)בית כנסת פייגנסון בנופי אביב (ע"ר
Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות למשלי פרק ט"ו
. מה הקב"ה מסוגל לדעת? ציין לפחות שני פסוקים,לפי משלי טו
 פסוקים נפרדים שעונים על3 מה מונע מהאדם לתקן את מעשיו או לרכוש חכמה? ציין לפחות
). הלכות תשובה א, משנה תורה: (השווה.השאלה
?איזה פסוקים בפרקינו דנים בשאלה מפרקי אבות (פרק ד) "איזהו עשיר?" מה תשובתם
) יח, א:איך כדאי להגיב למי שכועס? למה? (ע' טו
. נמק.השווה בין סוף האויל או הכסיל וסוף אדם הנבון או החכם

.1
.2
.3
.4
.5

Questions for Mishlei Perek ט"ו:
1. According to Proverbs 15, What does Hashem know? Cite at least two verses.
2. What prevents people from repairing their ways or gaining wisdom? Cite at least three
separate verses that answer this question (Cf. Mishneh Torah, Laws of Repentance,
Chpt. 1)
3. Which verses address the question asked in Pirkei Avot 4: “Who is wealthy”? How do
they answer it?
4. How should one respond to someone who is angry? Why? (See 15:1, 18)
5. Compare the ending of the fool and that of the wise man. Explain.

הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Meshulam Gotlieb for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
.לדאבוני לא מצאתי מאמרים לפרק זה
Unfortunately, I was unable to find articles for this Perek.

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/betmikra/betmikra088.pdf

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/proverbs_chapter_15/

Refuah Shleima – רפואה שלמה
 שלחו, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com מייל ל
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This section will contain names of חולים. Please send an email no later than Tuesday
to Yehoshua.Blank@gmail.com, to add a name to that week’s shiur.
גרשון בן שרה איטה

שרה בת ביילה

