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 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות למשלי פרק ב
)'לפי המלבי"ם מה ההבדל בין "אמרי" ל"מצוותי"? (פסוק א
מה ההבדל המעשי בין חכמה ובינה ואיזה מהם לא צריך שמיעת אוזן אלא הבנת הלב? (פסוק
) 'ב
"?באיזה פסוק יש רמז ל"דרכיה דרכי נועם
מי נמשלה האשה הזרה בפסוק ט"ז? (לפי רש"י ולפי הרלב"ג כדאי לעיין) מה קורה למי
?שהולך בכיוון שלה
 מהי הדרך להשיג, מהי התוצאה והמטרה מהשגת החכמה? (פסוק כ' רש"י ומ"ד ) כמו כן
 סיכום הרעיון המרכזי,יראת ה'? ( פסוק רש"י פס' ב' פסוק ה') (כך נפתח הפרק וכך נסגר
)בפרק
)מהו השכר הגדול לאלו שהושפעו מהחכמה האלוקית? (רש"י פסוק כ"א
?  שמות לספרים הנלקחים מפרק זה2 מה הם
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, שלימוד זה יהיה לעילוי נשמת אמי מורתי
הרבנית גולדה דבורה בת הרב יעקב משה ומנוחה רבקה
ולרפואת יוסף עזריאל בן חיה מיכל
גמר חתימה טובה
Questions for Mishlei Perek 'ב:
1. What, according to the Malbim, is the difference between “my words” and “my
commandments” in pasuk '?א
2. What is the difference between “wisdom” and “discernment?” Which one needs
“listening using the ear” and which “understanding of heart?”
3. Which pasuk contains a reference to “its ways are pleasant?”
4. Who is the strange woman in pasuk  ?ט"זWhat happens to someone that follows
her?
5. What is the purpose, and result, of attaining wisdom? What is the way to attain a
fear of Hashem?
6. What is the reward of those that are graced with wisdom from Hashem?
7. Name to sefarim who derived their names from this Perek.
This week’s sheet is dedicated  לעילוי נשמתRebbetizin Goldie Fendel, גולדה דבורה
בת הרב יעקב משה ומנוחה רבקה, and for a refuah shleima of Rabbi Fendel, הרב יוסף
עזריאל בן חיה מיכל
הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי מרכוס שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Mindy Marcus for preparing this week’s questions.
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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_2/

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
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

אילן לוי בן אסתר מיכל

