
 בס"ד

 חזרה למבחן בתניא

 המבחן יתקיים ביום רביעי א' בשבט

 מצוות ה':

הוא מתחבר לקב"ה )מלשון י קיום המצוות ן ציווים מהקב"ה ליהודי, ועל ידהמצוות ה
 צוותא וחיבור(

 מה מתרחש בין אדם לבין ה' כאשר הוא מקיים מצווה? .1
 

 היכן ניתן להיות יותר קרובים לה', בעולם הזה או בעולם הבא? נמקי את תשובתך. .2
 

  עם האדם שמחבק את המלך? ןוהנמשל שמביא אדמו"ר הזקמהו המשל  .3

 

 :עשה ולא תעשה

כל  ל מצוות 'עשה' נכללות במצוות האמונה בה' ונלמדות מהמילים "אני ה' אלוקיך....".כ0
החמור של עבודה זרה ונלמדות במילים "לא יהיה  מצוות 'לא תעשה' נכללות באיסור

 לך...."

 מדוע דווקא שני הדיברות הראשונים ניתנו לנו מאת ה'? מה כולל כל אחד מהם? .1
 

 לפי התניא, מה מצבו של אדם כאשר הוא עובר עבירה? .2
 

 מה הצד השווה בעבודה זרה ובעבירה? .3
 

 הטבלה השלימי את .4
 המצווה הכללית מה הוא מבטא מעשה האדם

 
 

  

 
 

  

 

 :ות ומרירותעצב

עצבות היא מצב נפשי של נמיכות הרוח העלול לגרום לאדם לנפילה, ייאוש וירידה 
 בעבודת ה'.



הדומה לעצבות, אך ההבדל ביניהן הוא שיש בו גם חיות ורצון מרירות היא מצב נפשי 
 לפעול ולהתקדם בעבודת ה'. לאחר המרירות מגיעה העליה והשמחה.

 מה 'העצבות' מונעת ממנו כאשר היא משתלטת עלינו? .1
 

 למה גורמת העצבות? .2
 

 למה גורמת המרירות? .3
 

אם את נכשלת במבחן. מה יהיו המחשבות והמעשים שלך במצב של 'עצבות'  .4
 ובמצב של 'מרירות'?

 

 צדקה:

כשאנו מקיימים את מצוות הצדקה וגומלים חסד עם הזולת, בגופנו או בממוננו, אנו 
של אדם  בחלקנו להחיות נפשו פלהנעושים צדק ומיישמים את השליחות האלוקית ש

אחר. מעבר לכך, במצוות הצדקה אנו מזככים את עצמנו ואת העולם ומקרבים את 
 הגאולה.

 מי מרוויח ממצוות הצדקה? הביאי את כל הדעות שלמדנו. .1
 

 מהי מטרת נתינת הצדקה לפי הרמב"ם? .2
 

לפי דעת רבי אלעזר איש ברתותא )משנה(, מי נותן למי במצוות הצדקה? ומה  .3
 מקבלים?

 
 למה בזמן נתינת הצדקה אנחנו דומים לה'? -לפי אדמוה"ז .4

 

 מעשה הצדקה ועבודת הצדקה:

 מעשה הצדקה הוא צדקה הנובעת מתכונת גמילות חסדים הטבעית בלב היהודי.

עבודת הצדקה היא צדקה הניתנת מעבר לרגילות ולטבע של הנותן. היא פועלת שהקב"ה 
 בעולם מעבר לדרך הטבע. יתגלה

 מהם שני סוגי הצדקה הקיימים? .1
 

 ההבל בין מעשה הצדקה לעבודת הצדקה?מה  .2
 

האם לפי אדמו"ר הזקן, צדקה היא מעשה טבעי בנפש היהודי או מעשה הדורש  .3
 מאמץ?


