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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות למשלי פרק י"ט
) (זאת אומרת סכם את תוכן הפרק במלים ספורות.תני כותרת לפרק הזה/תן
? מהן.ב יש ארבעה סוגים של חברים-בפסוקים א
? מהן.כז יש ארבעה סוגים של בנים-בפסוקים כו
:בפסוק ה' ופסוק ט' כמעט זהים
? מה ההבדל? נמק?)ח (לפני פסוק ט-ד (לפני פסוק ה') ופסוקים ו- מה המכנה המשותף בין פסוקים א? איך זה קשור לשאר הפסוק.קנֶה לֵּב" בפסוק ח? עיין עיין רד"ק ומלבי"ם
ֹ " מה זה
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Questions for Mishlei Perek י"ט:
1.
2.
3.
4.

Supply a caption for this week’s Perek.
What are the four types of friends listed in psukim '?א' – ב
What are the four types of sons listed in psukim ?כ"ו – כ"ז
Psukim ' הand ' טare nearly identical
• How do they differ?
• What is common between psukim ' א' – דand '?ו' – ח
5. What is the “ ”קנה לבmentioned in pasuk ' ?חSee the Radak and Malbim. How is this
connected to the rest of the pasuk?

הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldsmith 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_19/

Refuah Shleima – רפואה שלמה

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

 בית שמש,24 רח' השושן

 שלחו, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com מייל ל
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

