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Bet Knesset Feigenson
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 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות למשלי פרק כ"א
 איך משלבים את הפסוק הזה עם.)' "פלגי מים לב מלך ביד ה' על כל אשר יחפץ יטנו" (פסוק א.1
?האמונה שיש לכל אדם בחירה חופשית
 הרעיון שבפסוק, לקראת סוף הפרק, איפה.)' "עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח" (פסוק ג.2
?הזה על היחס בין קרבנות לבין מעשים טובים מופיע עוד פעם? מה ההבדל בין שני הניסוחים
, הרבה פסוקים בפרק מלמדים את הכלל שאדם חרוץ וחכם יצליח לאסוף רכוש ולשמור אותו.3
 כמו "תאות עצל תמיתנו כי מאנו ידיו לעשות" (פסוק,ואילו אדם עצל ורשע יאבד את רכושו
 ישנם, לעומת זאת. ועוד,)' או "מחשבות חרוץ אך למותר וכל אץ אך למחסור" (פסוק ה,)כ"ה
 כמו "אטם אזנו מזעקת דל גם הוא,גם כמה פסוקים שמלמדים את הכלל לתת צדקה לעניים
? מה היחס בין שני הנושאים, לפי הפרק הזה. ועוד,)יקרא ולא יענה" (פסוק י"ג
Questions for Mishlei Perek כ"א:
1. “Like channeled water is the mind of the king in Hashem’s hand; He directs it to
whatever He wishes” (pasuk 1). How does this pasuk fit with the belief that every person
has free choice?
2. “To do what is right and just is more desired by Hashem than sacrifice” (pasuk 3).
Where, near the end of the chapter, does the idea in this pasuk about the relationship
between good deeds and sacrifices appear again? What is the difference between the
two formulations?
3. Many pesukim in this chapter teach the principle that the diligent and wise person
succeeds in gathering wealth and keeping it, while the lazy and wicked person loses his
wealth, like “The craving of a lazy man kills him, for his hands refuse to work” (pasuk 25),
or “The plans of the diligent make only for gain; all rash haste makes only for loss”
(pasuk 5), and others. On the other hand, a number of pesukim teach the principle to
give charity to the poor, like “Who closes his ears to the cry of the wretched, he too will
call and not be answered” (pasuk 13), and others. According to this chapter, what is the
relationship between the two topics?

הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
https://www.daat.ac.il/heil/tanach/iyunim/ktuvim/mishlay/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d%d7%9c%d7%a4%d7%99-%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9b%d7%90.htm
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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_21/

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

