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  השאלות

  

  )נקודות 20(             ת נושאושאל –פרק ראשו� 
  

  ת מחיי העול% הזהפרישו
 ,אלחנ� וסרמ�' קוב' מאמרי� לר ;מאמר שלישי, הכוזרי ,ל"ריה ;הקדמה לפירוש המשנה, �"רמב(

  )"קדושי� תהיו", �"רמב; מאמר על אמונה
  

הביא בזה על עצמו ייסורי� ומחלה נפשית ... מי שהל� בזמננו בדר� הפרישות והנזירות"  .א     
  )מאמר שלישי, הכוזרי". (וגופנית

    ?מדוע הָ,ר*ֹש מביא על עצמו תוצאות אלה, ל"ריהפי �על, הסבירי  )1(      
   כש� שאני קדוש כ� את� תהיו ...פרושי� תהיו" �"קדושי� תהיו"מסביר את מצות � "רמב  )2(      

  ".כש� שאני פרוש כ� את� תהיו פרושי�, קדושי�     
  .ישבי את הדברי�. ל"דבריו סותרי� את דברי ריה, לכאורה         
  )נקודות 10(                             

 "ע� השגת המושכלות חובה לנטוש את ההגזמה בתענוגות הגופניות" ש, קובע %"הרמב  .ב

חובה לנטוש את ההגזמה בתענוגות  ומדוע, "השגת המושכלות" מהי, %"הרמבהסבירי על פי 
  )נקודות 5(                       ?הגופניות ע� השגתה

קשור לקלקול הדעת " לבבכ�ולא תתורו אחרי "הציווי מדוע , אלחנ� וסרמ�' רעל פי דבריו של   .ג
    ?גר� למי שמושפע מרצונותיו ותאוותיויהסבירי את התוצאות העלולות לה? והשכל
  )נקודות 5(                           

  
  ובהשגחתו' אמונה במציאות ה 

' קוב' מאמרי� לר ;מצווה שלא לעשות מלאכה בשבת, ספר החינו� ;שמונה פרקי�, �"רמב(
; פירוש על פרקי אבות, רבינו יונה  ;אמונה ובטחו�, חזו� איש  ;מאמר על אמונה, וסרמ� אלחנ�
  .)פרושו לתורה, �"רמב
  

  "וחסרו� דעתנו וזה לשלמות מציאותו , אי� יכולת בדעתנו להשיג מציאותו יתבר� על השלמות"  .א
על  אי� יכולת בדעתנו להשיג מציאותו יתבר�" מהי הסיבה לכ� ש, �"פי רמב�על  )1(

  ?"השלמות
.     � להבנת הדברי�"בהסבר� העזרי במשל שמביא רמב. הסבירי את המלי� המסומנות בקו  )2(   
                    

        ?כיצד שביתה ממלאכה בשבת גורמת לחיזוק האמונה   .ב 
  "ה ברא את העול� היא מוכרחת לכל ב� דעת"האמונה שהקב"  .ג 

      .נחה זולהוכחת ה הרב וסרמ�הביאי שתי דוגמאות שמביא 
וכל הַנעשֶֹה תחת השמש הכל בהכרזה מאתו , אבל עניי� הבטחו� הוא האמו� כי אי� כל מקרה בעול�". ד 

  ".יתבר�
  .את עני� החידוש בבריאה וכתבי כיצד ידיעה כזו תשפיע על הבוטח, החזו� אישהסבירי לפי דברי 

   עי� רואה , למעלה ממ�דע מה : הסתכל בשלושה דברי� ואי� אתה בא לידי עבירה". ה 
  "ואוז� שומעת וכל מעשי� בספר נכתבי�      

  שהכל "למרות , מדוע נכתבו שלושה דברי�? שמשנה זו מלמדת" עני� האחד"מהו ה
    ?"עניי� אחד      

  :מביא שלושה פסוקי� המעידי� על יסודות אמונתנו �"הרמב. ו 
  ".בקרב האר'' למע� תדע כי אני ה"     
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  "האר'' תדע כי לה למע�"      
  ".בעבור תדע כי אי� כמוני בכל האר'"     

      ?מהפסוקי� האלה מכל אחדאיזה יסוד נלמד 
  

  תועלתה ונזקיה )חברה
  
' פרק ב" פרקי אבות"; ע מברטנורא"פירוש ר' פרק ב" אבותפרקי "; הקדמה לפרוש המשנה –� "רמב(

  )רה� על התו"פרוש רמב; "מסילת ישרי�"; פירוש רבינו יונה
  
  .כתבי את ההוכחה שהוא מביא לכ� ? � על חשיבותה של החברה לאד� "כיצד לומד רמב  .א
  ?במה ניכר חבר טוב , ע מברטנורא "לפי פרוש ר) 'ט' אבות ב(  "חבר טוב: רבי יהושע אומר"  .ב
  .כתבי את הנחייתו. ומתי לפרוש ממנו , רבינו יונה מנחה אותנו מתי להתחבר לצבור   �  .ג

  ?" לעול� תהא דעתו של אד� מעורבת ע� הבריות:"תשובה לאד� הטוע� מהי ה  �
אשר לא  אשרי האיש: ")'א' א(כיצד נלמד על סכנת החברה הרעה מדברי דוד המל� בתהלי�   .ד

  .' וכו...."הל�
  .לניהול חברה תקינה, "ועשית הישר והטוב"הסבירי את חשיבותו של הצווי   .ה

                  
  תפילה
  )מצות תפילה ספר החינו� ;שער התפילה, בית אלוקי�, ט"מבי ;מאמר שלישי ,הכוזרי, ל"ריה(
  

  )נקודות 5( )כמובא בספר החינו�(? %"רמב ולפי ,�"רמב לפי מהו זמ� חיוב התפילה מדאוריתא  .א 
    ?"השעה העיקרית והמרכזית מבח� שעות היו�"הסבירי כיצד מהווה שעת התפילה לחסיד   .ב  
  )תנקודו 5(                          
מניי� לומד  ?מהי הייחודיות של מצוות התפילה לעומת המצוות המעשיות האחרות, ט"המבילפי . ג  

  )נקודות 5(                  ?ייחודיות זו ט"המבי
  )נקודות 5(? מטרות יש למצות תפילה שתיאלו , ספר החינו�לדברי בעל   .ד  
  

  מצות תפילה
  )שער התפילה � "בית אלוקי�",  ימאמר שליש –" הכוזרי",  מצות תפילה –" ספר החינו�"(

  
  ."תפילתו שח החסיד אינה תפילה שבשיגרה"ל מציי� ש"ריה  .א    

    .  בארי את דבריו  
  תפילה שלא נענית  .ב    

  !הוכיחי ? במה תועלותיה 
  .תפילה שנענית  .ג    

  ? מדוע? הא� תפילה שנענתה ג� מזכה את המתפלל בתוספת זכות   
  ?� "� ולפי רמב"לפי רמב, ו על מצוות תפילה דאוריתא "� כדי שלא יעבור חעל מה יקפיד אד  .ד    
  

  המצוות
פירוש רבינו יונה מגירונדי על ; ר מסלוני�"לאדמו,נתיבי טהרת המידות; ח"י', דברי� ו,�"רמב(

ספר , שער התפילה, בית אלוקי�, ט"המבי; פירוש ברטנורא על מסכת אבות; מסכת אבות
  )ית הבחירהמצות בני� ב, החינו�

  
  ?י קיו� המצוות מטרה זו מושגת"ע וכיצד, המטרה בקיו� מצוות מהי, ספר החינו�לפי בעל . א      

  )נקודות 4(
  )נקודות 2(?               בספר הכוזרי ל"ריהלפי , ממעשי המצוות" המעשי� האלוקיי�"מה� . ב
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  )נקודות 2(  .הסבירי כיצד". תפארת לעושיה�"המצוות יכולות להיות ,  רבינו יונהפ "ע. ג
  באילו מצוות :ע מברטנורא"לפי ר – שאי� אתה יודע מת� שכר� של מצות. ד

  )נקודות 2(    .ולא עונש המבטל מעשות�,  אות�לא נתפרש בתורה שכר המקיי� 
  . �"הרמב פ הסבר"וע, דר� הפשטפ "הסבירי ציווי זה ע �"ועשית הישר והטוב. "ה

  )נקודות 5(          ?וות בי� אד� לחברומדוע ציווי זה נאמר לאחר מצ
  כיצד מסביר זאת . אי� בה� מצוות על תיקו� המידות, על א4 מספר� הרב של המצוות. ו

  )נקודות 5(      ?ר מסלוני%"האדמושדבריו מובאי� בדברי , הרב חיי� ויטאל    
  
  "ולא ע% האר+ חסיד"

� "פרוש רמב; � למשנה"מבהקדמת הר ;'משנה ה' פרקי אבות פרק ב, ע מברטנורה"פירוש ר(
  )בית אלוקי�, ט"המבי ;'ב, ט"ויקרא י: לתורה

  
  )'משנה ה',פרקי אבות פרק ב( "ולא ע� האר' חסיד". א

  )נקודות 5(  ?ומה יתרונו על בור, מי הוא ע� האר', ע מברטנורה למשנה זו"לפי פירוש ר
  )דותנקו 5(      ?ומה תועלתו בעול�, נקרא בשמו" ע� האר'"הסבירי מדוע . ב
  בי� התנהגות של  � בהבדל"עוסק רמב) 'ב,ט"ויקרא י" (קדושי� תהיו"בפירושו על הפסוק . ג
  בגדי ע� האר' :"ל"ומצטט את דברי חז, תלמידי חכמי� לבי� ההתנהגות של עמי האר'   
  )נקודות 5(? ל אלה על ההתנהגות של עמי האר'"מה אפשר ללמוד מדברי חז". מדרס לפרושי�   
שומע תפילהעדי� ": הסבירי את הפסוק, בתשובת�? ועיל הדיבור שבתפילה לעמי הארצותכיצד מ  .ד

  )נקודות 5(                                    ) 'ג, ה"תהלי� ס" (כל בשר יבואו
  

  פעולות האד%
פירוש , �"רמב ;מצווה שלא לשבור עצ� מ� הפסח, ספר החינו� ;הקדמה לפירוש המשנה, �"רמב(

  ")נתיבי טהרת המידות"לקט מ  ;'ב, ט"ויקרא י, לתורה
  

  ומצאו שתכליתו... אבל האד� עושה פעולות רבות: "פירוש המשנה� כותב בהקדמתו ל"רמב. א
  ".ושאר פעולותיו אינ� אלא להמשכת קיומו, פעולה אחת בלבד     

  )נקודות 2(            ?מהי הפעולה התכליתית של האד�) 1(
  )נקודות 4. (הוכחות שתיכתבי ? תכלית האד� אינ� � ששאר הפעולות"כיצד מוכיח רמב) 2(

  ". האד� נפעל כפי פעולותיו"ש ספר החינו� מציי�בעל . ב    
מובטח לו שלא ...כל מי שיש לו מזוזה בפתחו וציצית בבגדו"וצייני מדוע , הסבירי את דבריו) 1(

  )נקודות 2(                    ".יחטא
  )נקודות 2.  (�"לפי הסבר רמב, "ק� ציפור"ת מטעמה של מצו, הביאי דוגמה לעיקרו� זה) 2(
  )נקודות 2(    ? לדברי בעל ספר החינו�, מהי המסקנה המעשית המתבקשת מכ�) 3(

  ומבחי� בי� אורח החיי� של , � בפעולות האד�"ד� רמב" קדושי� תהיו"בפירושו לפסוק . ג
  ".פרושי�"לאורח החיי� של ה" המו� הע�"   

  )נקודות 4".(פרושי�"מול התנהגות� הרצויה של ה" המו� הע�"תארי את התנהגות� של ) 1(
  על פסוק זה ". ועשית הישר והטוב" נרמזת בפסוק" פרושי�"התנהגות ה: �"לדעת רמב) 2(

  )נקודות 4(    .בארי את דבריו". דר� התורה לפרוט ולכלול בכיוצא בזה: "הוא כותב    
  

 כלל ופרט
  )מצות תפילה, ספר החינו�; "נתיבות שלו�"; "פרקי אבות";"� לתורה"פרושי הרמב("

  

  . פרטי. ויש בו ג� הנחיה פרטנית' הוא ציווי כללי לעבודת ה, "ועשית הישר והטוב"הציווי   .א
 )נקודות 4(                        
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." רואה אני את דברי אלעזר ב� ער� מדבריכ� שבכלל דבריו דבריכ�... רבי אלעזר אומר לב טוב"  .ב
 )נקודות 4(          ?המידות האחרותמדוע הלב הטוב כולל את כל 

א� לאמיתו של דבר , ולכאורה אינ� שייכות זו לזו... א� כי כללות המידות הרבה ה� במספר"  .ג
 )נקודות 4(  . משלי� להמחשת� שניהסבירי דברי� אלו והביאי ..." בשורש ובמקור אחת ה�

  ):'ה מצווה" (ספר המצוות"ל ב"� ז"כתב הרמב, "ולעבדו בכל לבבכ�: "על הכתוב  .ד

כי , כלומר שכוללות כל התורה, א� על פי שמצוה זו היא מהמצוות הכוללות"
ל להתפלל קֵ ונו הווהוא שיצ, יש בזו כמו כ� פרט, ל תכלול כל המצוותֵק עבודת ה

אי זו , ולעבדו בכל לבבכ�, ]פיסקא דוהיה א� שמוע[וכמו שאמרו בספרי , אליו
אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי ובמשנתו של רבי . זו תפלה, היא עבודה שבלב

י! תירא קאל' את ה )מכא�( ,מהכא ?לה בתו! המצוותימני� לעיקר תפ: אמרו
  " :ואותו תעבוד

  )נקודות 4(    . וכיצד זה נלמד ממילות הפסוק, צייני מהו הכלל ומהו הפרט שבה    
  ה זו היא מ�  א4 על פי שמצוו: "�"את דברי הרמב ספר החינו�על מצות תפילה מביא בעל . ה    

  )נקודות 4(       .הסבירי את דבריו..." . יש בזו כמו כ� פרט...המצוות הכוללות         
  

  חוקי%
  )הכוזרי  ,ל"ריה; שמונה פרקי�, �"רמב; � לתורה"פרוש רמב(   

  

  .י"את דברי רש" את חוקותי תשמורו "� מביא בהסברו לפסוק "רמב   .א
  )נקודות 4(        .תני דוגמאות. י "רש לפי הסבר" חוקי�"הסבירי מה�           

  ?" כי כל אמרת אלוק צרופה: "המתבטאת במלי� , � בייחס לחוקי�"מהי דעת הרמב        
  )נקודות 3(                .)בתשובת� הסבירי מלי� אלו(        
  .כדי להראות שיש טע� למצוות" שילוח הק�"� במצות "הביאי את אחת הוכחות שמביא רמב.  ב  
  )נקודות 3(                          
  .ומדוע ה� קרויות בשמ�, הסבירי מה�". מצוות שכליות"ל" מצוות שמעיות"� מבדיל בי� "רמב.   ג   
  שאינו עושה רע משו� שאינו(מה עדי4 להיות חסיד , צייני כיצד אבחנה זו נותנת תשובה לשאלה        

  )קודותנ 6(        )שוא4 לרע ונמנע ממנו(או כובש את יצרו , )שוא4 לרע         
  , מלבד  המעשי� הטובי� המקובלי� בכל חברה .  ל מציי� מה� המעשי� הטובי� של החסיד"ריה    .ד  

  .ישנ� מעשי� אלוקיי� מיוחדי�' לאומת ה         
  )נקודות 4(          . הדגימי? ל "לאלו סוגי מעשי� אלוקיי� מתכוו� ריה        

  
   קני� המידות 

, א"חזו ;"נתיבי טהרת המידות"לקט מ, ר מסלוני�"האדמו; פירוש רבינו יונה' פרק ב" פרקי אבות"  (
  ) שמונה פרקי�, �"רמב, איסור אכילת ד�, ספר החינו�; "אמונה ובטחו�"
  
  ?"להגיע לשלמות תיקו� המידות בלא להזניח שו�  מידה"ר מסלוני� צרי� "מדוע לדעת האדמו   .א

  .להמחשת דבריוהמשלי� ונמשלו שהמחבר מביא  אחדהביאי  
  ..."וכש� שמדת הענווה ומידת הרחמי� וכיוצא בה� מ� המידות אי�  לה� ממקרי צורת  הגש�"...   .ב

  ". מקרי צורת הגש�"בשונה מ" מידות בני אד�"הסבירי מה מאפיי�  �     
  ? "טהרת המידות"שלא הגיע עדיי� לתכליתו לפי , מהו החיזוק לעולה במעלת המידות  �  
  כמובא (� "לפי רמב, "תפארת לעושיה ותפארת לו מ� האד�"דר� לעבודת המידות שהיא מהי ה .  ג

  .� להסבר דבריו"כתבי את הדוגמה שמביא רמב? )בפירוש רבינו יונה לפרקי אבות  
  ?הנמנע מאכילת ד� מסייע לעצמו להמנע מקניי� מידות מגונות, לפי דברי בעל ספר החינו�, כיצד  .ד
  מצד תכונות נפשו: שאחד מ� הדברי� מה� מורכב הרקע של המידות הוא, בר מסלוני� כות"האדמו  .ה

  .של האד� 
, שמונה פרקי�" (שיהא האד� מראשיתו בטבעו בעל מעלה או בעל מגרעת אי אפשר: "� כותב"רמב 
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  ). פרק שמיני
  ".שמונה פרקי�"� ב"פי רמב� ישבי את הסתירה לכאורה על

  . מי הדגי, � "לדעת רמב" מידה טובה"מהי  . ו  
  ?כמה זמ� אד� ידבק בדר� זו? לקנית מידה טובה הדר�מהי        
  

  'שלמות בעבודת ה
  )מסילת ישרי�; כוזרי, ל"ריה; ספר החינו�( 
  

   '?כדי שיצליח להגיע לשלמות בעבודת ה, מהי על האד� לעשות, ל"לדעת ריה  .א

  :'בודת הכל אחת מהפעולות הבאות מסייעות לאד� להגיע לשלמות בע, הסבירי כיצד  .ב
  ריבוי תורה ומצוות                                                                                                )1(
  שלא לאכול טריפה ) 2(
  זריזות המעשה  )3(

    למקיימי מצוותיו  יסייע 'שהבית שיבנה לה, כיצד מסביר המחבר, ה בספר החינו�"במצווה צ.    ג
                    ?את עצמ� להשלי�       

 :ועני לשאלות שאחריו, עייני בקטע הבא.   ד

היא צריכה להיות עבודה שלמה עבודה תמה ביראה ואהבה ושמחה רבה בכל פרטיה ' עבודת ה"
ותיקוניה ודקדוקיה וכל אשר בכחו לעשות יעשה כדי לקי� מצוה כתקונה בשל� שבפני� בכונת 

ו! הוא בא בטרוניא ע� בריותיו וכל אד� אינו חיב אלא כשיעורו וא� הלב ובודאי שאי� הקדוש בר
א� יעבוד את בוראו עבודה שאינה שלימה ובא בשכרו על עבודתו שאי� הקדוש ברו! הוא מקפח 

ב קרבנות שעשה אבל ענוש יענש על אשר לא עשה כדמבעי "שכר כל בריה שהרי של� לבלק שכר מ
ל ששואלי� אותו "במקו� שהיה יכול לכנס כמו שאמרו רזליה למעבד ועל אשר לא נדחק ונכנס 

   )פלא יוע'(      "למה לא עסקת בפלפול וברזי תורה ובמעשה מרכבה"ביו� הדי� 
  ?ה בא בטרוניא ע� בריותיו"שבוודאי אי� הקב, איזו מחשבה מוטעית מפרי� המחבר באמרו   )1(  
 ?הב הקרבנות שעש"מה מוכיחה העובדה שבלק קיבל שכר על מ  ) 2(  

          ?ועל מה אד� כ� יתבע ביו� הדי�, על מה אד� לא יתבע   )3(  
  

  יציאת מצרי%
והיו ", �"רמב; שלא לעשות מלאכה בשבת� ב"ומצווה ל, שבירת עצ� בפסח�ז"מצווה ט, ספר החינו�(

  ..")לטוטפות
  
 .מצווה שלא לשבור עצ� מעצמות קרב� פסח" ועצ� לא תשברו בו"המצווה .  א

  ?זרת מצווה זו לזכור את ניסי יציאת מצרי�כיצד עו) 1(     
  ולמה יצווה אותנו הש� : ואל תחשוב בני לתפוש על דברי ולומר"בעל ספר החינו� כותב במצווה זו ) 2(     
  והלא בזכרו� אחד יעלה הדבר במחשבתנו ולא ישכח מפי  , יתבר� לעשות כל אלה לזכרו� אותו הנס     
   "זרענו     
               ?ה לשאלה אפשרית זומה הוא עונ     

           ?כיצד מהווה מצות שבת זכר ליציאת מצרי�.  ב

  ? כיצד מחזקי� ניסי יציאת מצרי� את יסודות האמונה) 1.  (ג
   לצור� חיזוק  � עדות לבל ישתכחו המופתי�שמטרת� , �"תני דוגמאות לשתי מצוות שמציי� רמב) 2(     
                       .אמונתינו    

  
                     ורהנתינת הת

  )מאמר על אמונה, אלחנ� וסרמ�' ר; הקדמה לפירוש המשנה, �"רמב; ספר החינו�(
  
 :בעניי� נתינת התורה לע� ישראל כותב בעל ספר החינו�.  א
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  "?למה נתנה לע� אחד ולא לכול� –אחד שהיא תשלו� היצירות : וא� ישאל עוד"       
               .כתבי את תשובתו של המחבר לשאלה זו      

   מלבד ט4 , לעיני שש מאות אל4 אנשי� גדולי�"ה את התורה "מדוע נת� הקב, לפי בעל ספר החינו�.  ב
           ?"זכו כלו� למעלת הנבואה"ומדוע , "רבי�ונשי�      
   נמצא כל  : "� בהקדמה לפירושו למשנה"בנוגע לאופו מסירת התורה לכל חלקי ע� ישראל כותב רמב.  ג

  "אותו מקרא ארבע פעמי� הע� שמעו     
  ?ממי שמעו את מצוות התורה בכל אחת מארבע הפעמי�     
  ?אלחנ� וסרמ� שתורה ניתנה משמי�' כיצד מוכיח ר.  ד
  

  דר� לימוד התורה

  ) פרקי אבות ע� פירוש ברטנורה, הקדמה לפרוש המשנה –� "רמב ;הקדמה, ספר החינו�(
  
  ?ה לומד מכ� בעל ספר החינו� על אופ� לימוד התורהמ. משה רבנו שהה בהר סיני ארבעי� יו�  .א
  .� מתאר את סדר לימוד התורה להמו� הע� לאחר מת� תורה"בהקדמה לפרוש המשנה רמב   .ב

  .פרטי סדר זה      
  :כל עיצה סיבתואת , ללימוד התורה במשניות הבאות העצותהסבירי את .   ג

  "ואל תאמר לכשאפנה אשנה"  )1(     
  "ולא כל המרבה בסחורה מחכי�)  "2(     
  "ולא הבייש� למד)   "3(     
  "מרבה ישיבה מרבה חכמה)   "4(     
  "התק� עצמ� ללמד תורה)   "5(     
      

  )ד"תשס(                    פעולות האד% 
  )'ט ב"ויקרא י, � לתורה"פרוש רמב ;הקדמה לפרוש המשנה –� "רמב ;מאמר שלישי ,ספר הכוזרי(
  
  ומצאו שתכליתו פעולה  ...אבל האד� עושה פעולות רבות: "בהקדמתו לפירוש המשנה� כותב "רמב  .א

  "ושאר פעולותיו אינ� אלא להמשכת קיומו, אחת בלבד      
  ?מהי הפעולה התכליתית של האד�)  1(      
  .הוכחות שתיכתבי ? תכלית האד� אינ�� ששאר הפעולות "כיצד מוכיח רמב)  2(      
  ?מה� נימוקיו? הא� נכו� להתנזר ולפרוש מ� הפעולות שאינ� תכלית האד�, ריעל פי הכוז   .ב
  המו� "ומבחי� בי� אורח החיי� של , � בפעולות האד�"ד� רמב" קדושי� תהיו"בפירושו לפסוק .   ג

  ".פרושי�"לאורח החיי� של ה" הע�      
  "פרושי�"ה מול התנהגות� הרצויה של" המו� הע�"תארי את התנהגות� של   )1(     
  ".ועשית הישר והטוב"נרמזת בפסוק " פרושי�"התנהגות ה: �"לדעת רמב)  2(     
  \"דר� התורה לפרוט ולכלול בכיוצא בזה: "על פסוק זה הוא כותב     
  .בארי את דבריו     
  

  )ז"תשס(                    לפני% משורת הדי� 
  ) � על חומש דברי�"רמב ;�"שמונה פרקי� לרמב(
  
  .ל האומרי� שההתנהגות לפני� משורת הדי� היא מצווה מ� התורה"מביא את דברי חז� "רמב  .א

  ?וכיצד הפסוק מלמד זאת, מאיזה פסוק הוא לומד זאת      
  .להתנהג לפני� משורת הדי� כל אד�שמצווה מ� התורה על , � כותב"רמב   .ב

  .לפני� משורת הדי� מתנהגי� שרק החסידי�" שמונה פרקי�"� כותב ב"רמב, לעומת זאת      
  ?כיצד אפשר ליישב את הסתירה לכאורה בי� דבריה�      
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  )ט"תשס(                    אל תפרוש מ� הציבור

  ) מסילת ישרי�; רבינו יונה; ע מברטנורה"ר(
  
  ?ומדוע, מתי אי� לפרוש מ� הציבור, ע מברטנורה"רלפי פירוש   .א
  ?וע אי� לפרוש ממנוומד, לאיזה ציבור הלל מתכוו�, רבנו יונהלפי   .ב
  ".פורש מה� הרי הוא משובח"יש ציבור שה, רבנו יונהעל פי .   ג

  ל איזו מידה מפסיד מי שאינו פורש מציבור "ובאר על פי רמח, כתוב לאיזה ציבור מתכוו� רבנו יונה      
  .כזה      
  ומהי המחשבה , לו שיש בה אנשי� שבזי�, כיצד צרי� לנהג אד� שנקלע לחברה רעה, ל"לדעת רמח.   ד

  ?שתחזק אותו לנהג כ�      
  

  
 )נקודות 80(            ספרי% ומאמרי% –י נפרק ש

  
  

  פרקי אבות

  ?"עשה רצונו כרצונ�: "כיצד מבאר רבי עובדיה מברטנורא את דברי המשנה  .א

דברי " (כי ממ� הכל ומיד� נתנו ל�: "הסבירי כיצד מקשר רבינו יונה אל דברי המשנה את הפסוק  .ב
  ).ד"י, ט"כ', ימי� אה

  )ו"תשנ(    
  'פרק ב, פרקי אבות

  )'משנה ב" (שיגיעת שניה� משכחת עוו�, יפה תלמוד תורה עת דר� אר'"  .א

  .כיצד תלמוד תורה ודר� אר' משכיחי� עוו�, הסבירי על פי ברטנורה )1(

  ?מדוע אי� די בתלמוד תורה בלבד כדי להשכיח עוו� )2(

  )'סו4 משנה ב" (ית�ואת� מעלה אני עליכ� שכר הרבה כאילו עש"  .ב
        כתבי שני פירושי� לדברי� אלה.

  )א"תשע(
  'משנה א', פרק ב, פרקי אבות

  ...".איזוהי דר� ישרה שיבור לו האד�: רבי אומר"  .א
.על פי רבי עובדיה מברטנורא, הסבירי מהי שאלת רבי                

  ".תפארת לעושיה ותפארת לו מ� האד�"כתבי דוגמא לפעולה שיש בה   .ב
  )ס"תש(

 'משנה א' פרק ב, פרקי אבות ) רבנו יונה מגירונדי 
 ".ותפארת לו מ� האד� לעושיה כל שהיא תפארת?האד� איזוהי דר� ישרה שיבור לו: רבי אומר"

 )נקודות 2(            ?ע מברטנורא"מהי הדר� הישרה לדעת ר  .א

  תפארת"היא ומהי המשמעות של דר�  ש? "תפארת לעושיה"מהי המשמעות של דר� שהיא הסבירי   .ב
 )נקודות 6(              .הדגימי את ההסבר? "לו מ� האד�       

  
  פרקי אבות

  ).'משנה א ,ב"פ, אבות(" מ� האד�ותפארת לו תפארת לעושיה כל שהיא ... איזוהי דר� ישרה"  .א

.הסבירי והדגימי דברי� אלה לפי פירושו של רבי עובדיה מברטנורא              

  .פירושי� שניכתבי ? "תפארת לו מ� האד�ו"כיצד מבאר רבינו יונה את המילי�   .ב
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  )ה"תשס(
  פרקי אבות

  )'ד', ב, אבות". (עשה רצונו כרצונ�"...   .א
.הסבירי דברי� אלה לפי רבינו יונה              

  ?בממונו ובקניינו' כיצד יתגבר האד� על טבעו ויעשה את רצו� ה, על פי רבינו יונה  .ב
  )ז"תשס(

 ', רק בפ, פרקי אבות ) רבנו יונה מגירונדי 

  ".צאו וראו איזו היא דר� ישרה שידבק בה האד�: ז לתלמידיו"אמר לה� ריב"  .א
  ".הרואה את הנולד", "חבר טוב, ,"עי� טובה: "ע מברטנורא"הסבירי על פי ר

 )נקודות 3(                        

  ?"איזוהי דר� רעה שיתרחק ממנה האד�: "רבי יוחנ� שאל  .ב
איזו : זו מהתשובות שהשיבו לו על שאלתו הראשונה יוחנ� לא הסיק את התשובה על שאלה' מדוע ר

 )נקודות 3(              ?"היא דר� ישרה שידבק בה האד�

  ?"הרואה את הנולד"הוא היפוכו של " הלווה ואינו משל�"מדוע , ע מברטנורא"לפי פירוש ר  .ג
 )נקודות 2(                        

  'משנה ח', פרק ב, פרקי אבות

  :מההערכות של רבי יוחנ� ב� זכאי על תלמידיו כל אחת ,על פי רבי עובדיה מברטנורא, הסבירי  .א

  .בור סוד שאינו מאבד טיפה  )1(

  .חסיד )2(

  .ירא חטא )3(

  .מעיי� מתגבר )4(

מדוע הועדפו רבי אליעזר ב� הורקנוס ורבי אלעזר ב� ער� על פני , לפי רבי עובדיה מברטנורא  .ב
  ?חבריה�

  )א"תשס(
  'משנה ה', פרק ב, פרקי אבות

  .מקביעות אלה כל אחתמברטנורא  כתבי כיצד מנמק רבי עובדיה  .א

  ".ולא הבייש� למד" )1(

  ".ולא הקפד� מלמד" )2(

  ".ולא כל המרבה בסחורה מחכי�" )3(

  ".השתדל להיות איש, ובמקו� שאי� אנשי�"  .ב
?לפי רבי עובדיה מברטנורא, "להיות איש"מה פירוש               

  )א"תשס(
  'פרק ב, פרקי אבות

  ...".צאו וראו איזוהי דר� רעה: אמר לה�; ..."צאו וראו איזוהי דר� ישרה: אמר לה�"  .א
פשר להסיק אהרי , "איזוהי דר� רעה"מדוע שאל התנא , ע מברטנורא"דגימי על פי רוהסבירי      
.זאת מהיפוכה של הדר� הישרה        

  ".מוציאי� את האד� מ� העול�... עי� הרע: רבי יהושע אומר"  .ב
.מברטנורא ע"לפי ר" עי� הרע"הסבירי את המושג              

  )ע"תש(
 ,ו"משנה ט, ב"פ, פרקי אבות )ע מברטנורא "ר

 "והשכר הרבה ובעל הבית דוחק, היו� קצר והמלאכה מרובה והפועלי� עצלי�: "רבי טרפו� אומר"

 :כתבי מהו הנמשל למילי� האלה  .א

 .היו� )1



 ד"בס

    10 

 

 .המלאכה )2

 הפועלי� )3

 )נקודות 4(                  בעל הבית )4

  )נקודות 4(        ?ה שנסיק מדבריומהי המסקנה המעשית שרבי טרפו� רוצ  .ב
  

 ,ח"משנה י, ב"פ, פרקי אבות )ע מברטנורא "ר

  "הוי זהיר בקריאת שמע: "רבי שמעו� אומר"  .א
 )נקודות 2(              ?איזו זהירות נדרשת בקריאת שמע

  הסבירי זאת על פי אחד הפירושי�" אל תעש תפילת� קבע"  .ב
 )נקודות 2(                  .ע מברטנורא"של ר

, מסביר את הסיבה לכ� שאד� לא יעשה תפילתו קבע" וניח� על הרעה...ו� ורחו� הואכי חנ"הפסוק   .ג
  ...  אלא רחמי� ותחנוני�

  )נקודות 4(        ע מברטנורא"ולדעת ר, כתבי את הסיבה לדעת  רבינו יונה

 

  ע מברטנורא"לפי ר ) 'משנה ו'  פרק ב,  פרקי אבות
  "על דאטפת אטפו� וסו4 מטיפי� יטופו�: האמר ל, א4 הוא ראה גלגלת אחת שצפה על פני המי� "
  ?מדוע דיבר הלל אל הגלגלת הזו, י פרוש ברטנורא "עפ  .א
  .הסבירי את דבריו של הלל  .ב
  "י חייב"מגלגלי� חובה ע: "ל "מובא בפירוש ברטנורא מאמר חז, בבאורו למשנה זו   .ג

  .הסבירי כיצד מתקשר מאמר זה למשנה זו  
  

  ע מברטנורא"לפי ר )'ד משנה'  פרק ב,  פרקי אבות
  "אל תפרוש מ� הציבור" 
  .ועל פי רבינו יונה, י פרוש ברטנורא "כתבי על איזה ציבור מדבר התנא עפ  .א
  ?מדוע אי� לפרוש מ� הציבור על פי כל אחד מפרשני� אלה  .ב

    
  ע מברטנורא"לפי ר ) ח"משנה י' פרק ב,  פרקי אבות

  "צמ�ואל תהי רשע בפני ע... רבי שמעו� אומר"  .א
  .רשע בפני עצמוע מברטנורא למשמעות שאד� "מה� שלושת הפרושי� שמביא ר  .ב

 
  מאמר שלישי, הכוזרי, ל"ריה

  ).שבמשל. (דמות זופרטי את פעולותיה של ? "החסיד המושל"למי מדמה החבר את ) 1(   .א
  )נקודות 4(              .פרטי על מה שולט החסיד) 2(       

  ".ו� לגו4כמו המז, התפילה לנפש: "נאמר על החסיד  .ב
 )נקודות 4(                  .הסבירי דברי� אלה

  
  מאמר שלישי, הכוזרי, ל"ריה

  )נקודות 4(        ל אלה"הסבירי את דברי ריה". החסיד הוא המושל"   .א

  )נקודות 4(      ?במה מיוחדת תפילת החסיד מתפילת� של אחרי�, ל"לפי ריה  .ב
  

  מאמר שלישי, הכוזרי, ל"ריה
  לקרב� שהיה מביא איוב כל שבועדומה הדבר ... ש הוא כיו� מרפאולנפ: "על יו� השבת כותב הכוזרי     
  )'ה, מאמר שלישי". (בניועל      

 )נקודות 4(        ?ל"לשיטת ריה, מדוע זקוקה הנפש למרפא שמביאה השבת  .א
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 )נקודות 4(          ?במה דומה השפעת השבת לקרב� שהיה מביא איוב  .ב

  
  מאמר שלישי, הכוזרי, ל"ריה

  "המעשי� הידועי� והמעשי� האלוקיי�: "של מצוות ל מבחי� בי� שני סוגי�"ריה     

    )נקודות 4(  .ל"מה� על פי דברי ריה לכל אחדממושגי� אלה והביאי דוגמא  כל אחדהסבירי   .א

 )נקודות 4(          ?מדוע יש צור� בציווי אלוקי ג� במעשי� ידועי�  .ב

  
  הקדמה לפירוש המשנה, %"רמב

נמצא : � בהקדמה לפירושו למשנה"תב רמבבנוגע לאופ� מסירת התורה לכל חלקי ע� ישראל כו  .א
  ".שכל הע� שמעו אותו מקרא ארבע פעמי�

         ?ממי שמעו את מצוות התורה בכל אחת מארבע הפעמי�

    ?מחלוקת בי� חכמי� בנוגע להבנת התורה רמדוע עשויה להיווצ, � "לפי רמב  .ב

  ?שהתפזרו בכל בית ישראל בלימוד התורה מה היה התפקיד של השרי�  .ג

  ).'ה', א, דברי�" (הואיל משה באר את התורה הזאת"תוב שלפני פטירתו בתורה כ  .ד
  ?מה היה עליו לבאר

  
  הקדמה לפירוש המשנה, %"רמב

  ".המדע והמעשה"האד� השל� הוא מי שנקנו לו 

 ".המעשה"ומהו " המדע"הסבירי מהו   .א

במי החיסרו�   ".מדע"ואי� בו " מעשה"והאחר יש בו , "מעשה"א� אי� בו " מדע"האחד יש בו   .ב
  .הסבירי מדוע? גדול יותר

)ו"תשנ(                      

  הקדמה לפרוש המשנה, % "רמב
  ".ולא נפלה בו מחלוקת...וכבר מסר ליהושע הפרושי� שנתנו לו] משה[ה "וכאשר מת ע"  .א    

  .הסבירי מדוע לא נפלה בפרושי� אלו מחלוקת  
  .וכיצד יושבו, מדוע קמו מחלוקות  הסבירי? ל "במה כ� קמו מחלוקות בחז  .ב    

  
  הקדמה לפירוש המשנה,%"רמב

  ?מדוע עשויה להיווצר מחלוקת בי� חכמי� בנוגע להבנת התורה, �"לפי רמב . א
  ?כאשר העניי� שנוי במחלוקת בי� החכמי�, על פי איזה עיקרו� התורה מצווה להכריע . ב

  )ז"תשנ(
  הקדמה לפירוש המשנה, %"רמב

  ?של המי� האנושי בעול� מהי התכלית  .א
  "לא המציאה החכמה האלוקית שו� דבר לבטלה" . ב
  ?� על אמירה זו"איזו קושיה מקשה הרמב) 1(     
  .כתבי את תשובותיו לקושיה זו) 2(     

  )     א"תשע(
  .הקדמה לפירוש המשנה, %"רמב

  "?כל בני אד� שאינ� משיגי� מושכל' מדוע המציא ה: "� שואל"רמב  .א

 ?מיה� בני האד� שאינ� משיגי� מושכל, �"לפי רמב )1(

      ?�"לפי רמב, לש� מה קיימי� בעול� אנשי� שאינ� משיגי� מושכל )2(

  .� שהיא גדולה מ� האחרת"על אחת מתשובותיו אלה כותב הרמב  .ב
         ?� את גדלותה"וכיצד מוכיח רמב, איזו תשובה גדולה יותר
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  שמונה פרקי%,%"רמב

  .בנוגע לתיקו� המידות" חוק הריפוי וסודו"� מבאר את "רמב  .א
.הסבירי את החוק הזה באמצעות דוגמא              

  ".לפני� משורת הדי�"� אומר שהחסידי� נוהגי� "רמב  .ב
.הסבירי את דר� החסידי�                           

  ?"מקצת אנשי� מ� החסידי�"מה עשו , �"לפי רמב) 1(  .ג
              (2) כתבי סיבה אחת מדוע ה� עשו זאת.

  )ט"תשס(
  '% שמונה פרקי% פרק ו"רמב
  .ויש שהכובש את יצרו עדי4 מהחסיד, כי יש שהחסיד עדי4 מהכובש את יצרו, � קובע"רמב

 .�"הסבירי והדגימי קביעה זו של רמב

  
  '% שמונה פרקי% פרק ז"רמב

  )נקודות 2(    ?גיבור ועשיר, אי� הנבואה שורה אלא על חכ�"מדוע , �"לדעת הרמב  .א

  .� מבחי� בי� המעלות השכליות לבי� המעלות המידותיות"רמב, לת הנבואהבנוגע לקב  .ב
  )נקודות 2(                    ?מהי ההבחנה

.בנוגע למידה אחת �"כתוב הוכחה של הרמב? אילו מידות מונעות מהאד� את היכולת להתנבא  .ג
  )נקודות 4(                        

  %"% שמונה פרקי% לרמב"רמב
  )פרק שמיני( "שכל פעולות האד� מסורות בידו... סופיית  יוו�דע שדבר מוסכ� הוא מתורתנו ופילו"    

  )נקודות 4(        .� למשפט זה"כתבי שלוש מההוכחות השכליות של רמב  .א

  ,"הכול בידי שמי� חו' מיראת שמי�"ל "� מסביר את דברי חז"כיצד רמב   .ב
 )נקודות 4(          ?כ� שלא יסתרו את עקרו� הבחירה החופשית

  
  שמונה פרקי%, % "רמב

  אי אפשר שיהא האד� מראשיתו בטבעו בעל מעלה או : "�"בתחילת הפרק השמיני כותב רמב    .א
  ...."אבל אפשר שיהא אופיו בטבעו מוכ� למעלה או מגרעת ...בעל מגרעת           
  .בארי את דבריו          

  . שיתשיש לאד� בחירה חופ" ) הוכחות אמיתיות( "� מוכיח מהתורה ומהסברא השכלית "רמב.   ב
  .כתבי שתיי� מהוכחותיו          

  
  שמונה פרקי%, %"רמב

    אבל אפשר שיהא אופיו בטבעו... או בעל מגרעת בעל מעלהאי אפשר שיהא האד� מראשיתו בטבעו " 
  ".או מגרעת וכ� למעלהמ 

 .בארי את המילי� המודגשות בהקשר� למשפט  .א

 ?"מגרעתשיהא האד� מראשיתו בטבעו בעל מעלה או בעל  אי אפשר"מדוע   .ב

 ?ומי ה� בעלי דעה זו, � דוחה בדבריו אלה"מהי הדעה האחרת שרמב  .ג

  )ו"תשנ(
  שמונה פרקי%, %"רמב

  "שכל פעולות האד� מסורות בידו... דע שדבר מוסכ� הוא מתורתנו ופילוסופיית יוו�"

 .� למשפט זה"מההוכחות השכליות של רמב שלושכתבי   .א

כ� שלא יסתרו את , "שמי� חו' מיראת שמי�הכל בידי "ל "� מסביר את דברי חז"כיצד רמב  .ב
 ?עיקרו� הבחירה החופשית

  )ה"תשס(
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  'ב', כ, שמות, � לתורה"פירוש רמב

יורה ויצווה אות� שידעו  –' אלוקי� אשר הוצאתי� מאר' מצרי� מבית עבדי�' אנוכי ה'"   .א
  ...".ויאמינו

               כתבי מה ה� שלושת עיקרי האמונה הנלמדי� מפסוק זה, על פי רמב"�.

  ".שלא יחשבו כי אחר הרוב יל� והיחיד יינצל עמה�, לכל אחד יצווה"  .ב
.� בדבריו אלה"על איזו שאלה עונה רמב              

  )ד"תשס(
  'ב', כ, שמות, � לתורה"פירוש רמב

  ".אלוקי�' אנוכי ה"  .א
המשל שמביאהביאי בתשובת� את ? מדוע דווקא דיבר זה הוא הראשו� בעשרת הדיברות             
.�"רמב             

  ?מדוע נאמרו עשרת הדיברות בלשו� יחיד  .ב
  )ח"תשס(

  'ב', כ, פירוש לשמות, �"רמב

  ?"אלוקי�' אנוכי ה" מה ה� יסודות האמונה הנלמדי� מהמילי�   .א

  ". כי הוצאת� מש� תורה על המציאות ועל החפ'' אשר הוצאתי� מאר' מצרי�'"  .ב
.אלה� "הסבירי את דברי רמב             

  ?"מבית עבדי�"מה לומדי� מהמילי� , �"לפי רמב  .ג
  ) א"תשע(

   ,ח"י', ו, דברי%,  לתורה �"רמבפירוש 

  ".זו פשרה ולפני� משורת הדי�:"רבותינו פירשו, ועשית הישר והטוב"  .א 
  ?"לפני� משורת הדי�"� מבאר את הביטוי "כיצד רמב

: לדוגמה". עשה"וי כללי במצוות � קובע כי דר� התורה לפרט איסורי� ואחר כ� לצוות ציו"רמב  .ב 
מדוע , �"לדעת רמב". ועשית הישר והטוב: "ואחר כ�" לא תק�", "לא תל� רכיל בעמ�"נאמר 

 ?התורה נוהגת כ�

 

  ,ז"פסוק ט, ג"פרק י, שמות, � על התורה"רמב

 )נקודות 3(          .�"הסבר מה� שלושה סוגי כפירה שמתאר הרמב   .א

  )נקודות 2(              .הסבר מה מפרי� את כל סוגי הכפירה   .ב

  )נקודות 3(      .הבא דוגמה .כתוב מה עוזר לנו היו� להפרי� את הדעות הללו   .ג

 

  ז"פסוק ט, ג"פרק י, שמות, � על התורה"רמב

  האותות והמופתי� הגדולי� עדי� נאמני� באמונת הבורא , א� כ�:"� כותב "רמב  .א
  )נקודות 4(   .האמונה האפשריי�הראי כיצד מסכל המופת שניי� משיבושי  "ובתורה כלה           

 )נקודות 4(      ? ומהי החשיבות בכ�, למה יגיע אד� מהכרה בניסי� הגדולי�  .ב

  
  ,ז"ג ט"שמות י, �"פירוש הרמב

  :� מביא שלושה פסוקי� המעידי� על יסודות אמונתנו"הרמב  .א
  ".בקרב האר'' למע� תדע כי אני ה"
  "האר'' למע� תדע כי לה"
  ".בכל האר'בעבור תדע כי אי� כמוני "

 )נקודות 6(            ?איזה יסוד נלמד מכל אחד מהפסוקי� האלה

 )נקודות 2(          !כתבי שלוש מצוות שיש בה� קיו� זכר יציאת מצרי�  .ב
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  ,ז"ג ט"שמות י, �"פירוש הרמב

  ).�"לשו� רמב" (הנה מעת היות עבודת גילולי� בעול� מימי אנוש החלו הדעות להשתבש באמונה"  .א
  )נקודות 4(        ?שהחלו מימי אנוש, שות באמונהמה ה� הדעות המשוב

 )נקודות 4(        ? ומדוע התבטלו על ידי כ�, כדי לבטל דעות אלה' מה עשה ד  .ב

  
  ז"ט, ג"י, שמות, � לתורה"פירוש רמב

  ?מדוע צרי� בכל הדורות עדות על המופתי� שהיו    .א

  ".ומ� הנסי� הגדולי� המפורסמי� אד� מודה בנסי� הנסתרי�"    .ב
".הנסי� הנסתרי�"ומה ה� " הנסי� הגדולי�"הסבירי מה ה�     
.הסבירי מה הנסי� הגדולי� מלמדי� על הנסי� הנסתרי�        

  )ד"תשס(
  ז"ט, ג"י, שמות, פירוש התורה, �"רמב

  ?וכיצד הוא מורה עליה�, "המופת הנפלא"על אילו עיקרי אמונה מורה   .א

  ?לעשות זיכרו� למופתי�' מדוע ציוה ה  .ב

  ".מ� הניסי� הגדולי� המפורסמי� אד� מודה בניסי� הנסתרי�"  .ג

  ?ובמה מודה האד�, מה ה� הניסי� הנסתרי� )1(

  ?כיצד הניסי� המפורסמי� מביאי� את האד� להכרה זו )2(
  )ב"תשע(

  .ח"י', דברי% ו',  ב, ט"ויקרא י ) לתורה  �"רמבפירוש 
  "ת הדי�זו פשרה לפני� משור: "רבותינו פירשו" ועשית הישר והטוב" . א

  )נקודות 3(        ?"לפני� משורת הדי�"� את הביטוי "כיצד מבאר רמב 
  : לדוגמה". עשה"� קובע כי דר� התורה לַפֵרט איסורי� ואחר כ� לצוות ציווי כללי במצוות "רמב   .ב

  : ואחר כ�, "לא תיקו�", "לא תל� רכיל"נאמר       
 )נקודות 3(      ?תורה כ�נוהגת ה, �"לדעת רמב, מדוע �".ועשית הישר והטוב"  

 )נקודות 2(      ".קדושי� תהיו"בהקשר לציווי "  נבל ברשות התורה: "הסבירי   .ג

  
  )'דברי% ו" (ועשית הישר והטוב",   � לתורה"פרושי רמב

  "ועשית הישר והטוב"הסבירי את הפשט והדרש למלי�    .א
  ?ל"הנ' וכיצד די� זה מתקשר להסבר הפס, הו דינא דבר מצרא מ   .ב  

 

  ',ב, ט"ויקרא י ) לתורה  �"רמבפירוש 

  )נקודות 4(          ?"קדושי� תהיו"י את ציווי התורה "כיצד מבאר רש   .א

  הסבירי את הקשר". נבל ברשות התורה"� משתמש בביטוי "בהסבר לפסוק זה רמב   .ב
 )נקודות 4(              "!קדושי� תהיו"של ביטוי זה לציווי  

  
   ',ט"י, ט"ויקרא י ) לתורה  �"רמבפירוש 

  )נקודות 4(      ?� מבאר אותה"וכיצד רמב" חוקי�"י את המילה "כיצד מבאר רש . א  
  ?"המשפטי�" בקבלת  ומהו היתרו�, "החוקי�"מדוע ע� ישראל מקבל עליו את , �"לדעת רמב . ב  

 )נקודות 4(                                          

  ט"י, ט"י, ויקרא, � לתורה"פירוש רמב

  )נקודות 4(  ? של כל אחד מה� מה דעתו . יש טע�" חוקי�"בשאלה א� ל � נחלקו"י ורמב"רש   .א

  )נקודות 4(                ? י"� חולק על רש"מדוע רמב   .ב
  

   ',ט"י, ט"ויקרא י ) לתורה  �"רמבפירוש 
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  )נקודות 2(        ?"לוה צרופה� כל אמרת א: "� מהפסוק"מה מוכיח רמב  .א

 )נקודות 3(  ?"משפטי�"או  "עדות"ת המכונות מה ההבדל בי� חוקי התורה לבי� מצוות אחרו  .ב

  )נקודות 2(          ?מהי המטרה המיוחדת שיש לקיו� חוקי התורה  .ג

 

  "כי יקרא ק� ציפור לפני� "� "רמב
  

  .כדי להסביר את טע� המצוות".  כל אמרת אלוק צרופה" :ממשלי' �  מביא את הפס"רמב  .א
  .הסבירי דבריו  

  .� לכ� שהמצוות נתנו למעננו"רמבהביאי הוכחה של   .ב
  הוא רחמי� "  אותו ואת בנו" � שלא יתכ�  שטע� מצוות שילוח הק�  ו , �"כיצד מוכיח רמב  .ג

  ?ח"על בעה      
  

  'ו, ב"כ, דברי%, � לתורה"פירוש רמב

  )נקודות 4(   .�"המובאי� בדברי רמב, הסבירי את שלושת הטעמי� למצוות שילוח הק�  .א

  )נקודות 4(             ?ומדוע, �"תר לדעת רמבאיזה טע� נכו� יו  .ב
  

  'ו, ב"כ, דברי%, � לתורה"פירוש רמב

  ,�"על פי רמב" שילוח הק�"מה ה� הטעמי� למצוות   .א
  )נקודות 4(               ?�"ומה ה� הטעמי� לכ� על פי רמב

  ,"משתיקי� אותו[...] האומר על ק� ציפור יגיעו רחמי� : "על דברי חכמי�  .ב
  ".ה רחמי� ואינ� אלא גזירות"ה מידותיו של הקבלפי שעוש: "�"אומר רמב
  )נקודות 4(      ?לבעלי חיי� ועל ייעוד�' ל על יחס ד"� לומד ממאמר חז"מה רמב

  
  'ו, ב"כ, דברי%, � לתורה"פירוש רמב

  ".לא ניתנו המצוות אלא לצר4 בה� את הבריות"  .א
              ? ל זה"� מאמר חז"כיצד מבאר רמב

על פי דברי , "אותו ואת בנו לא תשחטו ביו� אחד"ולמצוות " ק�שילוח ה"מהו הטע� למצוות   )1(  .ב
 ? �"ועל פי דברי רמב, � במורה נבוכי�"רמב

        ?� בעניי� העט� למצות שילוח הק�"� לרמב"הי המחלוקת בי� רמבמ)  2(
  

� הקדמה, ספר החינו

  :בעניי� נתינת התורה לע� ישראל כותב בעל ספר החינו�  .א
  למה ְנָתנ; לע� אחד מעמי העול� �תשלו� היצירות אחר שהיא : וא� ישאל עוד"

 )נקודות 4(        ! כתבי את תשובתו של המחבר לשאלה זו" ?ולא לכול�

  ,שש מאות אל4 אנשי� גדולי�"לעיני ,ה את התורה "מדוע נת� הקב, לפי בעל ספר החינו�   .ב
  )נקודות 4(        ?"זכו כול� למעלת הנבואה"ומדוע , "ונשי� רבי� מלבד ט4

  
 הקדמה, פר החינו�ס

 :מחלק את הנבראי� לארבעה סוגי� ספר החינו�מחבר   .א

 "שָֹכלי� נבדלי�" �

 "שָֹכלי� בגו4 קיי�" �

 "בריות גופניות בלי שכל כלל" �

  "בריות גופניות בשכל" �
 )נקודות 4(          ?כתבי מי ה� הנבראי� בכל אחד מהסוגי� האלה
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 )נקודות 4(        ? בעולמו את כל ארבעת סוגי הנבראי�' לש� מה ברא ה  .ב

  
�  הקדמה, ספר החינו

  ?י חקירתו וסברתו האישית"לנהל את חיו בעולמו עפ, מהי תשובתנו למציעי� לאד�   .א   
  ?כ לבני אד�"ה תורה יקרה כ"מדוע נת� הקב  .ב   
  

�  הקדמה, ספר החינו
  ?מהי המטרה של שכר המצוות בעול� הזה, לפי בעל הספר החינו�  .א   
מדוע לא מזכירה התורה את שכר המצוות : תיו של בעל ספר החינו� לשאלהכתבי אחת מתשובו  .ב   

  ?לעול� הבא
  

�  ספר החינו
  :שאלות שלושנשאלות , בהקדמה לספר החינו�

 ?"לע� אחד מעמי העול� ולא לכול�"מדוע ניתנה התורה   )1(

 ?"ה� סובלי הגלות והצרות מעול�"מדוע ע� ישראל   )2(

 "?עול� הגופות ועול� הנשמות –מנות תענוג  לא נת� הקל לעמו אשר בחר שתי"מדוע   )3(

  .משאלות אלה לכל אחתכתבי את תשובתו של בעל ספר החינו� 
  )ב"תשס(

�  הקדמה, ספר החינו

  ".לא נסכי� אל האמת לעול�, מפשט כתובי התורה בלתי פירושיה� וקבלת� האמתיות"...   .א
            כתבי שתי דוגמאות שמביא בעל ספר החינו� להוכחת דבריו אלה.

  :א� קיומ� תלוי בנסיבות שונות, ג המצוות ניתנו לע� ישראל כולו"תרי  .ב
.במצב שנוצר, בזמ�, במקו�, באד�             

            הביאי דוגמא לכל אחת מהנסיבות האלה.
  )ח"תשס(

�  הקדמה, ספר החינו

". מוצא השכלכי מחצב הנפש השכלית מ: "בדבריו על התענוג בעול� הבא כותב בעל ספר החינו�  .א
  .והסבירי את הקשר שלה� לדברי בעל ספר החינו� על התענוג בעול� הבא, בארי דברי� אלה

  .טעמי� שניכתבי ? מדוע לא הזכירה התורה את הגמול בעול� הבא  .ב
  )א"תשע(

�  " בני� בית הבחירה" )ה  "מצווה צ, ספר החינו

  )נקודות 3(      ? בכ�מה מוכיח המחבר  ,"והיא רחוקה ממני, אמרתי אחכמה "  .א

 )נקודות 2(    ?"פות ידי העוסקי� בהראי� לה: "מציי� המחבר ש, ל "מדוע למרות הנ  .ב

   "…להיטיב לנו' שחפ' האיננו רק , בעשות בני אד� כל מצוותיו' כי כל אשר יגיע אצל ה, דע בני"   .ג
  )נקודות 3(               .הוכיחי מ� הכתובי�, הסבירי כיצד

  
�  " הבחירה בני� בית" )ה  "מצווה צ, ספר החינו

  למקיימי מצוותיו יסייע' שהבית שיבנה לה, כיצד מסביר המחבר   .א
  )נקודות 2(                   ?את עצמ� להשלי�

  )נקודות 4(     ?עבור המקדש דווקא מקו� זה' שאולי בגלל� בחר ה, מה� הסיבות   .ב

 )נקודות 2(           ?משפיעי� על קדושת המקו�' הא� עובדי ה    .ג

 

�  " ני� בית הבחירהב" )ה  "מצווה צ, ספר החינו

  )נקודות 3(          ?י הבאת קרב�"דר� טהרה מחטא ע' מדוע קבע ה  .א
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  )נקודות 3(        ? לעני�פת וקמח, יי�, מדוע ציווה הקל להקריב דווקא בשר  .ב

  משלימי� את תהלי� כיצד קרבנות בהמה, � "הסבירי לפי הרמב  .ג
 )נקודות 2(                  .הטהרה מ� החטא

  
�  הבחירהמצוות בני� בית , ספר החינו

  .המוזכרות בספר החינו�, כתבי שתי מטרות של הבאת קרב�  .א

  ?לדעת המחבר, מהו הרמז במצוות שעיר לעזאזל  .ב
  )ו"תשנ(

�  מצוות בית הבחירה, ספר החינו

 : �"ספר החינו� מצטט את דברי הרמב  .א

             "מעשה בני אד� נגמרי� במחשבה ובדיבור ובמעשה".
?הדיבור והמעשה, להקרבת הקורב� מכוונות כנגד המחשבה אלו פעולות הקשורות              

  ?בנוגע לקרב� ככפרה על החטא" חסד הבורא"מהו   .ב

  ?מדוע אי� מביאי� קרב� על עברה במזיד  .ג
  )ח"תשס(

�  " יראת המקדש" )ד  "מצווה רנ, ספר החינו

  )נקודות 3(           .פרטיהשניי� מוצייני  ?המקור למצווה זו מה  .א

  ".אד� במוראו ב כל יחי – ינוהיו� בעוונות שא4 על פי שהמקדש חרב"  .ב
  )נקודות 3(                 ?כיצד מוכיח זאת המחבר 

  )נקודות 2(            ?מה� החיובי� המעשיי� מזמ� חורב� הבית  .ג
  

�  " לעבוד הש% יתבר� בתפילה כל יו%" ) ג  "מצווה תל, ספר החינו

  !תפילהשמביאה ה, ה"מיסודות האמונה בקב שלושה, על פי ספר החינו�, כתבי  .א
  )נקודות 4(                        

  .� יש מחלוקת בנוגע לחובת התפילה מ� התורה"� לרמב"בי� רמב   .ב
 )נקודות 4(              !כתבי מה דעתו של כל אחד מה� 

 

�  " לעבוד הש% יתבר� בתפילה כל יו%" ) ג  "מצווה תל, ספר החינו

  )נקודות 3(                ?מהו השורש של מצוות תפילה   .א

 )נקודות 2(    . הסבירי מדוע". ועונשו גדול מאוד: "ילה נאמרעל המבטל מצוות תפ   .ב

  :�"מביא ספר החינו� את דברי הרמב" ולעבדו בכל לבבכ�"על הפסוק    .ג
  ".שכוללות כל התורה, כלומר, מצווה זו היא מהמצוות הכוללות" 
 )נקודות 4(                .�"הסבירי את דברי הרמב 

  
�  מצוות תפילה, ספר החינו

מדוע זו מצווה .  היא מצווה כוללת" עבודה שבלב"� שמצוות "א את דברי רמבספר החינו� מבי  .א
  ?כוללת

  ?�"לפי רמב, מתי מצווה מהתורה להתפלל  .ב

  ".צורכי עמ� ישראל מרובי�"ל תיקנו את התפילה "חז  .ג

  ?בעבור מי תיקנו תפילה זו )1(

  ?על מה נסמכו חכמי� כשתיקנו תפילה זו, לפי ספר החינו� )2(
 )ב"תשע(

� " אחר אכילת המזו�' לבר� ה" ) ל  "צווה תמ, ספר החינו
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  )נקודות 4(      ?החיוב מדאוריתא לברכת המזו� ומהו מקור מ� התורה מהו ה  .א

  ". האהבה תקלקל את השורה אבל, ואולי היתה טובה השתיקה"  .ב
  )נקודות 4(                ?המחברזאת על מה מזכיר 

  ,שו� י דוגמא משמ"הוכיחי ע? מדוע ענשו חמור � המזכיר ברכה  לבטלה  .ג
  )נקודות 4(      .לבטלה בדורות ראשוני�' בהוצאת ש� ה עד כמה היו זהירי�

 

�  "לבר� הש% אחר אכילת המזו�" ל"תמצווה , ספר החינו

  ?מהו השורש של מצות ברכת המזו�  .א

  ?"יתבר�"ובלשו� , " ברו�"מהי הכוונה הראויה בלשו�   .ב

ברכה מסוג זה וצייני את המאפיי� תני דוגמא ל, " פתיחה וחתימה של ברכות"הסבירי את הסיבה ל  .ג
  .אותה

  
�  "בדברי%.מצוות קידוש שבת"–א "מצוה ל, ספר החינו

 )נקודות 4(            ? של מצוות קידוש בשבת" שורש"מהו ה  .א

 )נקודות 4(            ?ל לעשות קידוש על היי�"מדוע תיקנו חז  .ב

  
�  "שלא לעשות מלאכה ביו% ראשו� של פסח: "ח"מצווה רצ, ספר החינו

  .ט והאחד אסור"האחד מותר ביו –סוגי מלאכה יש שני   .א
          כתבי כיצד בעל ספר החינו� מכנה כל אחד מסוגי מלאכה אלה.

  ?ט"הטעמי� לאיסור מלאכה ביו שנימה�   .ב
  )ס"תש(

�  מצווה שלא לעשות מלאכה בשבת, מצות קידוש שבת בדברי% , ספר החינו
  ..."ר מתו� מעשה זה לזכור גדולת היו� כדי שנתעור: " ...בשרש מצות קידוש כותב המחבר  .א

  והסבירי כיצד כל אחת מה� מסייעת להשיג , הקשורות במצוות קידוש  הלכותצייני שתי 
  )נקודות 4(                    . מטרה זו       

  מה ההבדל בחיוב האד� על מלאכת ? "שלא לעשות מלאכה בשבת"את מי כולל האיסור   .ב
  )נקודות 3(                    .   עצמו ועל מלאכת אחרי�      

  ?מה ההבדל בדינו של העושה מלאכה בשבת במזיד לבי� העושה מלאכה בשוגג  .ג
  )נקודה 1(                        

�  "איסור מלאכה בשבת"–ב "מצוה ל, ספר החינו
  "שלא לעשות מלאכה ביו% טוב" )צ "ומצווה רח

 )נקודות 3(            ?מה שורש מצוות איסור מלאכה בשבת     .א

 ) 'ז, ג"ויקרא כ(, "ראשו� מקרא קודש יהיה לכ� כל מלאכת עבודה לא תעשוביו� ה"     .ב

 ?לדעת בעל   ספר החינו� �" מלאכת עבודה"מה משמעות המילי�  )1

 )נקודות 3(     ?איזה סוג של מלאכות מותר לעשות ביו� טוב �לפי משמעות זו  )2

  ?לדעת בעל  ספר החינו� �מדוע אסרה התורה לעשות מלאכה ביו� טוב    .ג
  )נקודות 2(                  !י את שני הטעמי�כתב 

 

�  " שלא לעשות מלאכה ביו% טוב" )צ  "מצווה רח, ספר החינו

  ) 'ז, ג"ויקרא כ( "ביו� הראשו� מקרא קודש יהיה לכ� כל מלאכת עבודה לא תעשו"  .א
  ?לדעת בעל   ספר החינו� �" מלאכת עבודה"מה משמעות המילי� 

  )נקודות 4(      ?ותר לעשות ביו� טובאיזה סוג של מלאכות מ �לפי משמעות זו 
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  ?לדעת בעל  ספר החינו� �מדוע אסרה התורה לעשות מלאכה ביו� טוב   .ב
 )נקודות 4(                  !הטעמי� שניכתבי את 

  
�  "שלא לעשות מלאכה ביו% ראשו� של פסח: "ח"מצווה רצ, ספר החינו

  .ט והאחד אסור"האחד מותר ביו –יש שני סוגי מלאכה   .א
          כתבי כיצד בעל ספר החינו� מכנה כל אחד מסוגי מלאכה אלה.

  ?ט"הטעמי� לאיסור מלאכה ביו שנימה�   .ב
  )ס"תש(

�  "מצווה שלא לשבור עצ% מ� הפסח"–ז "מצוה ט, ספר החינו

  ת לשבור"אסר עלינו השיו בגלל, הסבירי את הטע� שמביא המחבר  .א
  )נקודות 2(                    .עצ� מ� הפסח

יתבר� לעשות כל אלה לזכרו� ' ולמה יצווה אותנו ה: דברי ולומרואל תחשוב בני לתפוש על "  .ב
  "?הלא בזכרו� אחד יעלה הדבר במחשבתנו ולא ישכח מפי זרענו  ,אותו הנס

  )נקודות 2(                  .הסבירי דברי� אלו 

 :ל"לפני� שתי אמרות חז  .ג

  ".תורה ומצוות לפיכ� הרבה לה�, ה לזכות את ישראל "רצה הקב" .1

  "יחטא מובטח לו שלא …מזוזה בפתחוכל מי שיש לו " .2
  אד� נפעל כפי פעולותיו "ש, הסבירי כיצד כל אחת מ� האמרות מוכיחה   
  )נקודות 4(              ."אחרי הפעולות נמשכי� הלבבות �

  
�  מאכלות אסורי%, ספר החינו

  )נקודות 2(        ?מהו הטע� המשות4 לאיסור אכילת המאכלות האסורי�.   א    
  )נקודות 4(        .עמי� נוספי� למצות איסור אכילת ד�רשמי שני ט    .ב
    )נקודות 2(                ?"טריפה"מה כלול באיסור .    ג

  
�  ".שלא לאכול טריפה" –ג "מצווה ע, ספר החינו

  )נקודות 4(      ?מדוע התורה לא כתבה את הטע� לאיסור מאכלות אסורות   .א

  "?פה מיד ונשחטהמה הפסד אפשר להיות בבהמה שנטר: ואל תקשה עלי� ותאמר"   .ב
  )נקודות 4(        .כתוב את שתי תשובותיו של בעל ספר החינו� על שאלה זו 

 

�  ."שלא לאכול טריפה" )  ג"מצווה ע,  ספר החינו

  "כי הגו4 בי� ידיה כמו הצבת ביד הנפח"  .א
  של אכילת  האיסור להבנת כיצד מסייע משל זה? מה מלמד משל הנפח על היחס שבי� הגו4 לנפש     
  )נקודות 4(                    ?טריפה     

  ,דבר שיש לו קימא ועוד שכל דיני התורה וכל": "ספר החינו�"בהמש� דבריו כותב בעל   .ב
  "לא יתקיי� ביד� דבר לעול�, שא� תת� דברי� לשיעורי� ,בגדר כזה יתחייב להיות     
 )נקודות 4(        ?בדברי� אלו" ספר החינו�"מהי השאלה שמיישב בעל      

  
  מצווה שלא לאכול טריפה, ו�ספר החינ

  ).'ל, ב"כ שמות" (ובשר בשדה טרפה לא תאכלו"  .א
?שבפסוק זה" בשדה"ל לומדי� מ� המילה "מה חז, על פי ספר החינו�             

  ".כי הגו4 בי� ידיה כמו הצבת ביד הנפח"  .ב
.הסבירי את המשל והנמשל ואת הקשר שלה� לשורש המצווה של איסור אכילת טרפה             

  )ט"תשס(
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�  מאכלות אסורי%, ספר החינו
   בגדר , ועוד שכל דיני התורה וכל דבר שיש לו קימא ": כותב במצוות טריפה" ספר החינו�"בעל   .א 

  "לא יתקיי� ביד! דבר לעול�, שא� תת� דברי! לשיעורי�,יתחייב להיות  כזה        
  ?הנוספת לשאלה זומהי תשובתו  ?בדברי� אלו" ספר החינו�"שמיישב בעל  השאלהמהי       
  ?במה איסור בשר בחלב שונה משאר מאכלות אסורי�, על פי בעל ספר החינו�    .ב

  .בתשובת� כתבי את שתי ההוכחות?  כיצד הוא מוכיח את שיטתו      
  

� .שלא נאכל ד% בהמה חיה ועו,: ח"מצווה קמ, ספר החינו

 )נקודות 3(    "כזריותיהיה באכילתו קצת קניי� במידת הא"מדוע האוכל ד� , הסבירי  .א

  ?נפש חיונית"הסבירי מהי  �". נפש חיונית: יכנוה החכמי�, יש לבהמות נפש"  .ב
 )נקודות 3(        ?כיצד מוכיח בעל ספר החינו� שאמנ� יש לבהמות נפש כזו    

  
  �  המצווה שלא לבשל בשר וחלב, ספר החינו

כיצד הוא מוכיח ? ורי�במה איסור בשר בחלב שונה משאר מאכלות אס, על פי בעל ספר החינו�  .א
  .ההוכחות שתיבתשובת� כתבי את ? את שיטתו

  ?� מסביר את איסור בשר בחלב"כיצד רמב  .ב
  )ג"תשס(

  שער התפילה, בית אלוקי%, ט"המבי  

  אחד בעול� הזה ואחד בעול� הבא והדגימי: צייני שני דברי�? במה זוכה אד� שלא התקבלה תפילתו  .א
 )נקודות3(              . על ידי תפילת� של משה רבנו     

 )נקודות 2(    .הסבירי מצוות התפילה יוצאת מכלל זה –" מצוות אינ� צריכות כוונה"  .ב

  ? ומהי הכוונה שיש לכוו� כשמבקשי� את צורכינו? ה"מהי הכוונה שצרי� לכוו� כשמשבחי� את הקב  .ג
 )נקודות 3(                        

  שער התפילה ,בית אלוקי% ,ט"המבי 

 וצדיקי� רבי� מתפללי� לבוא הסביר את העובדה שדורות רבי�ט שואל כיצד אפשר ל"המבי  .א
  .ועדיי� לא זכו בה בדור�, הגאולה

 )נקודות 4(                   !כתבי מהי תשובתו

 )נקודות 4(        ?איזו תועלת יש בכל זאת מתפילת� של הדורות בעבר  .ב

 

  שער התפילה ) בית אלוקי% –ט "המבי      

    ?ה לעומת המצוות המעשיות האחרותמה הייחודיות של מצוות התפיל, ט"לפי המבי  .א
 )נקודות 4(                        

 )נקודות 4(' ?בסעי4 א ט את הייחודיות של מצוות התפילה שהזכרת"הסבירי מני� לומד המבי  .ב

  
  שער התפילה )בית אלוקי% –ט "המבי  

  ,בניגוד לכל המצוות שאינ� צריכות כוונה בעת עשיית�   .א
 )נקודות 4(              ?מדוע. מצוות תפילה צריכה כוונה 

  )נקודות 4(      ?מדוע יש לבטא את התפילה בדיבור א� עיקרה הוא הכוונה   .ב
  
  שער התפילה )בית אלוקי% –ט "המבי 

 )נקודות 4(    .כתבי שתי תשובות ?"שאינה מקובלת"מהי התועלת לאד� מתפילה    .א

  ?הרי בסופו של דבר ה� לא נגאלו –מהי התועלת בתפילת הדורות הראשוני� על הגאולה   .ב
 )נקודות 4(                        

  בית אלוקי%, ט"המבי 
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  ..."ה"שאי� ל� גדול במעשי� טובי� יותר ממשה רבינו ע, גדולה תפילה יותר ממעשי� טובי�"

  ?במה גדולה יותר תפילה ממעשי� טובי�   .א

  ?ה"כיצד נלמד דבר זה ממשה רבינו ע   .ב
  )ז"תשנ(

 בית אלוקי%, ט"המבי 

  ".התפילה גדולה ממעשי� טובי�"  .א
?ובמה היא גדולה מה�, מני� לומדי� שתפילה גדולה ממעשי� טובי�            

  ).ג"י, א"י, דברי�" (ולעובדו בכל לבבכ�"  .ב
           על פי המבי"ט, מה ה� שתי הדרישות מ� המתפלל הנלמדות מפסוק זה, ומאיזו מילה 

                 נלמדת כל אחת מה�? 
  )ב"תשס(

 בית אלוקי%, ט"המבי 

  ).ב"ע', ב, תענית" (זו תפילה? יזו היא עבודה שהיא בלבא"  .א
.הסבירי כיצד ג� העבודה וג� הלב באי� לידי ביטוי בתפילה            

  ?מה צרי� המתפלל לכוו� בעת בקשת צרכיו  .ב

  ".כי אתה שומע תפילת כל פה"  .ג
?ט ממשפט זה"מה לומד המבי            

 )ע"תש(

  'מסילת ישרי% פרק ה, ל"רמח 

  )נקודות 6(      ? שלושת הדברי� המרחיקי� אד� ממידת הזהירות מה ה�  .א

   )'ב' עמ', ד4 ל, קידושי�". (ובראתי לו תורה תבלי�, בראתי יצר הרע"  .ב

)נקודות 2(?                                                  מדוע רק התורה יכולה לשמש תרופה ליצר הרע             

  
  מסילת ישרי%

  .שאחד הדברי� המרחיקי� אד� ממידת הזהירות הוא החברה הרעה, י�ל מצי"רמח  
  )נקודות 2(        ?כיצד מרחיקה החברה הרעה אד� ממידת הזהירות   .א
  )נקודות 4(  ?איזו מחשבה תסייע לו בכ�? כיצד ינהג אד� הנמצא בחברת מי שלועג עליו   .ב
  הסבירי את . מל נהג בדר� זומוכיח שדוד ה" ואדברה בעדתי� נגד מלכי� ולא אבוש: "הפסוק   .ג

  )נקודות 2(                  .הפסוק בהקשרו
  

  מסילת ישרי%, ל"רמח
  .כתבי מה הקשר בי� מידת הזריזות לבי� מידת הזהירות  . א  

  ".אח הוא לבעל משחית"בארי מדוע מי שאי� בו מידת הזריזות   . ב
  

 ',פרק ז, מסילת ישרי%, ל"רמח

 )נקודות 4(    . הזריזות בנוגע לקיו� מצוות הסבירי את משמעות� של שני חלקי    .א

  "הזריזות היא תולדת ההתלהטות הפנימית: "ל קבע כי"רמח    .ב
 .ל למי שחסר את ההתלהטות הפנימית"הסבירי דברי� אלה וכתבי איזו עצה מעשית נות� רמח  
  )נקודות 4(                        

  מסילת ישרי%, ל"רמח

 ".ויפרו' את הגדרי� ויעבור על התקנה: "ל"על העצל כותב רמח    .א

.ל"על פי רמח, תארי את התהלי� שמביא לתוצאה זו               

  ?ואי� הוא יכול להתגבר על העצלות, מה גור� לאד� להיות עצל    .ב
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  מסילת ישרי%
  :ל מציי� את הסתירה לכאורה שבי� הפסוקי� הבאי�"רמח         
   ונשמרת� מאד ", "ו' מציני� ופחי�שמי� ח הכל בידי" � ו, מצד אחד..." ועשה טוב' בטח בה"        
  .מצד שני  �" לנפשותיכ�         
  .ל "הסבירי את הדילמה ואת תשובת רמח  .א   
  :ל הבאי�"ל את מאמרי חז"מביא רמח, באותו הקשר   .ב   

  "היכא דשכיח היזקא שאני"  
  .הסבירי מאמרי� אלו בהקשר�  " רעותא דלא חזינ� לא מחזקינ�"  
  

 'פרק ט ,מסילת ישרי%, ל"רמח

  :ל את הפסוק"בהתייחסו למפסידי הזריזות מצטט הרמח  .א
 )נקודות 4(    ?ל מדגי� באמצעות פסוק זה"מה רמח –..." שחל בדר�: אמר עצל"

 –" הרי מצינו שחייבו חכמי� בכל מקו� שישמור האד� את עצמו שמירה מעולה: "ל שואל"רמח  .ב
  )דותנקו 4(          .הסבירי את שאלתו וכתבי כיצד הוא עונה עליה

  
 ',פרק ט ,מסילת ישרי%, ל"רמח

 )נקודות 3(    .הסבירי כל אחד מה�? )הגורמי� לעצלות(מה� שני מפסידי הזריזו   .א

כי יש , דע: "ל"עונה הרמח, ונשמרת� מאוד לנפשותיכ�"לשאלת האד� כי עליו לשמור על עצמו   .ב
, יראה ראויה: זה הסבירי בהקשר". יש בטחו� ויש הוללות, יראה ויש יראה ראויה ויש יראה שוטה

 )נקודות 2(  .יראה שוטה והוללות

  )נקודות 3(            ?כיצד האד� מתי יש לירא ומתי אי� לירא  .ג
  

 .מאמר על האמונה, קוב+ מאמרי%, הרב אלחנ� וסרמ�

  .)א"ב ע"ברכות ד4 י" (זו מינות –ולא תתורו אחרי לבבכ� "  .א
  )נקודות 2(            ?מהו הקושי שמוצא הרב וסרמ� בציווי זה

  ,לדעת הרב וסרמ� –" ופתרו� החידה מצינו בתורה הקדושה"  .ב
 )נקודות 4(        ?)'הקושי שכתבת עליו בסעי4 א(מהו הפתרו� לחידה       

  ".ה"מצווה ראשונה לידע ולהאמי� בקב: "� כותב"רמב  .ג
  ?"אי� שיי� מצווה להאמי�: "הרב וסרמ� שואל על כ�

  )נקודות 2(                .כתבי מה הוא עונה על כ�
  

 .מאמר על האמונה, קוב+ מאמרי%, הרב אלחנ� וסרמ�
  ".ה ברא את העול� היא מוכרחת לכל ב� דעת"האמונה שהקב" . א

  )נקודות 4(      .הביאי שתי דוגמאות שמביא הרב וסרמ� להוכחת הנחה זו       

  )נקודות 4(            ?כיצד ימנע האד� את עצמו מכפירה  .ב
  

 .אמונההר על מאמ, קוב+ מאמרי%, הרב אלחנ� וסרמ�

  )ודותנק 4(      .מהשאלות שמעלה הרב וסרמ� בנוגע לאמונה כמצָוה שתיי�כתבי   .א

  )ודותנק 4(         ?מהי תשובתו של הרב אלחנ� וסרמ� על שאלות אלו  .ב
  

 .מאמר על האמונה, קוב+ מאמרי%, הרב אלחנ� וסרמ�
  ).א"ע, ב"על פי בבא קמא ד4 צ" (שהיה לו ללמוד ולא למד, ב� נח נהרג"

  ?ומדוע לא למד יכול ללמוד ממה היה, מה היה על ב� נח ללמוד, ירי על פי הרב וסרמ�הסב  .א
  )נקודות 3(                        

 )נקודות 2(            ?מדוע מי שעוסק בתורה הוא ב� חורי�  .ב
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  ?"תורה מ� השמי�"יוצאת מוכחת  ,'מיסוד האמונה בה כיצד, אלחנ� וסרמ� 'רלפי הסבירי   .ג
  )נקודות 3(                        

 .אמונההמאמר על , קוב+ מאמרי%, אלחנ� וסרמ� הרב
אינו בכלל שוטה ש היוצא מזה כי יסודי האמונה מצד עצמ� ה� פשוטי� ומוכרחי� לכל אד�"
  "האד� משוחדבתנאי שלא יהא  ...

  )נקודות 3(      ?לדעת הרב וסרמ�, כ� פשוטי� ומוכרחי�� מדוע יסודי האמונה ה� כל  .א

  )נקודות 2(        ? "הא האד� משוחדבתנאי שלא י" :מהי הכוונה במלי�  .ב

  :סרמ� את גישתו בייחס למקור הכפירה מהכתובכיצד מוכיח הרב ו  .ג
 )נקודות 3(          ".לא תקח שוחד כי השוחד יעוור עיני חכמי�"

  
  מאמר על אמונה, הרב אלחנ� וסרמ�

    ".ומוב� שהכל לפי ער� הרצו� ולפי ער� השכל. הרצו� ישפיע על השכל"  .א
 )נקודות 4(     .לדעת הרב וסרמ�, "ער� השכל"לבי� " ער� הרצו�"י� הסבירי את הקשר ב

 )נקודות 4(            .על פי הרב וסרמ�', מה חטאו של הכופר בה.  ב

  
  מאמר על אמונה, הרב אלחנ� וסרמ�

  ).'סעי4 ח" (די� רוב לא נאמר אלא בספק ולא בוודאי"  .א
  )נקודות 4(      ?כיצד משפט זה הוא תשובה על שאלתו של אחד מחכמי הגויי�

 ).  'סעי4 ט" (יוצאת תולדה מוכרחת העיקר השני', האמונה בה: ומהעיקר הראשו�"  .ב

 )נקודות 4(        ?"תולדה מוכרחת"ומדוע הוא , מה הוא העיקר השני

  
  מאמר על אמונה, רבי אלחנ� וסרמ�

  )נקודות 4(      ?מה אפשר ללמוד לעניי� האמונה מגלגל של מי� ומדיו על נייר  .א

 )נקודות 4(      ?ילוסופי� גדולי� לומר שהעול� נעשה במקרהמדוע נואלו פ  .ב

  
  מאמר על אמונה, רבי אלחנ� וסרמ�

  )נקודות 3(      ?מה יכול לטעו� ב� נח בפני בית די� של מעלה, על פי הרב וסרמ�   .א

  )נקודות 2(            ?מהי התשובה שעשויי� להשיב על טענתו  .ב

  )ב"ע, ג"ס, סנהדרי�( ".בפרהסיא) תאוות(= עריות להתיר לה� ) כדי(עבודה זרה אלא ) ישראל(לא עבדו "  .ג

  )נקודות 3(      .את הקשר בי� עבודה זרה לעריות, לפי הרב וסרמ�, הסבירי
  

   "קוב+ מאמרי%" , הרב אלחנ� וסרמ�
  אחרי רבי� "הרי כתוב בתורה , שהגאו� בעל התומי� נשאל מאחד מחכמי הגויי�, ואומרי� "  .א   

  ".כ למה לא תקבלו אמונתנו"וא, מעט מכל העמי� ואת� ה, "להטות         
  .אי� כלל מקו� לשאלה זו, שלפי המהל� שהוסבר במאמרו  , אלחנ� וסרמ� טוע� ' ר         
  .הסבירי מדוע         

 ? "אי� ל� ב� חורי� אלא מי שעוסק בתורה: "מדוע.  ב   

  
  'החזו� איש אמונה ובטחו� פרק ב

  ".בי� במושג ביטחו�טעות נושנת נתאזרחה בלב ר"  .א
 )נקודות 4(        ?מהי הטעות כיצד החזו� איש מגדיר את המושג ביטחו�

  )נקודות 4(          '?מתנהג הבוטח באמת בה, לדעת החזו� איש, כיצד   .ב
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  'חזו� איש אמונה ובטחו� פרק בה

  ? על פי החזו� איש � מהו בטחו�   .א
 )תנקודו 3(             ?הבוטח כיצד באה מידה זו לידי ביטוי בחיי

, א� לימד לשונו לצפצ4 בטחו� הא� בוטח הוא באמת או, י�וואמנ� בזאת יבח� א� פיו וליבו שו"   .ב
  ..." בטחו�

  )נקודות 5(    !הסבירי והדגימי? מהו הנזק העיקרי? כיצד נית� לזהות בטחו� מזוי4
  

  'החזו� איש אמונה ובטחו� פרק ב

או , � הייתה בגדר השתדלות מותרתהא� פנייתו של יוס4 הצדיק אל שר המשקי, לפי החזו� איש  .א
 )נקודות 4(          .נמקי? שהיה בה משו� היעדר מידת הביטחו�

  )ודותנק 4(        ?מה לומד החזו� איש מדבריה� של לוליאנוס ופפוס   .ב

 

  ',החזו� איש אמונה ובטחו� פרק ב

  "והביטחו� בבחינת מעשה, האמונה בבחינת הלכה... האמונה והביטחו� אחת היא"  .א
 ).נקודות 2(              .רי את דבריו של החזו� אישהסבי     

 )נקודות 4(     ?כיצד אפשר לדעת א� יש לאד� בטחו� אמיתי או מזוי4, לפי החזו� איש  .ב

  
  "אמונה ובטחו�", החזו� איש 

  .חובת הבטחו� למול ההשתדלות המותרת         
  ?דלותמהי הנחית החזו� איש לאד� השוקל לעשות מעשה שיש בו בחינת השת.  א   
  ומה הוא  , את התביעה על השתדלותו של יוס4 בפנייתו לשר המשקי� " חזו� איש"כיצד מסביר ה.  ב   

  ?לומד מכ�        
  

  אמונה וביטחו�, החזו� איש

  .כתבי את הדוגמא שמביא החזו� איש? "המצפצ4 ביטחו�"מיהו   .א

 .יבות לכ�צייני שתי ס. בעלי הביטחו� המזוי4 גרועי� בהרבה ממשוללי הביטחו�  .ב

 

  אמונה וביטחו�, החזו� איש

 ".אי� לה� ממקרי צורת הגש� –המידות "  .א

  ?ומדוע מאפיי� זה אינו שיי� למידות האד�, מהו המאפיי� של המידות הגשמיות

 .מחזקת את האד� בשעת סכנה' הסבירי כיצד האמונה בה  .ב

 

  אמונה וביטחו�, החזו� איש

  .סיבות שתיכתבי  ?מדוע הביטחו� המזוי4 גרוע מהיעדר הביטחו�  .א

  .תארי את אופיו של בעל הביטחו� האמיתי  .ב

  ?על פי החזו� איש, כיצד בעל הביטחו� האמיתי מוסי4 קדושה בעול�  .ג
  

  ',החזו� איש אמונה ובטחו� פרק ב

   הכל בהכרזה  ,וכל הַנעשֶֹה תחת השמש, אבל עניי� הבטחו� הוא האמו� כי אי� כל מקרה בעול�"    .א
  ".תו יתבר�מא    
.את עני� החידוש בבריאה וכתבי כיצד ידיעה כזו תשפיע על הבוטח, בירי לפי דברי החזו� אישהס   

  )נקודות 4(                        
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   , הא� בוטח הוא באמת או א� לימד לשונו לצפצ4 בטחו�, ואמנ� בזאת יבח� א� פיו וליבו שוי�"    .ב
  ..." טחו�ב   

 )נקודות 4( !והדגימי נמקי? יקרימהו הנזק הע? כיצד נית� לזהות בטחו� מזוי4, לפי החזו� איש   

  
  'החזו� איש אמונה ובטחו� פרק ב

  יש בזה ג� גדרי� בפעולות של...א� כי עיקרי הביטחו� מחובת הלב ומסתעפי� ממנו מצוות מעשיות"    .א
  ..."השתדלות המותרת   

  )נקודות 4(        ?שמידת הביטחו� מחייבת" המצוות המעשיות"מה ה�    

   נתחייב האד� בפעולות ולא "והלוא , עזרה משר המשקי� המצרימדוע נענש יוס4 על שפנה לקבל      .ב
 )נקודות 4(                  ?"לסמו� אניסא  

  
  ,הכרת הטוב, שיחות מוסר, הרב חיי% שמואלבי+

  פ "ע" איש מצרי הצילנו"בעני�  ה"הסבירי לפי הנלמד ממשה רבנו ע? עד היכ� מגיע חיוב הכרת הטוב    .א
  )דותנקו 4(                .המשל המובא בשמות רבה  

  ?כ�ממה למדנו  ,"ויל� משה וישב אל יתר חותנו: "כתוב, בשעה שנשלח משה אל פרעה    .ב
  )נקודות 4(                                                                                                                                     

  ,הכרת הטוב, שיחות מוסר, הרב חיי% שמואלבי+

  וכתבי מה לומדי� מכל פסוק על מידת הכרת הטוב 1�3בחרי בשניי� מהפסוקי�    .א
  :שחייב בה האד� 
  )ד"י, ד"בראשית ל" (את שלו� הצא�ויאמר לו ל� נא ראה את שלו� אחי� ו) "1
  )א"כ,ש�,ש�" (וישמע ראוב�) "2
  )נקודות 4(              ) ט"י,שמות ב" (איש מצרי הצילנו) "3

  ?ובי� הכרת הטוב "הלווה ואינו משל�"כיצד הרב שמואלבי' קושר בי� אמרתו של רבי שמעו�    .ב
 )נקודות 4(                                            

    כרת הטובמאמר ה, " שיחות מוסר", 'רבי חיי% שמואלבי+
  :מהמובאות הבאות שתיי�הוא לומד זאת על  וכיצד' חיי� שמואלבי'' לומד ר מהכתבי         

 "וישמע ראוב� ויצילהו מיד�" •

 "איש מצרי הצילנו" •

 ..."ואת פנחס' וישלח אות� משה וגו"  �" נקו� נקמת בני ישראל מאת המדיני�" •

  
  מאמר הכרת הטוב, "שיחות מוסר"' , חיי% שמואלבי+' ר
  לפי , למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאי� "  : " בהעלות�"י כותב בתחילת פרשת "רש 
  חיי� של� גדולה משלה�:" ה"אמר לו הקב... שכשראה אהר� חנוכת הנשיאי� חלשה אז דעתו 
  "שאתה מדליק ומיטיב את הנרות  
  ?� במקו�"מהי התמיהה שמעלה הרמב  .א
  .ואי� בשאר עבודת הקדש שבמקדש, לקת המנורה הסבירי מהו העניי� המיוחד שיש בהד    .ב

  .העזרי בהסבר� במשל הפקח והסומא 
  ? מדוע התרחש בכל אופ� ? מדוע לא היה צרי� להתרחש . נס חנוכה   .ג

  
  .הרב שמואלבי+ –מאמר הכרת הטוב 

אלא שהתבונ� ראוב� בדבר וראה כי ... מלשו� התבוננות ובינת הלב' וישמע ראוב�': " ל"פירשו חז
  ".יב הוא להצילו מצד הכרת הטובחי

  ?מהו הדבר שבעבורו הכיר ראוב� טובה ליוס4  .א
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נחלת כל ] ג�[אשר היא , הכרת הטוב"לבי� " הכרת הטוב שמחייבת התורה"המחבר מבחי� בי�   .ב
  ".אד�

         מהו ההבדל בניה�? הביאי דוגמא לכל אחת מה�.
  

  .הרב שמואלבי+ –מאמר הכרת הטוב 

כוחו גדול עד מאוד , ומי שחש ומרגיש בנפשו גודל החיוב לזה שהטיב עמו" :הרב שמואלבי' כותב  .א
  ".ואי� גבול ליכולתו לעשות הכל ע� מיטיבו ולשל� טובתו

.בארי את הראיה. שהחיו מתי�, לדבריו אלה הוא מביא ראיה מאליהו ומאלישע         

כיצד מבאר ".  ואינו משל� הלווה: "שמעו�' עונה התנא ר" ' איזוהי דר� רעה וכו"על שאלת התנא   .ב
  ?הרב שמואלבי' את תשובת התנא

  
  ,הכרת הטוב, שיחות מוסר, הרב חיי% שמואלבי+

  ".שאתה מדליק ומיטיב את הנרות, של� גדולה משלה�, חיי�:"ה לאהרו�"אמר הקב   .א
  )נקודות 4(    .לדעת הרב שמואלבי', הסבירי מהי הגדולה המיוחדת שבהדלקת המנורה 

  ..."לה ומכופלת של הכרת הטוב חייב התלמיד לרבוועד כמה מידה כפו"   .ב
  )נקודות 4(        ?מדוע חייב התלמיד להכיר טובה לרבו, לפי הרב שמואלבי' 

 

  ,נתיבי טהרת המידות, נתיבות שלו%, ר מסלוני%"האדמו

  ,ר מסלוני� כותב כי הבא לעסוק בטהרת מידותיו"האדמו   .א
  )נקודות 4(    .מותי ההקדכתבי בקצרה את שת .צרי� לדעת שתי הקדמות יסודיות 

 )נקודות 4(      ?"מאמר צדיקי�"לפי " סור מרע ועשה טוב"כיצד מוסבר הפסוק    .ב

  
  ,נתיבי טהרת המידות, נתיבות שלו%, ר מסלוני%"האדמו

  )נקודות 4(      .כתוב את שלושת הגורמי� המשפיעי� על מידותיו של האד�   .א

  ...".שכ� ידיעה זו מסייעתו... חקורצרי� להתבונ� ול) לתק� מידותיו(=והאיש הבא להיטהר "   .ב

  )נקודות 4(          ?ובמה מסייעת לו הידיעה, במה צרי� האיש להתבונ� 
  

  ,נתיבי טהרת המידות, נתיבות שלו%, ר מסלוני%"האדמו

   מה הוא נקרא רחו� וחנו� א4 אתה הוי : "ל"כיצד אפשר להבי� את דברי חז, ר מסלוני�"פ האדמו"ע   .א
  )נקודות 4(                             ?.."רחו� וחנו�  

.את המשל ואת הנמשל הסבירי, בחרי משל אחד. ר מסלוני� מביא בדבריו משל לע' ולבני�"האדמו   .ב
 )נקודות 4(                        

  נתיבי טהרת המידות, " נתיבות שלו%",  ר מסלוני% "האדמו
  )נקודות 4(  .        ר מסלוני� על חשיבות עבודת המידות"כתבי שתיי� מהוכחותיו של האדמו  .א
  )נקודות 4( .צייני מה� ודרגי את הקושי לשרש�. הרקע של המידות נוצר משלושה גורמי� אפשריי� .  ב

    
  נתיבי טהרת המידות, ר מסלוני%"האדמו

  ".וה� קובעי� את כל המהלכי� הרוחניי� שבאד�, ל עניי� המידות שה� חזות הכל"ראו חז"
  .הבניי�רב הענפי� והפירות ומשל  הע'מצעות משל ר מסלוני� מסביר רעיו� זה בא"האדמו

  ?מהמשלי� על חשיבות המידות מכל אחדר מסלוני� לומד "מה האדמו
  

  נתיבי טהרת המידות, ר מסלוני%"האדמו

לא די בכ� שתעשה מעשי " –" והלכת בדרכיו"ר מסלוני� כותב שכדי לקיי� את המצווה "האדמו  .א
  ".רחמנות וחנינה
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?יצד יש לקיי� את המצווה הזוכ, א� כ�                

  .ר מסלוני� מדמה את המידות הטובות לשורשי ע' וליסודות בניי�"האדמו  .ב
.הסבירי במה המידות הטובות דומות לשורשי� וליסודות        

 ?מדוע לא כתוב בתורה שיש מצווה לתק� את המידות הרעות  .ג

  
  נתיבי טהרת המידות, ר מסלוני%"האדמו

  "אינו לפי ההישגי� אלא לפי מה שעמלי�) עבודת המידות על(השכר "  .א
.הסבירי דברי� אלה באמצעות המשל על חייל הלוח� בחזית        

  ". שלושההרקע של המידות מורכב מ"  .ב
        פרטי את שלושת המרכיבי� של המידות.

?אותו האד� לעשות כדי  לעקורומה מוטל על , איזה  משלושת המרכיבי� האלה הכי קשה לעקור          
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