּבן  ְלָברּוְך  ִרים  ַהּשָׂ ָקְראּו  ִרים.  ַהּשָׂ ַלֲחֵבָריו  ַהְּנבּוָאה 
ִלְׁשֹמַע ִמִּפיו ֶאת ְנבּוַאת ַהַּזַעם ַהָּקָׁשה, ְוִנְתְקפּו ַאף ֵהם ַּפַחד ָּגדֹול, 

ְלֵׁשַמע ַהְּדָבִרים.

ִרים ֶּפה ֶאָחד ְלָהִביא ֶאת ַהְּמִגָּלה ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ּוְלקֹוְרָאּה  ֶהְחִליטּו ַהּשָׂ

בּוַע ִחיָדה ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ
ַלְּיָלִדים  ֶׁשִּנְּתנּו  מֹות  ֵמַהּׁשֵ ְלֵאיֶזה 
ְמִביָאה  ֵאיָנּה  ַהּתֹוָרה  ַלֵּלָאה,  ֶׁשּנֹוְלדּו 

ָּכל ֶהְסֵּבר?
 לתגובות, הערות וכל עניני הגליון 
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ְּבָפָניו, ּוְלָברּוְך ֶּבן ֵנִרָּיה הֹורּו ְלִהְסַּתֵּתר ַּב"ֲחַצר ַהַּמָּטָרה" ֶּפן ְיֻבַּלע 
לֹו. 

אֹוָתּה ָׁשָעה ָיַׁשב ַהֶּמֶלְך ְּבֵבית ַהֹחֶרף ַהְמֹפָאר ֶׁשְּבַאְרמֹונֹו, ְּכֶׁשהּוא 
ְוֶאָחד  ְלַחְדרֹו,  ְוַהּדֹוֲאִגים  תּוִחים  ַהמְּ ִרים  ַהּשָׂ ִנְכְנסּו  ְוָׁשֵליו.  ָזחּוַח 
ֵמֶהם, ְיהּוִדי ֶּבן ְנַתְנָיהּו ְׁשמֹו, ָקָרא ֶאת ֹּתֶכן ַהְּמִגָּלה. ְּתִחָּלה ָאִדיׁש 
ָהָיה ַהֶּמֶלְך ְלֵׁשַמע ַהְּדָבִרים, ַאְך ְּבַהְדָרָגה ֵהֵחּלּו ְלֵהָראֹות ַעל ָּפָניו 
אֹותֹות ַזַעם. ְּבַהִּגיַע ַהַּמְקִריא ַלָּפסּוק ַהֲחִמיִׁשי - "ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש", 
ָעַצר ַהֶּמֶלְך ֶאת ְּדָבָריו, ּוַבֲחַמת ַזַעם ִצָּוה ִלְקֹרַע ֶאת ַהְּמִגָּלה ִלְגָזִרים 
הֹוִעיל.  ְלֹלא  ַאְך  ֵמַהָּדָבר,  ַלֲהִניאֹו  ִנּסּו  ָׂשָריו  ָּבֵאׁש.  ּוְלַהְׁשִליָכּה 
ַהְּמִגָּלה אֹוָתּה ָּכַתב ָּברּוְך ֶּבן ֵנִרָּיה ְּבִמְצַות ַהָּנִביא ִיְרְמָיהּו, ִנְקְרָעה 
ְוִנְׂשְרָפה ָּכִליל. ַהּיֹום ּבֹו ִנְׂשְרָפה ַהְּמִגָּלה יֹום ח' ְּבִכְסֵלו ָהָיה, ְוָנֲהגּו 

ַצִּדיִקים ְלִהְתַעּנֹות ְּביֹום ֶזה. 

ַּגם ְלַאַחר ֶׁשִּנְׂשְרָפה ַהְּמִגָּלה, ֹלא ָׁשְכָכה ֲחָמתֹו ֶׁשל ְיהֹוָיִקים. הּוא 
ִצָּוה ִלְתּפֹס ֶאת ִיְרְמָיהּו ּוָברּוְך ּוְלָהְרָגם. ַאְך הקב"ה ִהְסִּתיָרם ְּבֶדֶרְך 

יגּום.  ֵנס, ְוָכְך רֹוְדֵפיֶהם ֶנֶפׁש ֹלא ִהּשִׂ

ְׂשֵרַפת  ְלַאַחר  ָקָצר  ְזַמן  ָוַמר.  ַרע  ָהָיה  ָהָרָׁשע  ְיהֹוָיִקים  ֶׁשל  סֹופֹו 
ִנית ֶאת ְמִגַּלת ֵאיָכה, ְועֹוד  ַהְּמִגָּלה, ִצָּוה ה' ַעל ִיְרְמָיהּו ִלְכֹּתב ַּבּׁשֵ
ְנבּוַאת  ָהִראׁשֹוָנה.  ַּבְּמִגָּלה  ְּכתּוִבים  ָהיּו  ֶׁשֹּלא  ְּדָבִרים  ָּבּה  הֹוִסיף 
ָּבֶבל  ֶמֶלְך  ְנבּוַכְדֶנַּצר  ִּבְמלֹוָאּה.  ִהְתַקְּיָמה  ַהַּצַער  ְלַמְרֵּבה  ִיְרְמָיהּו 
ְּבֶדֶרְך ָקָׁשה  ְוֱהִמיתֹו  ָּתַפס ֶאת ְיהֹוָיִקים, ִעָּנה אֹותֹו ִעּנּוִיים ָקִׁשים 
ְוַחָּיָליו  ְנבּוַזְרֲאָדן  ְצָבאֹו  ַׂשר  ֶאת  ָׁשַלח  ָמה  ְזַמן  ְלַאַחר  ְוַאְכָזִרית. 
ָלצּור ַעל ְירּוָׁשַלִים. ֵהם ֶהֱחִריבּו ֶאת ָהִעיר ְוָהְרגּו ַרִּבים ִמּתֹוָׁשֶביָה, 

ָׂשְרפּו ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש  ְוִהְגלּו ֶאת ְּבֵני ְיהּוָדה ָּבֶבָלה.

ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ַלֲחזֹות ְּבָקרֹוב ְּבִביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו, ּוְבִבְנַין ֵּבית 
ִליִׁשי ְנֻנַחם ִּבְמֵהָרה, ָאֵמן. ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשְ
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דֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ַהָחָתם סֹוֵפר ִהְרָּבה ְלַסֵּפר ְלָבָניו ְוַתְלִמיָדיו ֵמַרּבֹוָתיו ּוְׁשַאר גְּ

"ַוֶּיֱאֹסף ָלָבן ֶאת ָּכל ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה" )כט, כב(
ַמּדּוַע ָאַסף ָלָבן ֶאת ָּכל ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַלֲחֻתָּנה, ְוֹלא ִהְסַּתֵּפק ְּבַהְזָמַנת ֵרָעיו ּוַמָּכָריו ִּבְלַבד?

אי ִלְפסֹל ַעְצמֹו ִמָּלדּון ָאָדם ֶזה. ַהֲהָלָכה אֹוֶמֶרת ֶׁשַּדָּין ֶׁשִּקֵּבל טֹוָבה ִמַּבַעל ִּדין, ּוַמְרִּגיׁש ֶׁשִּלּבֹו נֹוֶטה ְלטֹוָבתֹו ְּבִעְּקבֹות זֹאת, ַרּׁשַ

ָלָבן ָיַדע ֶׁשהּוא עֹוֵמד ְלַרּמֹות ֶאת ַיֲעֹקב ַּבֲחֻתָּנתֹו, ְּבָכְך ֶׁשָּנַתן לֹו ֶאת ֵלָאה ְוֹלא ֶאת ָרֵחל, ְּכִפי ֶׁשֻּסַּכם.

ָלָבן ָחַׁשׁש ֶׁשַּבֹּבֶקר ִיְתַּבע אֹותֹו ַיֲעֹקב ָאִבינּו ַעל ָּכְך. ַיֲעקֹב ִיְטַען ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבֶמַקח ָטעּות, ִויַבֵּקׁש ְלַבֵּטל ֶאת ַהִּקּדּוִׁשין.

ַאְך ְלִמי ֵיֵלְך ַיֲעֹקב ַעל ְמָנת ְלַסֵּדר ֶאת ִּדינֹו? ֲהֹלא ָּכל ַאְנֵׁשי ָהִעיר ֶנֱהנּו ִמְּסֻעַּדת ַהֲחֻתָּנה ֶׁשל ַיֲעֹקב ָאִבינּו, ְוִיְפְסלּו ֶאת ַעְצָמם ִמָּלדּון 
ְּבִדינֹו, ְוֹזאת ָהְיָתה ַּכָּוָנתֹו ֶׁשל ָלָבן ָהַרַּמאי.

)ִׁשיר ָמעֹון(

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
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ְ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


