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 התערבות האדם במעשה בראשית –מבחן על המאמר של הרב יעקב אריאל 

 וחצי שעה: המבחן זמן 

 שאלות 00שאלות מתוך  01על  לענות  

 ""הזורעים בדמעה ברינה יקצורו 

 

א משנה ומכחיש במעשה בראשית כאילו יחשוב של –"והמרכיב שני מינים אומר: שהרמב"ן הסבר את דברי  .1

  יחפוץ לעזור בבריאתו של עולם להוסיף בו בריות"השלים הקב"ה בעולמו כל הצורך, ו

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

יבו נתחייתייחד מכל בעלי החיים בעניין השכלי שממנו  "ואילו האדם: [רבי יהודה הלוי]ריה"ל הסבר את דברי  .2

 תיקון המידות, ואחרי זה תיקון ענייני הבית, ואחריו תיקון ענייני המדינה"

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 של: לו אמר? ודם בשר של או ה"הקב של - נאים מעשים איזה: עקיבא רבי את הרשע טורנוסרופוס שאל" .3

. ודם בשר מעשה ואלו, ה"הקב מעשה אלו: לו אמר(, מאפה מיני)= וגלוסקאות שיבולים לי הביאו. נאים ודם בשר

 ?!"נאים אלו אין

חושב כך?  הוא למהמה דעתו של של טרונסרופוס?  .א

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

למה הוא חושב כך? מה דעתו של רבי עקיבא?  .ב

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

האם רופא שמציל חולה זה התערבות המעשה  -  מכאן שניתן רשות לרופא רשות לרפאות" –"ורפא ירפא  .4

 ?בראשית? מדוע

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 .תדוגמאו 2הסבר והשתמש ב ?במעשי בראשית מה הגבול של התערבות האדם .5

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6.  

  

 המושג את הסבר

 

 

 למה כן?

 

 למה לא?

 

הפריה 

 מלאכותית

 

  

 

 

 

 



 

אחת מישראל  יחידי ללמדך שכל המאבד נפשאדם הלפיכך נברא "הסבר את המשנה )סנהדרין ל"ז( :  .7

 "ב לומר: בשבילי נברא העולםיומלואו לפיכך כל אחד ואחד חימעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 הסבר ונמק. על השיבוט?דיון הרב אריאל במה מסקנת  .8

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 .יל לב חזיר בבני אדם? הוכחהאם מותר להשת .9

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 ?ובאילו לא פלסטי לעשות ניתוחמותר באילו מקרים יהיה לאדם  .11

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ולהשלים חוסרים היא רצויה. "כל טכנולוגיה חדשה טעונה בדיקה יסודית. רק אם באה לתקן עיוותים  .11

ם אם היא די לאפשר חיים תקינים, אולכמו כן היא מותרת לשם הדברת מחלות והעלאת איכות החיים כ

 "היא פסולה -עלולה להרוס

 נולוגיה מותרת וטכנולוגיה אסורה.כהסבר את המשפט ותן דוגמא לט

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 בהצלחה רבה!

  

 הסבר את המושג

 

 כן?למה 

 

 לא? למה

 

 

 חד הוריות

  

 

 

 

 

 


