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למה אמרו הכת השני' שהתכלית היא  .א
 רציחה?

 כי מי שרוצח אנשים הרבה, יש לו כבוד 
  כי כל הדברים נכלין ונפסדין, והרוצח

 מכלה בני אדם
 שתי התשובות נכונות 

 איזה מלך מצאו שראוי להיות להם למלך? .ב
 אחד שרצח הרבה אנשים 
 את בניו אחד ששחט 
 אחד ששחט את אביו ואת אמו 

את מי מצאו ראוי למלך הכת שבחרו מלך  .ג
 שאוכל רק מזונות דקים?

 מצאו אחד שאוכל רק מזונות דקים 
 לא מצאו, ובחרו בינתיים עשיר למלך 
 לא מצאו להם מלך 

את מי לקחו למלך, הכת שאמרו שהתכלית  .ד
 היא שיהיה העולם מיושב?

 אחד שהיה לו הרבה בנים 
 יה לו הרבה נשיםאחד שה 
 יפת תואר 

למה אמרו כת החמישי, שהתכלית הוא  .ה
 הדיבור?

 כי מי שמרבה לדבר אוהבים אותו 
 שזה היתרון שיש לאדם יותר מן הבהמה 
 כי הדיבור הוא יקר מאוד לפני השי"ת 

 איזה מלך מצאו שראוי להיות להם למלך? .ו
 איש שיודע לדבר בקול 
 איש שיודע לצעוק בקול דממה דקה 
 י משוגע, שמדבר לעצמואיש צרפת 

את מי לקחו למלך הכת שאמרו שהתכלית  .ז
 היא שמחה?

 ערל שיכור בכתונת בזוי ונשא יין שרף 
 איש יודע לשמח אלמנות ויתומים 
 איש שצוחק כל היום 

זכות: האם רבינו רצה שנשתכר כדי שאלת  .ח
 ?)עין בכוכבי אור,  שמחה וששון  אות א', ובהגהה שם(, להיות בשמחה

 רק בשבת ויום טוב . 
 רק בשמחת תורה . 
 רק בפורים . 

 

 
 באיזה ארץ הלכו לגור כת השמחה? .ט

 מחוץ לישוב 
 ארץ שיש בה הרבה כרמים 
 ארץ שמוכרים בה יין בזול 

 על מה שמחו הכת הזאת? .י
 על זה שזכו למצוא מלך שראוי להם 
 על נקודות טובות שמצאו בעצמן 
 אין להם כלל על מה לשמוח 

הכת שאמרו שהתכלית את מי בחרו למלך  .יא
 היא חכמה?

 בן של חכם 
 תלמיד חכם 
 חכם גדול 

למה אמרו הכת השמינית שהתכלית היא  .יב
 לגדל איברים?

  כי מי שמגדל איבריו יש לו יותר חלק
 בעולם

 כי מי שמגדל איבריו יש לו יותר כבוד 
 שתי התשובות נכונות 

 מה אמרו הכת התשיעית שהתכלית הוא? .יג
 רק לעסוק בתפילה להשם יתברך 
 להיות ענו ושפל ברך 
 שתי התשובות נכונות 

 את מי מצאו למלך בתחילה הכת הזו? .יד
 לא מצאו איש שראוי למלוך עליהם 
 הבעל תפילה שלנו 
 בעל תפילה אחד 

 איזה מכל כתות אלה טעו ואיזה כוונו לאמת? .טו
 כל הכתות טעו 
  כל הכתות טעו חוץ משתי כתות שאמרו

 שהעיקר הוא שמחה ותפילה
 מאלו שאמרו  כל הכתות טעו חוץ

 שהתכלית הוא רק תפילה וענוה.
זכות: באיזה כת, רבינו קיצר מאוד שאלת  .טז

 בלשונו?
 רציחה 
 שמחה 
 חכמה 

  בהצלחה!!!


