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 סדרת
 מלחמת המלכים

 צפייה והאזנה| שבעה שיעורים 

 
[כנקודות כלליות בלבד , י תלמידים"הפרוט על השיעורים נכתב ע  ] 

 

 
 
 

  
 

  לך -פרשת לך  - 'חלק א

 מי נגד מי -מלחמת המלכים 
 

 מלכים ומלחמות"האחרון בספרו ם קורא לפרק "למה הרמב." 
  מלחמות"ו" מלכים"על הקשר בין." 
 שאול או אברהם –ומי היה מלך ישראל הראשון . העניין של מלך בעם ישראל? 
 מערכת הייחס בין מלכות ישראל למלכיות שאר העמים. 
  מי צודק –העם רוצה מלך ושמואל הנביא גוער בהם? 
 פוליטיקה! המלחמה הראשונה בעולם??! 
 ה מוטל על מלך בישראלמ? 

  ראשון מלכי הגויים –נמרוד. 

 

 פרשת וירא - 'חלק ב

 איש המלחמה או איש השלום -אברהם אבינו 
 

 השורש של המלחמה – ם.ח.ל. 
  כמו יד וכפפה ולא כמו שחור ולבן –מלחמה ושלום. 
 מלחמת מצווה ומלחמת רשות. 
 סדר יציאת ישראל למלחמה. 
  כנגד עליית אברהם והתפתחות האמונהעליית נמרוד והתפתחות הכפירה. 
  סיבתם בישראל – בינם לבין עצמםמלחמות אומות העולם! 
 התחדשה המציאות בעולם שהטבע מתנגד  -" בזיעת אפך תאכל לחם: "בקללה

 .לקיום האנושי
 "צורת המלחמה על לחמה של תורה –" פת במלח תאכל. 
 וא לחםובישראל ה. הוא בשר" הלחם"ישמעאל ועשיו , אצל נמרוד. 
 חרב"ועניין המוסג . המלחמה של גדעון במדיין." 
  ((.שפע" )שבר"הופך ל( משבר" )שבר"איך ) -סוד שבירת המחיצות באדם 
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 פרשת חיי שרה - 'חלק ג

 אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה
 

 הפילוסופיה שמאחורי נמרוד. 
 דווקא על הנהר הזהולמה בחר נמרוד לבנות את העיר והמגדל שלו . הסוד שבנהר פרת... 
 מה בין נהר פרת לבין גשמי ארץ ישראל. 
  על מסירות נפש ללמוד תורה –סיפורו של רבי אליעזר בן הורקנוס. 
 "על מי מדבר דוד המלך בפסוק בתהילים -" אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה. 
 החידוש בעולם שחידש אברהם לעומת החידוש שחידש נמרוד. 

 לאחד את כל בני האדםדבר שיכול מה ה? 
 
 

 

 פרשת תולדות - 'חלק ד

 אברהם אבינו עמוד התורה ואיש המלחמה

 תורה מלחמתה של
 

  אפרוח מנצח מלך –חלומו של נמרוד... 
 חלוקת מאמץ לפי כוחות הנפש –עבודה וגמילות חסדים , תורה. 
 איך מקבלים תורה עוד לפני מעמד הר סיני. 
 "כליות יועצות איך –" אף לילות יסרוני כליותיי? 
 שימוש בכוחות הגוף להשגות רוחניות, הפיכת הגשמי לרוחני. 
 ואיך צומחים מזה. שורש גשמי מול רוחני, ייסורים. 
 עניין המנהג שאבל אוכל ביצים. 
 בחלום נמרוד –והפה של הביצה . מה בין ביצה ונהר. 

 
 

 

 פרשת ויצא - 'חלק ה

 (שני של בית) עמוד התורה -רבי אליעזר בן הורקנוס 
 

 המילה מקצרהאם גם הברזל של סכין . המזבח מאריך חיים והברזל מקצר. 
 טיפה בים מאיך נבנה סדר העלייה בתורה. 
 מהו מדרש הנעלם? 
 "בפשט ובסוד" אבני שיש. 
 טיול בבוסתן או לתיקון העולמותל ,ס"ארבע נכנסו לפרד? 
  הדקות שביסוד הכפירה  -" מים-מים"אל תגידו. 
 " תיקון חטא אדם הראשון –בזיעה " תורת אמת"לקיים  -" לחםבזיעת אפך תאכל. 
  סוּד-בור"מול בחינות העבודה של " מעין המתגבר"בחינות העבודה של." 
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 פרשת וישלח - 'חלק ו

 היא שורש לגילוי משיח -מלחמת המלכים 
 

 ומה בין משיח למלך בישראל .עבודת המשיח. 
  משיחואיך בוחרים אותו להיות  -מיהו המשיח. 
  מלחמה של אחדות מול פרוד –שורש מלחמות ישראל. 
  נלחמים בהבנה של אחדות ה –דור הפלגה'. 
  פילוסופיה עתיקה –כפירת נמרוד... 
  מבשרי אחזה אלוק  "פירושו של אברהם ופירושו של נמרוד לפסוק." 
  מרד במלכות שמים –מלחמת יהושע במלכים. 
 "כ הרבה בעולם בלי להגיד "אני משנה כאיך , "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם

 .מוסר

 

 (חנוכה)פרשת וישב  - 'חלק ז

 :מלחמת החשמונאים ביוונים
 חכמת התורה לעומת חכמת יוון

 

 "כל גלויות ישראל נרמזו באבות -" מעשה אבות סימן לבנים. 
  מאין באה? למה יש רשעה בעולם" רע לא יורד מהשמיים"אם? 
  מאבקי שליטה כוחניים או מלחמה  –סתמו אותם אבותינו חפרו בארות והפלשתים

 ?רוחנית

 ממית ומחיה מולח וממתיק -" מלח"ה. 
 "אריוך מלך אלסר מול מלכות יוון בעתיד, "מלכות"מול " מלך. 
 ל לחכמת יוון"יחס חכמינו ז. 
  תורה מול חכמת יוון –מלחמת החשמונאים ביוון. 
 לעולם כשתורגמה התורה ליוונית על החושך שירד. 
 בונים בן אדם מתוקן יותר עם חומרי בניין וחומרי בישול איך. 

 
 

 
  

 

 


