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תלמידים יקרים,
לפניכם מבחן מסכם לשיעורי התניא שלמדתם עד כה.

המבחן כולל שלושה חלקים. קראו בעיון את השאלות, וענו תשובות ברורות. 
בדקו כי עניתם על כל חלקי השאלה.                         בהצלחה רבה!

חלק א' – (40%)

1. א. מי חיבר את ספר התניא? ________________________________

    ב. כתבו שם נוסף לספר התניא: ________________________________

    ג. כתבו שתי מעלות וסגולות שיש בלימוד התניא: 1.__________________________________

___________________________________________________________________.2        

2. על פי התניא, נשמות ישראל מתחלקות לצדיקים בינונים ורשעים. 

    הגדירו במילים שלכם:

    צדיק: __________________________________________________________________

    בינוני: __________________________________________________________________

    רשע:___________________________________________________________________

3. על פי התניא, לכל איש ישראל יש שתי נפשות.

    א. כתבו את שמותיהן של שתי הנפשות: 1.__________   2.________________

    ב. הקיפו את התשובה הנכונה. 

        אצל הבינוני שתי הנפשות: נאבקות זו בזו / משתפות פעולה / מלמדות זו את זו.

4. א. על איזו נפש כותב בעל התניא:

        "והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף"?_____________________________________

          "נמשכה ממחשבתו וחכמתו יתברך"?__________________________________________

         "היא חלק אלוק ממעל ממש"?_______________________________________________

          "נפש אחת מצד הקליפה וסטרא אחרא"?_______________________________________

    ב. מי מהבאים מניח לנפש הבהמית לשלוט במחשבותיו ובמעשיו?  צדיק / בינוני / רשע

5. א. סמנו את המשפט שבו "צדיק" מובא בשם המושאל בלבד.

         הבעל שם טוב היה צדיק גדול / צדיק, אתה יכול לעזור לי רגע?

    ב. הסבירו מהו צדיק בשם התואר והמעלה:________________________________________



    
חלק ב' (30%)

לפניכם ציטוטים מֵסֶפר התניא. ענו על השאלות המצורפות לכל ציטוט.

1. ֵיׁש ָלנּו ִלְשֹׂמַח ַעל ְיֻרָשֵּׁתנּו ֶשִׁהְנִחיֻלנּו ֲאבֹוֵתינּו הּוא ִיחּוד ה' ָהֲאִמִתּי ֲאֶשׁר ֲאִפּלּו ָבָּאֶרץ 

    ִמַתַּחת ֵאין עֹוד ִמְלַּבּדֹו.

    א. מהי הירושה שקיבלנו מהאבות?______________________________________________

    ב. האם ירושה זו ניתנה לכל יהודי או רק ליחידי סגולה?_______________________________

    ג. כיצד באה לידי ביטוי הירושה שקיבלנו? סמנו את התשובה הנכונה:

        1. כל היהודים שומרים תורה ומצוות ומקיימים את רצון ה'.

        2. בשעת צרה או נס, האמונה מתעוררת ויהודי פונה אל ה'.

        3. כל היהודים מאוחדים זה עם זה.

2. ְוַהֵבּינֹוִני הּוא ֶשְׁלּעֹוָלם ֵאין ָהַרע ּגֹוֵבר ָכּל ָכּ� ִלְכֹבּׁש ֶאת ָהִעיר ְקַטָנּה [ְכּלֹוַמר,] ְלִהְתַלֵבּׁש ַבּּגּוף ְלַהְחִטיאֹו 

    ְדַּהְינּו ֶשְׁשּׁ�ֶשׁת ְלבּוֵשׁי ֶנֶפׁש ַהְבֵּהִמית, ֶשֵׁהם ַמְחָשָׁבה ִדּּבּור ּוַמֲעֶשׂה ֶשִׁמַּצּד ַהְקִּלָפּה, ֵאין ּגֹוְבִרים ּבֹו ַעל 

    ֶנֶפׁש ָהֱא�ִהית ְלִהְתַלֵבּׁש ַבּּגּוף ַבּּמֹוַח ּוַבֶפּה ּוִבְשַׁאר ְרַמ"ח ֵאָבִרים ְלַהְחִטיָאם ּוְלַטְמָּאם ַחס ְוָשׁלֹום. 

    ַרק ְשׁלֹוָשׁה ְלבּוֵשׁי ֶנֶפׁש ָהֱא�ִהית ֵהם ְלַבָדּם ִמְתַלְבִּשׁים ַבּּגּוף ֶשֵׁהם ַמְחָשָׁבה ִדּּבּור ּוַמֲעֶשׂה ֶשׁל ַתְּרַי"ג 

    ִמְצֹות ַהּתֹוָרה. ְו�א ָעַבר ֲעֵבָרה ִמָיָּמיו ְו�א ַיֲעֹבר ְלעֹוָלם.   (תניא, פרק י"ב)

     א. הסבירו לפי קטע התניא: מהי ההצלחה של הבינוני בעבודת ה' שלו?_____________________

____________________________________________________________________          

         האם קל או קשה להיות בינוני? הסבירו.________________________________________

     ב. מיהי "העיר קטנה" שאליה מתכוון אדמו"ר הזקן?_________________________________

     ג. על מי אומר בעל התניא:

        "לא עבר עֵברה מימיו ולא יעבור לעולם"? צדיק / בינוני / רשע

3. ְוַאף ֶשֵׁיּׁש ִרְבבֹות ִמיֵני ִחּלּוֵקי ַמְדֵרגֹות ַבְּנָּשׁמֹות ָגּבֹוַהּ ַעל ָגּבֹוַהּ ְלֵאין ֵקץ ְכּמֹו ֹגֶּדל ַמֲעַלת ִנְשׁמֹות ָהָאבֹות 

    ּוֹמֶשׁה ַרֵבּינּו ע"ה ַעל ִנְשׁמֹות ּדֹורֹוֵתינּו ֵאֶלּה ְדִּעְקֵבי ְמִשׁיָח'[א] (ַהּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ִלְפֵני ִבּיַאת ַהָמִּשׁיַח) 

    ֶשֵׁהם ְבִּחיַנת ֲעֵקִבִיּים ַמָמּׁש ְלַגֵבּי ַהּמֹוַח ְוָהֹראׁש, ְוֵכן ְבָּכל ּדֹור ָודֹור ֵיׁש ָראֵשׁי ַאְלֵפי ִיְשָׂרֵאל ֶשִׁנְּשׁמֹוֵתיֶהם 

    ֵהם ְבִּחי'[ַנת] ֹראׁש ּומֹוַח ְלַגֵבּי ִנְשׁמֹות ֶהָהמֹון ְוַעֵמּי ָהָאֶרץ ִכּי ְיִניַקת ְוִחּיּות ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָשָׁמה ֶשׁל ַעֵמּי ָהָאֶרץ 

    הּוא ִמֶנֶּפׁש רּוַח ּוְנָשָׁמה ֶשׁל ַהַצִּדּיִקים ְוַהֲחָכִמים ָראֵשׁי ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ֶשְׁבּדֹוָרם.                    (תניא, פרק ב') 

    א. הקיפו בקטע את המילים "עקביים" ו"המוח והראש". מי בעם ישראל נמשל לראש ולמוח? 

          מי נמשל לעקבים?_______________________________________________________

    ב. מה היחס בין הראש והעקבים במשל ובנמשל?____________________________________



חלק ג' (30%)
1. מהי השאיפה האישית שלך? להיות: צדיק / בינוני / רשע. מדוע?___________________

_____________________________________________________________________

2. הרכיבו משקפיים של חסיד ש'חי תניא', וחשבו כיצד יש לנהוג במצבים האלה:

     א. יוסי נוסע באוטובוס ונהנה מהנוף. הוא מרגיש שהנפש הבהמית שלו היא שנהנית מהנוף.

          מה עליו לעשות? תנו לו עצה.________________________________________

     ב. רונית מרגישה בכל יום מחדש קושי להקפיד על נטילת ידיים. רונית מאוכזבת 

         ממצבה הרוחני והיא מרגישה שהיא בדרגה נמוכה. 

         כיצד הייתם מעודדים אותה לאור מה שלמדתם בתניא?_____________________________

____________________________________________________________________         

      ג. ילדה מהשכונה נפצעה בתאונה וחברות התארגנו לאמירת תהילים לרפואתה. 

         אחת החברות המליצה גם לכתוב לרבי ולבקש ברכה. חברה אחרת שאלה: 

        מה זה יוסיף? למה לא מספיק שאנחנו מתפללות לרפואתה? 

        ענו לשאלתה ונמקו את תשובתכם:____________________________________________

חלק ד'
לסיכום, היינו רוצים לשמוע את דעתכם האישית. חלק זה בלי ציון.

1. מה דעתך על שיעורי חיים תניא?

     א. מעניין מאוד

     ב. קצת מעניין

     ג. משעמם

2. האם למדת בשיעורי התניא דברים חדשים שלא ידעת קודם?

     א. הרבה דברים היו חדשים

     ב. מעט דברים היו חדשים

     ג. לא התחדש לי דבר

3. במה מוסיפים לך שיעורי חיים תניא? [אפשר לבחור כמה תשובות]

     א. אני נהיה/נהיית אדם טוב יותר. 

     ב. אני יודע/ת טוב יותר כיצד לעבוד את ה'. 

     ג. אני לומד/ת איך לנצח את יצר הרע.  

     ד. שיעורי התניא אינם משמעותיים לחיי היום-יום שלי. 

     ה. אחר:________________________________________________________________

4. האם זכור לך נושא מסוים בשיעורי התניא שמאוד נהנית ללמוד? 

     אם כן, מהו הנושא וממה נהנית?_______________________________________________

אנו מאחלים לך הצלחה בלימוד התניא!


