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 21-4יחידות לימוד   1" ספר "חיים תניא -   עבודת סיכום בתניא

 שם:_________________________

 

 עייני בציטוט הבא מתוך ספר התניא:   .1

יב )ְכמֹו ֶׁשָכתּוב( " ְכתִּ יק ְוֶאָחד ָרָׁשע, ֵיׁש ְׁשֵתי ְנָׁשמֹות. דִּ ְשָרֵאל, ֶאָחד ַצדִּ יׁש יִּ ְלָכל אִּ דִּ

י. ֶׁשֵהן ְׁשֵתי ְנָפׁשֹות. יתִּ י ָעשִּ  " ּוְנָׁשמֹות ֲאנִּ

 וב "ונשמות" בלשון רבים?מדוע כת .א

 ___________________________________________________ 

 מותיהן של הנפשות? מה ש .ב

 ___________________________________________________ 

 

 קן? דמו"ר הזעל איזו נפש כותב א .2

ְתַלֶבֶׁשת ְבַדם ָהָאָדם ְלַהֲחיֹות ַהּגּוף" .א יא ַהמִּ  ______________________   "ְוהִּ

ַמֲחַׁשְבתֹו וְ  .ב ְמְׁשָכה מִּ ְתָבַרְך""נִּ  ______________________     ָחְכָמתֹו יִּ

ַמַעל ַמָמׁש" .ג יא ֵחֶלק ֶאֹּלַק מִּ  ______________________    "הִּ

ְטָרא ָאֳחָרא"  .ד ָפה ְוַהסִּ ַצד ַהְקלִּ  ______________________  "ֶנֶפׁש ַאַחת מִּ

 

ש ה________________ הוא להחיות את  הנפ תפקידה של  השלימי: .3

 ____________________. אדם כבר  ה___________ ולכן היא נכנסת ל

 _____________,קשר שלנו  הנפש ה_________________ אחראית על ה

 ה בגיל_________________. סה שלהכני שלמות ו

 

 השלימי את הטבלה הבאה: .4

 נמשל  משל 

  עיר קטנה 

  מלך א 

  מלך ב 

וצה לשלוט על  מלך א' ר

 העיר

 

וצה לשלוט על  מלך ב' ר 

 העיר

 

 

מפריע לה. ח פנימי שמרגישה כוהיא  –רונית רוצה לעשות מעשה טוב בכל פעם ש .5

  הסבירי לרונית מה קורה אצלה בלב:

 _____________________________________________________

 ___________ __________________________________________

________________ ___________________________________ __ 
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 כתבי נכון או לא נכון:  .6

 __________________    . בטלים זה את זהאור וחושך מ .א

 __________________   . תעשו ת אין מה לירו מול חושך של עב .ב

 __________________  . כל מצווה מאירה אבל לא משנה את המציאות .ג

 __________________   .םיעלוגורמת לחושך לה כל מצווה מאירה .ד

 __________________   לכל מצווה יש ערך רב, גם אם היא יחידה.  .ה

 

 

 

חברה ביקשה להתפלל על סבא חולה. אחת הבנות הציעה לה לשלוח מכתב לרבי  .7

ולבקש ברכה לרפואה שלימה. בת אחרת שאלה: מה זה יוסיף? למה לא מספיק  

 שאנו מתפללות לרפואתה? 

:  שובתךסבירי את ת י על שאלתה והענ

 ______________________________________________________

__________ ____________________________________________

 ______________ ___________________________________ __ ___ 

 

אדמו"ר הזקן מסביר בתניא שנשמות ישראל מתחלקות לצדיקים, בינונים   .8

 עים.ורש

 ירי במילים שלך: הסב

 ______ ______________________________ צדיק:______________

 ________ _________________________ בינוני:________________ 

 __ ________________________________רשע:________________ 

 

 פרטי את תכונות הבינוני: .9

  ק()תכונה משותפת לבינוני ולצדי .א

 ___________________________________________________ 

  (י ולרשענ)תכונה משותפת לבינו .ב

 ___________________________________________________ 

 

  מה המיוחד בעבודת הבינוני שדווקא היא גורמת נחת רוח מיוחד לקב"ה? .10

 ___________________________________________________ __

 _________________________________________________ ____

_______________________________________________ ______ 


