דניאל בוחבוט התשפ"ב

ב"ה

חידון פרקי אבות
ענה על כל השאלות בכתב ברור וקריא
אין להיעזר בשום חומר ,סידור חומש וכדומה וכן אין להיעזר בשום אדם.
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כתוב שלושה דברים שעליהם העולם עומד:
א.
ב.
ג.
כתוב שלושה דברים נוספים שעליהם העולם עומד:
א.
ב.
ג.
כתוב מי התנא שאמר את מה שכתבת בתשובה 1ו ,2-ובאיזה פרקים זה נאמר?
_____________________________________________________
כתוב שלושה דברים שהמסתכל בהם אינו בא לידי עבירה:
א.
ב.
ג.
כתוב שלושה דברים נוספים שהמסתכל בהם אינו בא לדי עבירה:
א.
ב.
ג.
כתוב מי התנא שאמר את מה שכתבת בתשובה 5ו ,4-ובאיזה פרקים זה נאמר?
_____________________________________________________
"שלושה כתרים הם" ,מהם שלושת הכתרים? _____________________
חלק ב -השלם

 .8בֶּ ן זֹומָ א אֹומֵ רֵ :איזֶּהּו ______? הַ ּלֹומֵ ד ִמכָל ָאדָ ם,
ֵ .9איזֶּהּו _______? הַ כֹובֵ ׁש ֶּאת יִצְ רֹו,
ֵ .10איזֶּהּו _______? הַ שָ מֵ חַ בְ חֶּ לְקֹו,
ֵ .11איזֶּהּו ________? הַ ְמכַבֵ ד ֶּאת הַ בְ ִרּיֹות.
 .12העושה מצווה אחת קונה לו.__________________ -
והעובר עבירה אחת קונה לו.__________________ -
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 .13פרק א משנה ו -כל האדם _______________.
 .14פרק א משנה טו -כל האדם _______________________.
 .15פרק ג משנה יב -כל האדם ____________.
 .16פרק ד משנה א ______________________ -מכל אדם.
 .17פרק ד משנה ג _______________________ -לכל אדם.
 .18פרק ד משנה י _______________________ -בפני כל אדם.
 .19פרק ד משנה טו _______________________ -כל אדם.
חלק ג -על מי נאמר
 .20כמעיין המתגבר.____________________________ -
 .21היה משיירי כנסת הגדולה.__________________________ -
 .22אהבה שאינה תלויה בדבר.__________________________ -
 .23מחלוקת לשם שמים.__________________________ -
 .24נקרא נזוף._____________________________ -
 .25איש ברתותא.__________________________ -
 .26סגן הכוהנים._____________________________ -
 .27חסיד._______________________________ -
 .28ירא חטא.___________________________ -
 .29אשרי יולדתו.__________________________ -
חלק ד -תורה
 .30בכמה דברים התורה נקנית? ____________.
 .31מה סופו של אדם שבוטל מדברי תורה? ____________________.
 .32מי שמרבה תורה מה הוא מרבה? _________________.
 .33מה סופה של תורה שאין עמה מלאכה? _________________________.
 .34אם למדת תורה הרבה -מה אומר על כך רבן יוחנן בן זכאי?
____________________________________________
 .35אם למדת תורה הרבה -מה אומר על כך רבי טרפון?
____________________________________________
 .36שנים שיושבין ויש בניהם דברי תורה ,מה שרוי בניהם? ______________.
 .37מה מלווה את האדם בשעת פטירתו? _________________________.
 .38מה היא דרכה של תורה? __________________________________.
 .39אם בטלת מן התורה מה יש לך? _________________________________.
 .40מה מקבל מי שלומד תורה על מנת לעשות?
_________________________________________________________.
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חלק א בסימן חיות

פרק ב משנה י
כְ בֹוד חֲבֵ ְרָך חָ בִ יב ָעלֶיָך כְ שֶ לְָך {לז} ,וְ אַ ל ְתהִ י נֹוחַ לִ כְ עֹס .וְ שּוב יֹום אֶ חָ ד לִ פְ נֵי ִמיתָ ְתָךֶ .ו ֱהוֵי
אּורן שֶ ל ֲחכ ִָמיםֶ ,ו ֱהוֵי זָהִ יר בְ גַחַ לְ תָ ן שֶ ל ֹא ִת ָכוֶה ,שֶ נְ ִשיכָתָ ן נְ ִשיכַת שּועָל,
ִמ ְתחַ מֵ ם כְ ֶנגֶד ָ
ַועֲקִ יצָ תָ ן עֲקִ יצַ ת עַקְ ָרבּ ,ולְ חִ ישָ תָ ן לְ חִ ישַ ת שָ ָרף {לט} ,וְ כָל ִדבְ ֵריהֶ ם כְ ַג ֲחלֵי אֵ ש {מב}:

פרק ד  -משנה טו
ּסּורי הַ צַ ִדיקִ יםַ .רבִ י מַ ְתיָא בֶ ן חָ ָרש
ַרבִ י ַינַאי אֹומֵ ר ,אֵ ין בְ יָדֵ ינּו ל ֹא ִמשַ לְ וַת הָ ְרשָ עִ ים וְ אַ ף ל ֹא ִמיִ ֵ
אֹומֵ רֱ ,הוֵי מַ קְ ִדים בִ ְשלֹום כָל אָ דָ םֶ .ו ֱהוֵי ָזנָב ָלא ֲָריֹות ,וְ אַ ל ְתהִ י ר ֹאש ַלשּועָלִ ים {לח}:

 .1איפה מוזכר בפרקי אבות שועל?

פרק ב  -משנה י
אּורן שֶ ל ֲחכ ִָמים,
כְ שֶ לְָך {לז} ,וְ אַ ל ְתהִ י נֹוחַ לִ כְ עֹ ס .וְ שּוב יֹום אֶ חָ ד לִ פְ נֵי ִמיתָ ְתָךֶ .ו ֱהוֵי ִמ ְתחַ מֵ ם כְ ֶנגֶד ָ
ֶו ֱהוֵי זָהִ יר בְ גַחַ לְ תָ ן שֶ ל ֹא ִת ָכוֶה ,שֶ נְ ִשיכָתָ ן נְ ִשיכַת שּועָלַ ,ועֲקִ יצָ תָ ן עֲקִ יצַ ת עַקְ ָרבּ ,ולְ חִ ישָ תָ ן לְ חִ ישַ ת
שָ ָרף {לט} ,וְ כָל ִדבְ ֵריהֶ ם כְ ַג ֲחלֵי אֵ ש {מב}:

משנה  -אבות-פרק ה  -משנה ה
בּו גְ שָ ִמים אֵ ש שֶ ל עֲצֵ י הַ מַ ע ֲָרכָה ,וְ ל ֹא נָצְ חָ ה הָ רּוחַ אֶ ת עַמּוד הֶ עָשָ ן {כ} ,וְ ל ֹא נִ ְמצָ א פְ סּול בָ עֹ מֶ ר
ּומ ְשתַ חֲוִ ים ְרוָחִ ים ,וְ ל ֹא הִ זִיק {כא} נָחָ ש וְ עַקְ ָרב
עֹומ ִדים צְ פּופִ ים ִ
ּובִ ְשתֵ י הַ לֶחֶ ם ּובְ לֶחֶ ם הַ ָפנִ יםְ ,
בִ ירּושָ לַיִם מֵ עֹולָם ,וְ ל ֹא אָ מַ ר אָ דָ ם ַלחֲבֵ רֹו צַ ר לִ י הַ מָ קֹום שֶ אָ לִ ין בִ ירּושָ לַיִ ם:

 .2איפה מוזכר בפרקי אבות עקרב?
פרק ה  -משנה ה
בֹותינּו בְ בֵ ית הַ ִמ ְקדָ ׁש {טו} .ל ֹא ִהפִ ילָה ִאשָ ה מֵ ֵריחַ בְ שַ ר הַ קֹדֶּ ׁש {טז},
עֲשָ ָרה נ ִִסים ַנעֲשּו לַאֲ ֵ
וְ ל ֹא ִה ְס ִריחַ בְ שַ ר הַ קֹדֶּ ׁש {יז} מֵ עֹולָם ,וְ ל ֹא נ ְִר ָאה זְ בּוב בְ בֵ ית הַ ִמ ְטבָ חַ יִם {יח} ,וְ ל ֹא ֵא ַרע ֶּק ִרי
פּורים {יט} ,וְ ל ֹא כִ בּו גְ ׁשָ ִמים ֵאׁש ׁשֶּ ל עֲצֵ י הַ מַ ע ֲָרכָה ,וְ ל ֹא נָצְ חָ ה הָ רּוחַ ֶּאת
ְלכֹהֵ ן גָדֹול בְ יֹום הַ כִ ִ
עַ מּוד הֶּ עָ ׁשָ ן {כ} ,וְ ל ֹא נ ְִמצָ א פְ סּול בָ עֹמֶּ ר ּובִ ְׁש ֵת ...
 .3איפה מוזכר בפרקי אבות זבוב?
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פרק ה  -משנה כ
יְהּודָ ה בֶּ ן ֵתימָ א אֹומֵ ר ,הֱ וֵי עַ ז ַכנָמֵ ר ,וְ ַקל ַכנֶּׁשֶּ ר ,וְ ָרץ כַצְ בִ י ,וְ גִ בֹור כָאֲ ִריַ ,לעֲשֹות ְרצֹון ָאבִ יָך
ֵיהנֹם {סה}ּ ,ובֹׁשֶּ ת ָפנִים ְלגַן עֵ דֶּ ן {סז} .י ְִהי ָרצֹון
ׁשֶּ בַ שָ מָ יִם .הּוא הָ יָה אֹומֵ ר ,עַ ז ָפנִים ְלג ִ
ִמ ְּל ָפנֶּיָך ְי ָי אֱ ֹלהֵ ינּו ׁשֶּ ִתבְ נ ...
 .4איפה מוזכר בפרקי אבות ארבע חיות בזו אחר זו?
פרק ד  -משנה טו
יקיםַ .רבִ י מַ ְתיָא בֶּ ן
ִסּורי הַ צַ ִד ִ
ַרבִ י ַינַאי אֹומֵ רֵ ,אין בְ יָדֵ ינּו ל ֹא ִמשַ ְלוַת הָ ְרׁשָ עִ ים וְ ַאף ל ֹא ִמּי ֵ
חָ ָרׁש אֹומֵ ר ,הֱ וֵי מַ ְק ִדים בִ ְׁשלֹום כָל ָאדָ ם .וֶּהֱ וֵי ָזנָב ָלאֲ ָריֹות ,וְ ַאל ְת ִהי ר ֹאׁש לַשּועָ לִים {לח}:
 .5איפה מוזכר  2מקומות אריה בפרקי אבות?
 .6איפה מוזכר בפרקי אבות נחש ,פעם אחת כתוב נחש ,ופעם אחת כינוי לנחש? (נחש,
שרף)
 .7איפה מוזכר בפרקי אבות תולעת? (רימה ותולעה ,השמיר שנברא בבין השמשות)
 .8חיה רעה שמוזכרת בפרקי אבות? (פרק ה  -משנה ט חַ ּיָה ָרעָ ה בָ ָאה לָעֹולָם עַ ל
ְׁשבּועַ ת ׁשָ וְ א).
 .9איפה מוזכר חזיר בפרקי אבות? (פרק ו  -משנה ב ָאמַ ר ַרבִ י יְהֹוׁשֻׁ עַ בֶּ ן לֵוִ י ,בְ כָל יֹום
חֹורב ּומַ כְ ֶּרזֶּת וְ אֹומֶּ ֶּרת ,אֹוי לָהֶּ ם לַבְ ִרּיֹות מֵ עֶּ לְבֹונָּה ׁשֶּ ל
וָיֹום בַ ת קֹול יֹוצֵ את מֵ הַ ר ֵ
תֹורה נ ְִק ָרא נָזּוףׁ ,שֶּ נֶּאֱ מַ ר (משלי יא) ֶּנזֶּם זָהָ ב בְ ַאף חֲ זִ יר
תֹורהׁ .שֶּ כָל ִמי ׁשֶּ ֵאינֹו עֹוסֵ ק בַ ָ
ָ
ִאשָ ה ָיפָה וְ סָ ַרת טָ עַ ם).
הֹור ְקנֹוס בְ כַף
" .10הּוא הָ יָה אֹומֵ רִ ,אם י ְִהיּו כָל חַ כְ מֵ י י ְִש ָר ֵאל בְ כַף מ ֹאזְ ַניִם ,וֶּאֱ לִיעֶּ זֶּר בֶּ ן ְ
ְׁש ִנּיָה ,מַ כְ ִריעַ ֶּאת ֻׁכּלָםַ .אבָּ א שָּ אּול אֹומֵ ר ִמ ְּׁשמֹוִ ,אם י ְִהיּו כָל חַ כְ מֵ י י ְִש ָר ֵאל בְ כַף
הֹור ְקנֹוס ַאף עִ מָ הֶּ ם ,וְ ַרבִ י ֶּאלְעָ זָר בֶּ ן ע ֲָרְך בְ כַף ְׁש ִנּיָה ,מַ כְ ִריעַ
מ ֹאזְ ַניִם וְ ַרבִ י אֱ לִיעֶּ זֶּר בֶּ ן ְ
ֶּאת ֻׁכּלָם" -אבא שאול אומר משמו של מי? [רבן יוחנן בן זכאי]
 .11כיצד ייתכן שמישהו יש בידו תורה ומעשים טובים אך אין לו חלק לעולם הבא? [ג,
יאַ -רבִ י ֶּאלְעָ זָר הַ מֹודָ עִ י אֹומֵ ר ,הַ ְמחַ ּלֵל ֶּאת הַ ָקדָ ִׁשים ,וְ הַ ְמבַ זֶּה ֶּאת הַ מֹועֲדֹות,
וְ הַ מַ לְבִ ין פְ נֵי חֲ בֵ רֹו בָ ַרבִ ים ,וְ הַ מֵ פֵר בְ ִריתֹו ׁשֶּ ל ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּו עָ לָיו הַ שָ לֹום ,וְ הַ ְמ ַגּלֶּה
תֹורה ּומַ ע ֲִשים טֹובִ יםֵ ,אין לֹו חֵ לֶּק
תֹורה ׁשֶּ ּל ֹא כַהֲ ָלכָהַ ,אף עַ ל פִ י ׁשֶּ ּיֵׁש בְ יָדֹו ָ
ָפנִים בַ ָ
לָעֹולָם הַ בָ א].
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