


:ל"ריה
השלווהלנפשטובההמסורתל"ריהלדעתמדוע1.

?הנבוכהלנפשהמחקרואילו

התפלפלותבלי,בתמימותהאמונהקבלתהיאהגבוהההדרגה,ל"ריהלדעת

.האנושיהשכלמעלוהיאאלוקיתהיאשהתורהמשום.התחכמותובלי

בדרגתנמצאלאשכברמיאבל.יותרנמוכהבדרגהנמצאוהחוקרהמתחכם

לבססכדיבמחקרלהשתמשלוראוי-בליבוספקותונכנסוהפשוטההאמונה

אובספקלהישארמאשרבחקירותלהשתמשעדיףזהבמקרה.אמונתואת

.לכפירהשמביאותגרועותתשובותלקבל

יכולאדםאין,שונותלדעותהחשיפהבגלל,שבימינול"ריהקובעזאתעם

.אמונהללמודוחייביםבתמימותלאמונהלהגיע



באופןאמונהללמודישמברסלבנחמן'רלדעתהאם1.

?מדוע?שכלי

?מדוע?נחמן'רלפי'העבודתשלהעליונההמדרגהמהי2.

בליגמורבתמימות'האתלעבודהיאוהשלמותהתכליתעיקר

בחוכמותחקירההואהעיקרשלדעתםחכמיםיש.חוכמות

מצוותקיוםי"עהיאהתכליתהשגתאצלנואבל,חיצוניות

.ותמימהפשוטהואמונהמעשיות

גדולהלחכמהמביאיםבתמימותהמצוותוקיוםהאמונהעצם

.החכמהבלימודלעסוקמותרגדוללצדיקרק.השכלשמעל



?ג"רסשלספרומיועדאנשיםסוגלאיזה1.

?ספרואתג"רסמייעדשאליהםהאדםבניסוגיארבעתהםמי2.

באמונההמאמיןאדםלבןגםמיועדאמונהבענייניספרהאם,ג"רסלדעת3.

?תמימה

:אחדלכלמיועדהאמונהלימודג"רסלדעת

.ושמחיודעווהואהאמתאלהגיעשכברמי1.

.ספיקותבהלווישהאמתאלהגיעשכברמי2.

.אמתהןהשקרשדעותשחושבמי3.

.לבחורדרךבאיזוומתלבטשנבוךמי4.

אלומוציאכפירהלידימביאהעיון"שלטענהג"רסעונהמה1.

?"האפיקורסות

–נכונהשאינהטענהזוהי.כךטועניםהבוריםרקג"רסלדעת

או.מתעשרלהודושהולךמישכלהאמונהכמו,תפלהאמונה

.תניןידיעלנבלעשהירח



?חגיגהממסכתג"רסעלהקושיהמה1.

בארבעההמסתכלכל":נאמר'אמשנה'בפרקבחגיגה

מה,למטהמה:לעולםבאלאכאילולוראוי-דברים

שלילתכאןישלכאורה."לאחורומהלפניםמה,למעלה

.החקירהאתאסרול"שחזנראהמכאן.אמונהבענייניהמחקר

בענייניהחקירהאתלאסורניתןשלאג"רסמוכיחכיצד1.

?אמונה

שהריאמונהבענייניהחקירהאתלאסורייתכןלאג"רסלדעת

"...הבינותםהלא...תדעוהלא":עליהציוועצמםהנביאים

.(ישעיה)



?ל"הנלקושיהג"רסשלתשובתומה1.

חקירההיאאמונהבענייניחקירהאיזו,ג"רסלפי2.

?אסורהחקירהואיזוורצויהמותרת

?ומדועאסרול"חזמחקרצורתאיזו,ג"רסלדעת3.

לדעתאמונהבעניינילחקורמצווהישצורהבאיזו4.

?ג"רס

ושהּוכחההנביאיםמןשקבלנוהמסורתעלהמבוססתחקירה

.ורצויהמותרת–במופתים

לכפירהלהביאעלולה–ל"הנעלמבוססתשאינהחקירה

.אסורהוהיא

אמונהבענייניבחקירההעיקריותהמטרותשתיהןמה1.

?ג"רסלדעת

.במסורתשקיבלנומההשכלפיעללַאמת2.

.לאפיקורוסשנשיבמהלדעת3.



,בשכלהאמונהעיקריכלאתלהוכיחאפשראם:ג"רסשאלת

?ובמופתיםובאותותבנבואהלנוניתנוהםמדוע

:תשובתו

.דתבליבינתייםשנשארייתכןולארבזמןנמשכיםוהעיוןהחקירה1.

.פילוסופיתלחקירהכשרוןישלכולםלא2.

.פילוסופיתלחקירהסבלנותישלכולםלא3.

.חקירתולהפסקתויגרמוהספיקותעליושישתלטומילהיותעלול4.

יותרמסייעת–נבואהאושכליתחקירה–הדרכיםמןאיזו,לדעתך*1.

.נמק.האמונהלביסוס

באמונההמאמיןאדםלבןגםמיועדאמונהבענייניספרהאם,ג"רסלדעת1.

?זהבנושאל"ריהשלדעתומה?תמימה

.תמימהאמונהעלעדיפההשכלעלהמבוססתאמונה–כןג"רסלדעת

עלהמבוססתבאמונה.התגלותעלמבוססתלהיותצריכהשאמונהטועןל"ריה

.רביםספקותיפלושכליתחקירה



,האמונהבביסוסיותרהמעמיקהרובדומהו,באמונההבסיסיהרובדמהו1.

?ג"רסלדעת

.הנבואיתוהמסורתוהמופתיםהאותותבסיסעלאמונההואהבסיסיהרובד

.השכליהעיוןהואהאמונהבביסוסיותרהמעמיקהרובד

דעתביןהשווה?ללמודצריךאיך,כןאם?אמונהוללמודלחקורישהאם1.

.מדויקתבצורהביניהםההבדלאתהסבר.ג"ורסמברסלבנחמן'ר,ל"ריה

:ל"רמח
?"ישריםמסילת"ספרובכתיבתל"הרמחשלמטרתומהי1.

?מדוע?ישריםמסילתאתללמודהנכונההדרךמהי2.

התועלתאך,ומפורסמיםידועיםדבריםהםשלושבחיבורשהדבריםכותבל"הרמח

.בהםובהיזכרותבשינונםהיאשבהם



מוסרלימודשלההזנחהתופעתאתל"הרמחמסבירכיצד1.

?ויראה

לימודולכן.עמוקיםועיוניםבחכמותלעסוקמעדיפיםהשכלבעלי

כולםוכך(חכמיםלא)הגסהשכלבעלישלנחלתםנשארזה

:מפסידים

ואילווהאמונההמוסרלימודאתמפתחיםלא-החכמים

המידותשתיקוןוחושביםכראויהנושאאתמביניםלא-הטיפשים

.קשיםבסיגופיםכרוךוהאמונה

טבעיותתכונותהן'הויראת'האהבתל"הרמחלדעתהאם1.

.תשובתךאתהסבר?(ועייפותרעבתחושתכמו)לאדם

לקנותםכדיתחבולותצריכיםהלבוטהרתוהאהבההיראה.לא

האדםאתשמרחיקים)אותםלהפסידשגורמיםדבריםהרבהויש

המרחיקיםהדבריםעליתגברהאדםיומיומישינוןי"ערק.(מהם

.אלומידותלקנותכיצדוילמד



ועבודתהאמונהבלימודלהעמיקישל"הרמחלדעתמדוע1.

?הטבעייםבעינייניםמאשריותר'ה

ביותרהחשוביםהדבריםאלו'הואהבת'היראת,המידותענייני

תביןאזתחפשנהוכמטמוניםככסףתבקשנהאם":האדםבחיי

."'היראת

ועליוטבעיבאופןבאדםחקוקיםשאינםדבריםאלו,שנימצד

שהםהטבעייםהדבריםכמושלא.בהםולהתעסקלהתמיד

.בומוטבעים

ככסףתבקשנהאם"-הפסוקאתל"הרמחמסבירכיצד1.

מה..('ד',במשלי)"'היראתתביןאז,תחפשנהוכמטמונים

?יביןהאדם

אותהלחפשצריךכראויהיראהאתלהביןכדי.'היראתאת

.מטמוןשמחפשיםכמובלימודהולהשקיע



:בחיירבינו
מכללמצווהדוגמהוהבאהסבר?בחיירבנולפיהתורהחכמתחלקישנימהם1.

.חלק

בשראיסור,סוכה,שבת,ציציתכגון.הגלויה,הנראיתהחכמה–האיבריםחובות-א

.'וכווחלב

לשנייםמתחלקזהחלק

רובכגון,אותןמחייבתהיתהלאהתורהאםגםאותןמחייבהיהשהשכלמצוות.1.א

.לחבירושביןהמצוות

בשראיסור:כגוןאותןשולללאגםאבלאותןמחייבלאשהשכל"השמעמצוות".2.א

.ושעטנזוחלב

.ואהבתויראתו',בהאמונה:כגון.הנסתרת,הצפונההחכמה–הלבבותחובות-א

.שכליותהןהמצוותכלזהבחלק

?בחיירבנושלבתקופתויחסיתמוזנחהיההתורהמחלקיחלקאיזה1.

.השניהחלק

.דברייךאתהסבר?כיוםגםהמצבזהולדעתךהאם1.

.בשטחהמציאותועלהנלמדהחומרעלדבריךאתשתנמקובלבדפתוחהשאלהזו



הסיבותשלשתמהם.הלבבותבחובותהתעסקותלאיסיבות3מביאבחיירבנו1.

.אותןדוחההואוכיצד

לאאםאךשכרנקבלנלמדשאם,רשותאלאהתורהמןחובהאינוזהלימודשמא-א

?נענשלאנלמד

אישיותומכלולבכל'האתלעבודצריךהאדם–השכלמן.1:חובההואזהלימוד:תשובה

,תשנאלא,תיטורלא,תחמודלא',האתואהבת–התורהמן.2.בנפשוגםבגוףגם

.בעיליבארחמנא–ל"חזמדברי3.ועוד

נוהגותאינןוהקרבנותוהיובלהשמיטהשמצוותכמובימינונוהגאינוזהלימודשמא-א

?בימינו

',היחודמצוותשהרימקוםובכלזמןבכלנוהגתהמצפוןחכמתלימודמצוות:תשובה

.תמידיותמצוותהןואהבתויראתו

?לכלוידועותפשוטותכיןהלבבותמצוותאתללמודצורךאיןשמא-א

.אלוממצוותרחוקיםהאדםבנישרובמוכיחההמציאות:תשובה

?הלבבותבחובותלעסוקהחובהאתבחיירבינומוכיחכיצד1.

בגוףגםאישיותומכלולבכל'האתלעבודצריךהאדם–השכלמן.1:חובההואזהלימוד

–התורהמן.2.הנפשיהרצוןאליומצטרףלאאםשלםאינובגוףהמעשה.בנפשוגם

.בעיליבארחמנא–ל"חזמדברי3.ועוד,תשנאלא,תיטורלא,תחמודלא',האתואהבת



ל"ריהלעמדתאוג"רסלעמדתיותרקרובהבחיירבנושיטתהאם1.

.הסבר?אמונהבלימודהצורךבשאלת

והואמעלההואהאמונהשלשכלישלימודסבוריםשניהםשכןג"רסלעמדת

האמונהשלהשכליהלימודשחובתסבורל"ריהואילולכתחילהחובה

.בדיעבדרקוהיאהתמימהבאמונהופגםמחסרוןנובעת

רבנושל"הממוןוספירתהעבד"שלהנמשלואתהמשלאתהסבר1.

.בחיי

והמלך.המלךשלמעבדיוממוןלגבותהמלךי"עשנתמנהעבד:המשל

אך.בעצמוהכסףאתולשקוללמנותאלאעליהםלסמוךלאאותוציווה

שולםשהסכוםלהםוהאמיןהמלךעבדידבריעלוסמךהתעצלהעבד

.במלואו

פ"ואעלהשיבהיהיכוללאהעבד,לוישכסףכמהאותושאלכשהמלך

עליענשהעבדהרי,שיקרוולאהנכוןהסכוםאתשילמואכןשהעבדים

.המלךמצוותעלשעבר

ולאעצמובכוחותהשכליותהמצוותאתללמודנצטווה'העובד:הנמשל

ולאללמודשיכולומי.נכונהבודאישהמסורתפ"אע,המסורתעלרקלסמוך

.עצלנותועליענשלמד



.הסבר?לפניושנכתבולספריםביחס,בחיירבנושלבספרוהייחודמהו1.

ואם.ההלכהבפרטיכלומר,הגלויהבחכמהרקעסקולפניושנכתבוהספרים

.מדיומעטאגבדרךרקזההיההלבבותחובות–הצפונהבחכמהעסקו

לפיבתמימות'העבודתומהיבחיירבינולפיבתמימות'העבודתמהי1.

?נחמןרבי

.שלמות=תמימות

שכןבשכלהאמונהלימודהיא'הבעבודתהשלמותג"רסלפיוכןבחיירבינולפי

בכל'האתלעבודצריךוהאדםהאדםשלמאישיותומהותיחלקהואהשכל

כךהאמונהשלאישיתהפנמהמהווהבשכלשלימודמשוםוגםאישיותומכלול

ולאלאדםחיצוניתשהיאמסורתפיעללאמונהבניגוד,מתוכובאהשהאמונה

.מתוכובאה

רק על  . השכל והחכמה רק מבלבלים את האדם ומטעים אותו: ב להיפך"לפי רנ

.ידי לימוד תורה וקיום מצוות בפשטות זוכים להארות והשגות רוחניות גבוהות



?הקודמיםהדורותלביןדורנוביןהמרכזיהשונימהו,קוקהרבלפי1.

?קוקהרבלפי,בדורנואמונהללמודהמיוחדתהסיבהמהי2.

אבל,מיראהלשוביוכללאהוא":דורנולגביקוקהרבשלקביעתואתהסבר3.

שבים"וכיצד"מיראהשבים"כיצדהדגם."מאהבהלשובהואמוכשרמאוד

."מאהבה

ההוריםשמעניקיםהחינוךעלהדורבמאמרקוקהרבשלהביקורתמהי4.

?בדורווהמורים

אתלהביןרצון,ועדינותאצילותבויש,גבוהותמוסריותשאיפותיששלנולדור

.לעומקהדברים

.להיפךהיההקודמיםבדורות

זהשלנובדוראבל,מועילהיהלאזהכיהקודמיםבדורותאמונהללמודנהגולאלכן

.הכרחי

ואילו.העםלפשוטיהדורגדוליביןעצוםפערהיההקודמיםבדורות:נוסףהבדל

התפתחהההמוןוחכמתהתמעטההדורגדוליחכמתם.הצטמצםהזההפערבדורנו

.והתרבתה

שלנוהדור.'וכובעונשיםאיומים,יראהידיעלהיההחינוךעיקרהקודמיםבדורות

מאהבהתשובהלעשותצריךהואולכן.מאיומיםיראאינו,ונוקשהציניהוא

.הרוממותביראתהמשולבת

לימדושבהצורהבאותהולחנךללמדשממשיכיםוההוריםשהמחנכיםטועןקוקהרב

.הדורשלהגבוהותלשאיפותמענהנותניםאינם,הקודמיםבדורותוחינכו



לפגועעלולשהדברמשוםאמונהבלימודלהעמקההמתנגדיםיש1.

!נמק?זהבנושאעמדתךמהי.התמימהבאמונה

!נמק?לדורנוגםמתאימיםקוקהרבדברילדעתךהאם2.

המציאותועלהנלמדהחומרעלדבריךאתשתבססובלבדפתוחהשאלהזו

.בשטח

אמונהמהי-א
:ו"טפרק,בראשית-ב

.כמאמיןמתואראברהםאלובפסוקים

ההכרהאתכוללתהאמונה.לא?לאמונה(ידיעה)הכרהביןניגודקייםהאם

.יותרגבוההרוחניתבדרגהונמצאתהשכלית

:הגדולמדרש1.

?הבירהבעלאחרבחיפושיוהצטערשאברהםמדגישהמדרשמדוע-א

לפי המדרש



?מלאדיז"רשלדעתאמונהמהי1.

'?בהלאמונהעצמואתהאדםירגילכיצד,מלאדיז"הרשלדעת2.

?"אמונה"המילהבפירושבדבריוהחידושמה3.

בבריאהלראותעצמואתולהרגילעצמואתלאמןצריךאדם.ִאימוןמלשוןאמונה

.ה"הקבשלחיצונייםלבושיםכולה

?ה"בקבאמונתךאתלחזקתוכלשבאמצעותהנוספתדרךכתוב*1.

?העולםבריאתלביןאומןבידיכלייצירתביןההבדלמהב"הרשלפי1.

בכלמחזיק'שההעובדהאתמליובאוויטשבערשלוםהרבמסבירכיצד2.

?"אין"להיותיהפוךשלאהעולםאתרגע

."בראשיתמעשהתמידיוםבכלמחייה":בתפילהיוםכלאומריםאנו3.

לאור.מליובאוויטשבערשלוםהרבלפיזהמשפטמשמעותאתהסבר

.האמונהבנושאדבריו

,הגלםחומראתיצרלאהאומן."מישיש"יצירההיא(אדם)אומןי"עדבריצירת

ימשיךהכלי,האומןכשיסתלקגםלכן.צורתואתשינהורקקייםחומרלקחאלא

.להתקיים

חומרשוםלאגם,כלוםהיהלא."מאיןיש"יצירתהיא'הי"עהעולםבריאתאך

יחזור"יש"הבלעדיוכי.ורגערגעבכללהתקייםבכדי'להזקוקהעולםולכן.גלם

."אין"לויהיה



:חלקפרקם"רמב
שלהאמונהעקריעשרשלשהאתבקצרהוהסברמנה1.

(52'עמ).ם"הרמב

:בבוראהאמונה–ה–אעיקרים,ראשונהקבוצה

שלהשפעתו.לעולםבוראשישלדעת–הבוראמציאות-א

השפעהתפסקאם.בהווהגםלבריאהקיוםמאפשרתהבורא

אינווהואלוצריכיםהנמצאיםכל.להתקייםיפסיקהעולםזו

.להםצריך

אחד:המספרמבחינתגםאחדהואהבורא–הבוראאחדות-ב

.מחלקיםמורכבשאינומהבחינהוגם.שנייםולא

לולייחסאיןגםלכן.גוףאינו'ה–'מההגשמיותשלילת-ג

.ִנצחיהוא'השלשקיומוגםנובעומכאן.תנועהאוזמן,מקום

.אחרתמציאותלכלקדמה'המציאות–הבוראקדמות-ד

מלבדאחרכוחלשוםלעבודאסור–זרהעבודהאיסור-ה

גרמי)'המשרתיאתלעבודהאדםכוונתאםגם.ה"הקב

אלבאמצעותםלהגיעכדי(הטבעכוחותושארהשמיים

.זרהעבודהזו,הבורא



:ותורהנבואה–לאדםהבוראביןהקשר–ט–ועיקרים,שניהקבוצה

הפועלהשכלעםמתחברשהואכךכדיעדשלםששכלםאנשיםשישלדעת–הנבואה-א

.הנביאיםעלמשפיע'השבאמצעותוהכלישהוא

מגבלותשוםללא,מלאךבדרגתהייתהמשהשנבואתלדעת–רבנומשהנבואת-ב

.זולדרגהיגיעולאהגיעלאמשהואחרימשהלפנינביאאף.אנושיות

.משמעותחסרישנראיםפסוקיםגם,כולהשבכתבהתורה–השמייםמןתורה-ג

משהעדלתלמידמרבדורותמדוריבמסורתשנתקבלפהשבעלשבתורההחלקגם

.מהשמייםניתן"מסינילמשההלכה"והמכונהרבנו

יכולבנבואהשמאמיןמירק:השמינילעיקרהשישיהעיקרביןלקשרלבשים*

.השמייםמןבנבואהשניתנהבתורהלהאמין

לא.3.מלבדהנוספתתורהתבואלא.2,לעולםתתבטללאמשהתורת.1–הביטול-א

.דברממנהייגרעולאיתווסף

בנבואתשמאמיןמירק:והתשיעיהשמינילעיקרהשביעיהעיקרביןלקשרלבשים*

.השמייםמןידועלשניתנהבתורהלהאמיןיכולמשה

לבטליכוללאאחרנביאששוםלהאמיןיכולהנביאיםגדולהיהשמשהשמאמיןמיורק

.משהתורתאת

:והגמולההשגחה–יג–יעיקרים,שלישיתקבוצה

.האדםמעשיכלאתיודע'ה–'הידיעת-א

.עליהלעובריםועונשהתורהלשומרישכרנותן'ה–וענששכר-ב

'הבידיעתשמאמיןמירק:עשרהאחדלעיקרהעשיריהעיקרביןלקשרלבשים*

.ועונשבשכרלהאמיןיכול

.המשיחשיבואלהאמין–המשיחימות-א

.המתיםתחיית-ב



?העיקריםעשרשלשהאתם"הרמבמנהמהלשם1.

?האמונהכעיקרידבריםלהגדרתישמשמעותאיזו2.

?עבירותעושהאךהעיקריםג"בישמאמיןלאדםלהתייחסישכיצד3.

?העיקריםג"מיבאחדמאמיןשאינולאדםלהתייחסישכיצד4.

אותולאהובוצריךישראלמעםכחלקנחשבאלובעיקריםשמאמיןמירק

הבאלעולםחלקלוויש.הרעיצרומחמתעבירותכמהעברהואאםאפילו

.שבידוהעבירותעלשייענשלאחר

כופר"ונקראישראלמכלליצאהללוהעיקריםבאחדמאמיןשאינוומי

.ולהשמידואותולשנואוצריך"אפיקורוס"או"מין","בעיקר

ביןההבדליםארבעתמהם:רבנומשהנבואת–השביעיהעיקר1.

?הנביאיםשארלנבואתמשהנבואת

שהםמהלכן.מלאךידיעל=אמצעיידיעלמדבר'ההנביאיםכלעם-א

פהאלפה":נאמרמשהעלאך.וחידהבמשלאלאמפורשאינורואים

.ומפורשישירדיבורכלומר."בחידותולאבמשל,בואדבר

כשהואמתנבאומשהחלוםידיעלשינהשלבמצבמתנבאיםהנביאיםכל-ב

.ועומדער

נחלשיםכוחותיהם,גדולפחדאותםאוחזמתנבאיםכשהם,הנביאיםכל-ג

."רעהואלאישידברכאשר":שנאמרכןאינוומשה.מתחלחלוגופם

מתנבארבנומשהואילו'הברצוןאלאלהתנבאיכוליםאינםהנביאיםכל-ד

.שירצהזמןבכל



(56'עמ)ש"איהחזון
?האמונהאחרלחפשלאדםגורםמה,ש"איהחזוןלפי1.

,הבריאהבנפלאותמתבונן,מתאוותחופשי,נפשישקטלויש,רגיש–נפשבעלהואאם

.החייםושלהבריאהשלהמשמעותמהלחשובמתחילהואאז

?"ביטחון"המושגבהבנתהטעותמהיש"איהחזוןלפי1.

?ש"איהחזוןלפי'בהלביטחוןהנכונהההגדרהמהי2.

דבריהאם."בשלוםונחזורבקרבשננצח'בהבטחוןלייש":לחייליואומרמפקד3.

.נמק?א"החזוגישתאתתואמיםהמפקד

מקרהשאיןלהאמיןאלא,שלנוהמושגיםלפיטובשיהיהלהאמיןפירושואיןביטחון,לא

.יתברךמִאתוהוא,בעיניטובאינואםגם,שקורהמהוכלבעולם

?ש"איהחזוןלפיהאמונהלביןהביטחוןביןההבדלמהו1.

שלההמעשיהיישוםהואוהביטחון(הלכה)העולםעלהכלליהמבטהיאהאמונה

.(מעשה)בחייומיישםשהאדם

לפי  , הסבר כיצד יתנהג כל אחד מהם. אדם מאמין ואדם שאינו מאמין נמצאים בצרה

 .ש"אידברי החזון 

ירבה בתפילה וצדקה ויפשפש , המאמין ינקוט רק באמצעים המותרים על פי הדין והמוסר

ואילו מי שאינו מאמין ינקוט גם באמצעים פסולים ויפנה לאנשים שאינם הגונים  . במעשיו

.שיעזרו לו



.הגדולמדרש
ללמודניתןמה?האמונהאלאבינואברהםשלדרכוהיתהמה1.

?מכך

.ידינולמעשילהשתחוותטעםשאיןהביןאברהם-א

.האנושילקיוםמשמעותשנותןהעליוןהכוחאתמחפשאברהםב-

משמעותמתן–קיומיתשאלהאלאפילוסופיתשאלהאינהאמונה-ג

.האדםשללקיומו

במסכתהתלמודתיאורביןהאמונההשגתבתהליךההבדלמהו1.

'עמ)הגדולבמדרשאבינואברהםשלתיאורולבין,(58'עמ)נידה

59)?

לפיואילו.מבריאתובאדםטבועההאמונהנידהבמסכתהתלמודלפי

.לחפששצריךדברהיאאמונההמדרש

?המקורותביןסתירהישהאם1.

האדםועלחבויההיאאך,מבריאתובאדםטבועההאמונהאמנם.לא

.אותהלחשוף



(62–60'עמ)דסלרהרב

?דסלרהרבלפיאמונהבלימודלעסוקמצווהישהאם1.
."אלוקיך'האנכי":שנאמר.כן

?דסלרהרבלפילאמונהלהגיעהדרכיםחמשתאתהיטבהסבר1.
ללאגםמצוותולקייםבתפילהלהקפיד,"ה"בע","'הברוך"תמידלומר.והרגלעצמיחינוך-א

.כוונה

חלקיביןוההתאמההסדר,ה"הקבשלהאינסופיתבחכמתו,הבריאהבפלאיהתבוננותב-

רעויצרטובמיצרמורכבשהאדםבכך.האדםשלהרגשיהפנימיבעולמולהתבונןוכן.הבריאה

.הרעעלהטובניצחוןהיאהבריאהשמטרתיביןכךומתוך

:אליהלהגיעאמצעים–גדריםשלושהוישהקדושהדרך-ג

.האמתבמידתלדבוק.1.ג

.מצווהלצורךשאינןמתאוותולפרושהיצראתלשבור.2.ג

,שכליתמבחינהגם.כחדשהיוםכלבעיניותהיהשהתורה.בהתלהבותבתורהדבקות.3.ג

.חדשדבריוםכלללמוד

.יומיתהיוםבהתנהגות,בפועל'בהבטחון-א

.אִמתיתבתחושהבליבו'האתשיראהכדיעד'בהפנימיתדבקותב-

?קיומהלאינימוקהיא,"למצווהמתחבראיני"שהטענההאם1.
.החטאיראתואתהאמונהאתמחזקפנימיתכוונהללאמצוותקיוםשגםאומרדסלרהרב.לא

?האמונהשלהגבוהותלמדרגותמתייחסותואילולאמונההבסיסהןהדרכיםמחמשתאילו1.
.פנימיותיותרהןהאחרונותהשלוש.חיצוניותהןכיהבסיסהןהראשונותשתי



.עצמיומימושאמונה-א

:הקודשאורות,קוקהרב
?"העצמיהאניבקשת"בקטעקוקהרבלפי"חטא"מהו1.

?המקובלתמההגדרהחטאשלזוהגדרהשונהבמה

לאדםחיצוניותהןוהקדּושהשהתורהטוענתהמודרניתהתפיסה

יותרשהםחושבשהאדםהדבריםביןמסתירהנובעוהחטא

.בפניוהציבהשהתורההייעודלביןהייחודיתלאישיותומתאימים

שהאמתכךנבראהאדם.הפוכההיאשהאמתלנומחדשקוקהרב

בושמאירותוהטהרההקדושהידיעלדווקאמתגליתשלוהפנימית

הללוולייעודלקדושהנאמניםשנהיהככל.בריאתומטבעמשמיים

.לעצמנונאמניםיותרנהיהכך

לקדושהמהתנכרותנובע,קוקהרבלדעת,החטא,זאתלעומת

דעתו)=חיצונייםואידיאולוגיותערכיםאחריוהליכהשלנוהטבעית

.לנומתאימיםשאינם(הנחששל



?הראשוןהאדםשלחטאומהו,קוקהרבלפי1.

ישראלשלולחטאםהארץלחטאהראשוןאדםלחטאהמשותףמהו,קוקהרבלפי2.

?לארץכניסתםלאחר

,הנחשדעתאחריוהלך,שלוהמקורייםולייעודלקדושה,לפנימיותוהתנכרהראשוןהאדם

.שלוהאמתילאנימתאימהשאינהזרהדעה

שאינןזרותודעותאידיאליםאחריפנהכלומר,זרהעבודהשעבדבכךחטאישראלעם

.לומתאימות

שטעמםעציםלגידולכוחהכלאתולתתלעצמהנאמנתלהיותשבמקוםבכךחטאההארץ

.כוחהאתצמצמהולכןחיצונייםדבריםעלהביטה,הפריכטעם

.נתמעטולכןבשמשוקינאהחיצוניותעלהסתכלהירח

?אחדכלשל'העבודתועלהמחנכיםתפקידעלזהקטעשלההשלכהמהי1.

?המחנכיםעלקוקהרבשלביקורתומהי2.

(לדעתלב)!נמק?זובביקורתתומךאתההאם3.

ערכילפיולאלפיהםומחנךזריםערכיםשמאמץהמודרניהחינוךעלביקורתכאןיש-א

.התלמידיםשלהרוחניהצימאוןאתלהרוותמסוגלאינוהזההחינוךולכן.התורה

.בחומץהצמאיםאתמשקים–הצימאוןאתמרביםהם,אדרבה

להתאיםמתאמציםואינםהחיצוניותעלמסתכליםהמחנכים,תורני–היהודיבחינוךגם-ב

הרוחניהצימאוןאתלהרוותמסוגליםאינםולכן.תלמידכלשלהייחודילאניהחינוךאת

.בחומץהצמאיםאתמשקים–הצימאוןאתמרביםהם,אדרבה.תלמידיהםשל



:64'עמ,התורהאורות,קוקהרב

היטבהסבר?קוקהרבלפיבשאלהלחזרההגורמיםאחדמהו1.

.כיוםהמציאותמןדבריואתוהדגם

.המיוחדתהאישיתלתכונתםהמתאימיםדבריםבלימודעסקושלאמפני

מתאיםיותרלאחד.תכונתוכפיתלמידלכללימודיתתכניתלהתאיםיש

בוומוצאבלימודוחילעושההיהאחדכלכך.'וכוהלכהלשני,אגדהללמוד

שחסרמהאתחבריואתמלמדהיהאחדוכלהתורהאתעוזבולאסיפוק

.להם

?אותומענייןאינוהתורהלימודכישטועןלאדםקוקהרביענהמה1.

לקדושתנאמניםלהשארלתלמידיםלסייעקוקהרבשלהדרךמהי2.

?התורה

.המיוחדתהאישיתלתכונתוהמתאימיםבדבריםהתורהבלימודשיעסקו

מרגיששאינינושאיםללמודאותימכריחשליהמחנך":טועןתלמיד1.

האם."ללביהקרוביםמקצועותללמודמעדיףאני.אליהםחיבור

!נמק?קוקהרבלדבריזוטענהלסמוךיכולהתלמיד



.האמונהבעולםוהכללהפרט-א

(65'עמ)שקופשמעוןהרב

שמעוןהרבהבעיהעםמתמודדכיצד?"עצמימימוש"שלמהרעיוןלהתעוררשיכולההבעיהמהי1.

?שקופ

הםכולםהעולמותשכללהרגישבנפשולהשרישראויהשלםאיש":שקופהרבדבריאתהסבר2.

."שלו"אני"ה

."שלו'אני'השלאיכותוהאדםאצלויתאמתיתברר":שקופהרבדבריאתהסבר3.

?ישראללאהבתהאדםאתלהביאעשויה"אני"המושגהעמקתכיצד4.

אהבתשלהאידיאלאתסותרותעצמילמימושוהשאיפהעצמישאהבתנדמהראשונהבהשקפה

.הזולת

וגם(לימיליאניאיןאם)העצמיאהבתאתגםמאיתנורוצה'שהשמכיוןאומרשקופשמעוןהרב

'שהיתכןלאכיהאהבותשתיביןסתירהשאיןהרי,(אנימהלעצמיוכשאני)האחראהבתאת

.זהאתזהשסותריםדבריםלעשותמאתנוידרוש

מפרטשקופהרב.הרוחניתמעלתולפינקבעתהאדםשל"אני"השלשאיכותובהבנההואהפתרון

:הבאותהדרגותאת

.החומריגופואתרקשלו"אני"בכוללנמוכהשמעלתואדם-א

.נפשואתגםכוללשלו"אני"שהאדם-ב

.ומשפחתוביתובניאתגםכוללשלו"אני"שהאדם-ג

.ישראלכללאתגםכוללשלו"אני"שהאדם-ד

.הבריאהכלאתגםכוללשלו"אני"שהאדם-ה

הבריאהשלהגדולהגוףבתוךקטןאיבררקשהואלהרגישצריךאדםהגבוהותלדרגותלהגיעכדי

.כולה

ישפרטולכלמפרטיםמורכבהכללשכן.אותומרומם,אדרבה.מערכומפחיתאינוזהדבר

.חשיבות ."מאודחשובדברהואקטןמסמרגםגדולהבמכונה“



:66'עמ,שלישימאמר,כוזרי,ל"ריה

?בתפילתויתבודדשהאדםשעדיףכוזרמלךחושבמדוע1.

.יותרפנויהומחשבתויותרזכהנפשותהיהההתבודדותי"שעמשום

?ל"ריהלדעתבציבורלתפילההיתרונותמהם1.

(שלשה)?ל"ריהלפיהיחידתפילתשלהחסרונותהםמה2.

מהעלרקמתפללהציבוראך,לאחריםרעהבושישדברעללהתפללעלולהיחיד-א

.לכולםשטוב

שחברומהאתמשליםהאחדבציבוראךמושלמתהיחידתפילתרחוקותלעיתיםרק-ב

(העירבטחוןעלההגנהמשל).שלמהתפילהכולםמביןיוצאתוכךהחסיר

מהציבורהמתנתקיחיד.לכללשייכותומידתלפירקליחידמתחברהאלוקיהעניין-ג

(האדמהאתהמרווההגשםמשל).הגוףמןהמתנתקלאברדומה

זהמשלמלמדנומה.הארץאתהמרווהלגשםהתפילהפעולתאתממשילל"ריה1.

?בציבורתפילהשליתרונהלגבי

הענייןכך,ויחידיחידכלשלולאהציבורשלהרוחנימצבולפיהארץעליורדשהגשםכפי

.הציבורשלזכאותומידתלפיאלאהיחידעלשורהאינוהאלוקי

?לביתורקדואגמלחמהשבשעתלאדםשיגרםהנזקמהו,יט,גל"ריהלפי1.

כלאתלגייסיוכללאהואלבדוהואשכאשרמשוםמתמדתוסכנתומרובההוצאתו

.להגנתוהדרושיםהמשאבים

,לעשותיכוללאשאחדמהכי,מרובהובטחונומועטתהוצאתוהציבורעםהמשתתףואילו

.וישלימֹוהָאֵחריבוא



?ל"ריהלפילציבורהיחידביןהיחסמהו1.

דםלהקיזתסרבהזרועאם:למשל.בגוףאברכמוהואלציבורביחסהיחיד

.הגוףעםיחדִתכלההיא,הגוףאתלרפאכדי

?חיברשהיחידבתפילהלהיותעלולחיסרוןאיזהל"ריהלפי1.

עלרקמתפללהציבוראך,לאחריםרעהבושישדברעללבקשעלולהיחיד

.לכולםשטובמה

?ביחידותמתפללשאדםבתפילהלהיותיכולחיסרוןאיזהל"ריהלפי1.

מהאתמשליםהאחדבציבוראךמושלמתהיחידתפילתרחוקותלעיתיםרק

בטחוןעלההגנהמשל).שלמהתפילהכולםמביןיוצאתוכךהחסירשחברו

(העיר

,הכללכלפיהואחוטאלאחריםדואגואינולעצמוהדואגכיקובעל"ריה1.

?לנפשוחוטאהואמדועהסבר.לנפשווביותר

,הגוףמןעצמוניתקהאבראם.לגוףהאברכיחסהואלציבורהיחידביןהיחס

,הכללמןעצמוינתקהיחידאםוכן.ימותהאברואילוישרודאךיסבולהגוף

.האלוקיהענייןאתלגמרייפסידהיחידואילוישרודאךיסבולהכלל



:האמונהאיש–יק'סולובייצד"הרי

?הייסוריםמשמעותהבנתבענייןאיובשלטעותומהי1.

.מטרתםאתלהביןאפשראךלהביןאפשראיהייסוריםמשמעותאת

לשם"אלא."סובלאנילמה"להיותצריכההייתהלאאיובשלהשאלה

."סובלאנימה

הייתההמטרהאיובאצל.והרוחהנפשתיקוןהיאהייסוריםמטרת

.שלוהחסדשבמידתהפגמיםתיקון

?לאיובחסרהשהייתההגדולההחסדמידתמהי1.

?איובשלהחסדבמידתהפגמיםשניהיומה2.
הואאמנם.חולפתמרגשנותנבעזהחסדאךהיחידיםעםחסדגמלאמנםאיוב-א

מעטלתתקללווהיהרבכסףלושהיהמשוםבעיקראךצדקההרבהנתן

איובשלבחסדחסרשהיהמה.ומצפונורגשותיואתלהשקיטכדילענימכספו

אחריותוהרגשתעמוהתמזגות,הענישלסבלועםמוחלטתהזדהותהוא

.לגורלו

עםהיוחסדיוכל.וביגונובצרתוהשתתףולאהציבורעםבעולנשאלאאיוב-ב

,היהדותלמעןהלוחמיםשללסבלםשותףהיהלאהואאבל.הסובליםהיחידים

.הגאולהולמעןישראלארץלמען



?התפילהבענייןהמיוחדחטאוהיהמה1.

עצמולמעןרקאבלקרבנותוהקריבהתפללאיובבתחילה

היחיד.הכללנחלתהיאשהתפילההביןלאאיוב.ומשפחתו

מבדידותויצאכןאםאלא'הלפניבתפילהלעמודיכולאינו

.רביםבלשוןמנוסחתהתפילהלכן.הציבורעםויתקשר

?דרכיואתלתקןכדיאיובעשהמה1.

'ה.דרכיואתתיקןאכןהואאםלבחוןכדינסיוןלאיובזימן'ה

ואכן.עליהםשיתפללממנושיבקשואיוברעיאתשלח

משמעותיששלתפילהאיובהביןאותושפקדהאסוןלאחר

בהתפללואיובשבותאתשב'וה".הזולתלמעןהיאאםרק

."רעהובעד



.מאמיניםבנימאמיניםישראלעם-א

:69'עמ,כוזרי,ל"ריה

?למלךזהחלוםגרםומה,הכוזריםלמלךשניגלההחלוםתוכןמהו1.

את)."רצוייםאינםמעשיךאבלרצויהכוונתך":לואומרהמלאךכוזרמלךשלבחלומו

לעבודהנכונההדרךאתלחפשלמלךגרםהחלום.(פעמיםמספר,רואההואהזההחלום

.'האת

י"עהיא,נכונה'הולעבודתלאמונהלהגיעהיחידהשהדרךללמדנוכדיבחלוםפותחהספר

.אלוקיתהתגלות

?אותםדוחההכוזריוכיצדהכוזריבפנימציגשהפילוסוףהעקרונותמהם1.

שנייחסמחייבכזהקשרכיהאדםלבניהאלביןקשרשוםלהיותיכוללאהפילוסוףלדעת

בנימעשיעלוהשגחהידיעה,הפרטיםידיעת,רצון:כמווחסרוןשינויבהןשישתכונותלאל

.ועודהאדם

שיגיעוהעיקרדתלעצמולהמציאיכולאחדכל.האלאתנעבודדרךבאיזומשנהלאלכן

.הפועלבשכלוהדבקותבאמתשהםכפיהדבריםידיעת,הנפשלזיכוךבאמצעותה

:סיבותמשתיהפילוסוףהטענותאתדוחההכוזרי

.למעשיםחשיבותשישכלומר,רצויאינושמעשהולונאמרבחלום-א

אומרזהבזוזונלחמות,והאסלאםהנצרות,הגדולותהדתותששתיהעובדהעצם-ב

.רצוישאינומעשהוישהאלבעינירצוימעשהשישמביניםשהם



?אותםדוחההכוזריוכיצדהכוזריבפנימציגשהנוצריהעקרונותמהם1.

לעוברהפךהאלשניביתימיבסוףלדעתואך.ך"בתנשכתובמהבכלמאמיןהנוצרי

והואהבןוהואהאבוהואהמשיחוהואהאלהואלהשנולדוהבןיהודיתבתולהשלבגוף

.אחדבאלהאמונהאתסותרתאינהבשילושהאמונההנוצרילדעת.הקודשרוח

הזההמשיחשלאלוהותואתעצמםעלקיבלולאישראלשבנימכיוון,הנוצרילדעת

.הנוצריםעלהשרהשכינתוואתרבותצרותעליהםוהביאעליהםכעסהאל,אותווצלבו

יצטמצםל-שהאהגיונישלאמשום,הגיוניתאינההנוצריתשהדתהכוזריטועןזהכנגד

.בכךלהאמיןאפשראי,קרהאכןשזהברורההוכחהאיןעודוכל.אדםבןלגוף

?אותםדוחההכוזריוכיצדהכוזריבפנימציגשהמוסלמיהעקרונותמהם1.

.האלהגשמתשלרעיוןכלמרחיקהוא,לנצרותבניגודאולם.ך"בתנמאמיןהמוסלמיגם

עללהיכתביכולשאינופלאיספרהואוכיאלוהיתיצירההואשהקוראןמאמיןהמוסלמי

.להשקדמהתורהכלמבטלתונבואתוהנביאיםאחרוןהואמוחמד.אנושבןידי

:הכוזרישלהנגדטענות

.אדםבניעםמדברשהאלהגיונילא-א

.ופלאימיוחדדברשוםבקוראןרואההואאין-ב

.מוחלטתהוכחהללאהגיוניותלאטענותלקבלאפשראי-ג



?והמוסלמיהנוצרידבריבעקבותהכוזרישלהמסקנהמה1.

המועטמספרם,בגלותהשפלשמצבםחשבכיליהודיםלפנותחשבלאהכוזריבתחילה

שהדתותרואההואעכשיואבל.נכונהאינהשדתםהוכחההיאאותםשונאיםשכולםוהשנאה

ביןקשרשישההוכחההםהיהודיםשרקסימן.היהדותעלדבריהןאתמבססותהגדולות

.אדםלבניאלוקים

?מדוע?הכוזריםלמלךדבריובפתיחתאלוקיםאתהיהודיהחברמגדירכיצד1.

,ויעקביצחק,אברהםאלוקי-א

ממצרייםישראלבניאתהוציאאשר-ב

,ומופתיםאותותלהםועשה-ג

כנעןארץאתוהנחילם-ד

.בתורתומשהאתלהםושלח-ה

?מדוע?החברלדבריהמלךמגיבכיצד1.

?החברשלהפתיחהמדבריהמלךהתאכזבמדוע2.

שהחברציפההמלך.היהודיםשלחכמתםלמיעוטֵעדּותהחברבתשובתרואההכוזריםמלך

דבריםאלו.אדםכלשללמחסורודואגוהואומנהיגוהעולםאתבראאשר'הבתיאוריפתח

להדמותכדיוהצדקהאמתאללשאוףלמאמיןוגורמיםהבוראשלוצדקתוחכמתועלהמעידים

.לבורא



?הכוזריםלמלךדבריואתהיהודיהחברמסבירכיצד1.

.מחייבתולאודאיתלא,כלליתאמונההיאוהאדםהארץ,השמיםבבוראאמונה

ישראלבניאתהוציאאשר,ויעקביצחק,אברהםבאלוקיאמונהזאתלעומת

:היאממצריים

שמסרוומהעיניהםבמוראוישראלשבנימהעלהמבוססתודאיתאמונה-א

.העינייםכמראהשהיא,מסורת=בקבלהדוראחרדורלבניהם

פנה'שהמשוםישראלעםאתמחייבתגםהיא,ודאיתשהיארקלאכזואמונה-ב

עםלהתחברותהסגולהאתישישראללעםשרקמוכיחהוהיאישירותאליהם

(האלוקיהעניין)'ה

."בלבדאתכםאםכימחייבתתורתכםאיןזהלפי"1.

?זולמסקנההכוזריםמלךמגיעכיצד

אלוקיך'האנוכי"בפסוק'הפתחכךמשום,בלבדישראללבניהייתה'ההתגלות

.בלבדאתכםמחייביםאומרשאניהדברים:כלומר".מצריםמארץהוצאתיךאשר

?זומסקנהל"ריהמצדיקוכיצד,גריםכלפיהיהדותהתייחסותמהי1.

,לגמרילנושווהיהיהלאאך',העמנוהיטיבאשרהטובמןעליויבואשמתגיירמי

יכולגר.ה"לקבהאדםביןישירקשרהמאפשרהאלוקיענייןהאתלושחסרמשום

.נביאלאאךגדולחכםתלמידלהיות



החברדבריאתלקבללכוזריקשהמדוע."פגוםלהיותושבנאהמאמרךהיה1.

?ל"הנ

סגוליותתכונותוישברייתםמטבעשוויםהאדםבניכללאהחברשלדברימשום

.הגיונילמלךנראהלאוזה,העמיםמשארישראלעםאתהמייחדות

?בבריאההקיימותהדרגותארבעהןמה1.
.שכלי=ומדבר,נפשי=חי,טבעי=צומח,דומם

?הכוזריםמלךדבריפיעלהחמישיתהדרגהמהי1.
.הגדוליםהחכמיםדרגת

?בבריאהחמישיתכדרגהזודרגהמקבלהיהודיהחבראיןמדוע1.

מהותיואינו(מקריתהבדלה)=כמותיהואחכםשאינולמיחכםביןשההבדלמשום

.ילמדאםחכםלהיותיכולאדםכל.(עצמיתהבדלה)=

?זודרגהשלמאפייניהומהם,החברדבריפיעלבבריאההחמישיתהדרגהמהי1.

הדברבאתחומיםובאלול"ריהבדברי"האלוקיהעניין"המושגמשמעותמהי2.

?מעשיביטוילידי

ניחןיהודיכל.ישראללעםייחודיתתכונהזוהי.האלוקיהעניין:היאהחמישיתהדרגה

.אותהלרכושאואותהללמודיוכללאיהודינולדשלאומי.כיהודיהיוולדומעצםבה

'הבהתגלותביטוילידישבאה"לקבישראלביןהישירהקשראתמאפשרתזותכונה

.ועודבניסים,בנבואה,לישראל



?עצמהבפנימדרגההיאישראלעםמדרגתכיל"ריהמוכיחכיצד1.

?בחייוהתממשואלושדבריםהאדםמיהו2.

."האלוקיהעניין"נקראתזודרגה

פניועור,מאכלללאיום40עמד,נשרףולאבאשבאאשר,רבנוממשה-א

כלידע,נחלשולאחלהלאבזקנתו,בפניולהביטאפשרשאיעדקרן

.שיהיהומהשהיהמהתעלומות

,במצריםוהרוחניתהפיזיתהישרדותם–ישראלעםשלמההיסטוריה-ב

הניסים,סוףיםקריעת,מצריםיציאת,המצריםאתהיכה'שההמכות

.תורהמתן,המן,והענןהאשעמוד–במדבר

מהי?הדתותשארליצירתהיהודיתהדתיצירתביןההבדלמה1.

?זההבדלשלחשיבותו

התקבלותןמבחינתהן.הדרגתיבתהליךאדם-בניידיעלנוצרוהדתותשאר

נוצרההיהודיתהדתאך.שלהןהאמונהיסודותעיצובמבחינתוהןבציבור

.ישראללעם'ההתגלותידיעלאחתבבת

.אנושיבשכלולאאלוה-בהואישראלתורתשלשמקורהמוכיחזההבדל



היהדותהדתותשאר
את מי מחייבת  

?הדת

מי שרוצה יאמין  . אף אחד
בסיפורים של מייסדי  

.הדת

את עם ישראל כולו  
שראה וחווה את  

.ההתגלות האלוקית

על מה הדת  
?מבוססת

על סיפורים של מייסדי  
הדת שרק הם ראו או חוּו  

.את ההתגלות האלוקית

על התגלות לכל העם  
.כולו

בתהליך התפתחותי  ?כיצד נוצרה הדת
.שנמשך כמה דורות

על ידי  , בבת אחת
.התגלות אלוקית

לפי,והאיסלאםהנצרותלביןהיהדותביןהמרכזייםההבדליםאתסכם•

?הכוזריבספרל"ריהדברי

?ל"ריהתפיסתלפי,הנסיםושלהמופתיםשלתפקידםמהו•
הכולאםכי,המקרהולאהמזלותולאהטבעלאזהבעולםששולטשמהלהוכיח•

.שיחפוץעתבכל,שיחפוץמהכלשעושההרצוןבעלהבוראמאת

.האלוקיהעניין:נקראזהקשר.ישראללעםמיוחדקשרישה"שלקבלהוכיח•



?המןירידתמנסל"ריהשמוכיחהדברמהו1.
.השבתמלבד,יוםבכל,שנהארבעיםבמשךשנמשךנסהייתההמןירידת

זאתמלבדאךהקודמתבתשובהשנמנוהדבריםשניאתהמוכיחמופתהואזהנס

אתעליהםלקבלרואיוכלאתומחייבבשבתדבקהאלוקיהענייןשמוכיחגםהוא

.השבתשמירת

המוכיחיםהדבריםשלושתמהם."בשבתבהדבקכאילוהאלוקיהענייןכי"1.

?ה"הקבלביןהשבתביןהמיוחדהקשרועלהשבתקדושתשלייחודהאת

.מןירדלאבשבת-א

.וינפששבתהשביעיוביום–העולםבריאת-ב

.לקדשוהשבתיוםאתשמור–הדברותעשרת-ג

?אדםבניעםמדבראינושהאלהעםהמוניסברו,ל"ריהלדעת,מדוע1.

.גשמיתפעולההואשהדיבורמשום

?אדםבניעםמדבראכן'שהההוכחהמהי1.

?ל"ריהלפיסיניהרמעמדשלמטרתוומהייחודומהו2.

סיני-הרבמעמד.אדםבניעםמדברל-האשאכןמוכיחסיניהרמעמד,ל"ריהלדעת

,ברורהבצורה'הדבריאתושמעהנבואהלמעלתישראלמעםואחדאחדכלהגיע

.בפניםפנים



(78'עמ)תימןאגרתם"הרמב
לשנןצריךשאותםהחשוביםהאמונהעיקרימהם1.

?ם"הרמבלדעתומשברשמדבשעתולחזק
.הבוראאחדות-א

.רבנומשהנבואת-ב

.השמייםמןתורה-ג

ולא.מלבדהנוספתתורהתבואולאלעולםתתבטללאמשהתורת-ד

.דברממנהייגרעולאיתווסף

באגרתם"הרמבלפיסיניהרמעמדשלחשיבותומהי1.

סיניהרמעמדאתמכנהם"הרמבמדוע?תימן

?"עליוסובבתשהאמונהעמוד"כ
עדיםהמוןעליושישמשוםבולפקפקשאיןדברהואסיניהרמעמד-א

.מהימנים

לעמודהיכולתואתהאמונהאתמחזקתסיניהרמעמדזכירת-ב

.השמדבניסיון



(80'עמ)האידיאותלמהלך–קוקהרב

ולאאותושיעבודמסויםבעםבחר'המדועקוקהרבלפי1.

?העולםבכל

,התורהאתלולתתכדיבעולםיחידלכלפנהלא'המדוע2.

?עםבתוךלהתגלותבחראלא

.קוקהרבלפיישראלעםשלייעודומהוהסבר3.

וחסידיםנזיריםמצויניםחכמיםיחידיםמצוייםהגוייםאצלגם

אולם.(השלמות)=האידיאהבאורהפרטייםחייהםאתהחיים

,וחומרירוחני,נוראסבלתחתנתונהעדייןבכללההאנושות

לאומיות,גדולותשמערכותהשגויההתפיסהמתוךהנובע

.מוסריתמבחינהוטהורותקדושותלהיותיכולותאינןובינלאומיות

מיוחדותנפשתכונותלווהעניקישראלעםאתבראה"הקבלכן

.האלוקיהמוסריהחזוןלאורשלמהמדינהלהקיםלוהמאפשרות

יפעלווהעממיותהכלכליות,הפוליטיות–מערכותיהשכלמדינה

.האלוקיתהאידיאהלאור

לגאולתויביאכולולעולםדוגמהישמשישראלעםזהבאופן

.כולההאנושית



)81'עמ)ה"תקנאגרת,קוקהרב

ישראללפושעיקוקהרבשליחסוכלפיז"הרדבשלהטענהמה1.

?שבדורנו
שתיקנומהאתסותרתישראלפושעיאתגםלקרבקוקהרבשלשדרכוטועןז"הרדב

.ולשברםלעוקרםהמיניםעללהתפללחכמים

ישראלקדושתאתבוניםיחדשהם,ישנםעיקרייםדבריםשני"1.

,קוקה"הראי)."ובחירהסגולה:עימהםהאלוקיתוההתקשרות

)ה"תקנאגרת

.הללוהמרכיביםשנימהםוהגדרהסבר

מירושתטבעיבאופןישראלבנשמתהנמצאתפנימיתקדושה–סגולה

אולהשתנותיכולהואינהבמעשיםתלויהאינהזוקדושה.אבות

להתבטל

במעשיםהאדםשלהאישיתמהבחירהשנובעתקדושה–בחירה

פיעללהתבטלאולהשתנותיכולהזוקדושה.תורהובלימודטובים

.האדםשלמעשיו



ניתנותהבחירהאוהסגולההאם,קוקהרבלדעת1.
?לשינוי
שהיאמשוםלהתבטלאולהשתנותיכולהאינההסגולה
ואינה.אבותמירושתטבעיבאופןישראלבנשמתנמצאת
.במעשיםתלויה

נובעתשהיאמשוםלהתבטלאולהשתנותיכולה–הבחירה
ובלימודטוביםבמעשיםהאדםשלהאישיתמהבחירה

.תורה

?קוקהרבלפיהקודמיםבדורותלבחירההסגולהביןהיחסמהו1.

כיהזהבזמןתתגלהלאהפנימיתשהסגולה":המשפטאתהסבר2.
."גילויהאתמסייעהשהבחירההמידהאותהלפיאם

מחלקגדולערוךלאיןהואהסגולהשלהחלקאחדמצד
לידיבאהוהיאנסתרתהיאהסגולה,שנימצדאולם.הבחירה

קיוםרמת–האדםשלהבחירהמצבלפיחיצוניביטוי
.שלוהתורהולימודהמצוות



אתגםלאבדמישראלאדםיכול,קוקהרבלדעת,מקרהבאיזה1.

?הבחירהאתוגםהסגולה

להיותגםיתדרדרהואכללבדרך,וכפירהלמינותמתדרדרכשיהודי

גםאצלופוסקואז.הלבובציפייתבפועלרעתםודורשישראלשונא

.הסגולהכוח

?כזהלאדםהנכוןהיחסמהו1.

כמולרעתוולהתפלליהודילשנואמותרשבוהיחידהמקרהזהו

.המיניםבברכת

היחסלגבי"דמשיחאעקבתא"תקופתאתהמאפייןהדברמהו1.

?קוקהרבלדעתישראלבעםלבחירההסגולהבין

?הגאולהתקופתלקראתשמתגברהמרכיבמהו2.

למרותמתגלהוהואהבחירהכוחעלגוברהסגולהכוחזובתקופה

.ביותרירודההיאהזהבדורשהבחירה

גם המינים והכופרים לא מתדרדרים  דמשיחאולכן בדור עקבתא 

לשנאת ישראל ולא מאבדים את סגולתם הפנימית



נשארהומצוותתורהעולמעצמםשפרקוהחילונייםבחלוציםשגםקוקהרבמוכיחכיצד1.

?ישראלסגולת

?התורהפיעלאינםומעשיהםשדעותיהםדורובניעלקוקהרבשמלמדהסנגוריהמה2.

שאינםאנשיםגםלקרביש"דמשיחאעקבתא"שלבתקופהמדוע,קוקהרבפיעל3.

?ומצוותתורהשומרי

?קוקהרבלדעת"תקווהתהיאלולמלשינים"ברכתמכוונתמיכנגד4.

?שבזמנולחילונייםמכוונתלאהיאקוקהרבלדעתמדוע5.

בדרך,וכפירהלמינותמתדרדרשכשיהודימשוםתוקנהולמלשיניםלמיניםברכת

ואז.הלבובציפייתבפועלרעתםודורשישראלשונאלהיותגםיתדרדרהואכלל

.הסגולהכוחגםאצלופוסק

מתגלהוהואהבחירהכוחעלגוברהסגולהכוחדמשיחאעקבתאבתקופתאולם

גםדמשיחאעקבתאבדורולכן.ביותרירודההיאהזהבדורשהבחירהלמרות

.הפנימיתסגולתםאתמאבדיםולאישראללשנאתמתדרדריםלאוהכופריםהמינים

מוכיחוזהישראלארץואתישראלכללאתמאודמחבביםשהםהיאלכךהראיה

.שלהםהפנימיתהסגולהאתאיבדושלא

?ומצוותתורהשומריםשאינםלמיההתייחסותבענייןל"מהנקוקהרבשלהמסקנהמה1.

.ולקרבםלחבבםישהפנימיתסגולתםנשמרהעודכל



!נמק?רשאיאינוומילקרבורשאימי,מאודרעהשבחירתומישראלאדם1.

לביןהרעההחיצוניותביןלהבחיןיודע(קבלה)=התורהפנימיותשלמדמירק

שאינומיאבל.והכופריםהמינים,החילוניםאתלקרבלוומותרהקדושההפנימיות

עליולכן.מאודולהתקלקלהרעיםממעשיהםמושפעלהיותעלול,להבחיןיודע

.לקרבםלנסותולאביותרמהםלהתרחק

ושלשנאהשלומחשבהרצוןהזההאדםשלבליבונותןה"הקב,כןעליתר

.לרעהמהםיושפעשלאכדיוהכופריםהמינים,מהחילוניםהתרחקות

הרבמסבירכיצד."ריקםחוזרתאינהכאלהנפשותלוקחיחכמיםפעולת"1.

?פרינושאאינוהלבבותבקירובהעיסוקתמידשלאהעובדהאתקוק

בטווחפרינושאתמידאבל,הקצרבטווחפרינושאתמידלאלבבותבקירובהעיסוק

.הארוך

אכןאותםמקרביםשהחכמיםכשהאנשיםבגלויהתוצאותאתרואיםלפעמים

.דעותיהםאתומיישריםמעשיהםאתמיטיבים

זורעתהחכמיםהשפעתאבלבגלויהקצרבטווחהתוצאותאתרואיםלאלפעמים

העולםמןיפטרלאהואדברשלובסופופנימיגרעיןאותומקרביםשהםהאדםבלב

.תשובהבלא

עלפועלהפנימיהגרעיןאבל,המקורבהאדםעלכללמשפיעלאהגרעיןולפעמים

.אביהםלנשמתתיקוןגםיהוווהםבתשובהשיחזרוצאצאיםממנוויצאונפשו



ראוישאינולמרותרחוקיםבקירובשעוסקלאדםהסכנהמהי1.

?לכך

הקדושההפנימיותלביןהרעההחיצוניותביןלהבחיןיודעשאינומכיוון

הרעיםממעשיהםמושפעלהיותעלולהוא,והכופריםהמיניםשל

.מאודולהתקלקל

אהבהשבמקום'היראיאנשיםשישנםקוקהרבמסבירכיצד1.

רתיעהדווקאמרגישיםהם,לתורהלקרבםורצוןלחילונים

?כלפיהםושנאהמהחילונים

הקדושההפנימיותלביןהרעההחיצוניותביןלהבחיןיודעשאינומי

הרעיםממעשיהםמושפעלהיותעלול,והכופריםהמיניםשל

.מאודולהתקלקל

ושלשנאהשלומחשבהרצוןהזההאדםשלבליבונותןה"הקב,כןעל

.לרעהמהםיושפעשלאכדיוהכופריםהמינים,מהחילוניםהתרחקות



נוקטהואהאם?באמונההכופריםאתלקרבקוקהרבשלדרכומהי1.

.הסבר?הכופריםכלכלפיזובדרך

?ומצוותלתורהאדםכללקרבצריךהאם2.

קייםעדייןשלהםהסגולהשכוחמירקאתרקלקרבצריך,לא

.הזוההבחנהאתלהבחיןיכולאדםכללאאולם.בפנימיותם

.(קבלה)=התורהפנימיותאתשלמדמירק

:מבגדדחייםיוסף'ר
אישהבןלפיסיניהרמעמדשלמטרתוומהייחודומהו1.

?חי

."תקראלבינהֵאםכי"."אב"ולא"ֵאם"נקראתהתורה

הסבירותלפי?פלונישלאביוהואזהשאדםיודעיםאיך

.וההגיון

.העינייםמראהלפי?פלונישלאימוהיאזושאישהיודעיםאיך

השמייםמןנתנהשהתורהשנדעכדינועדסיניהרמעמדכך

.עינייםמראהפיעלאלאשיכליותבהוכחותלא,משהידיעל




