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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות למשלי פרק כ"ט
 חז"ל סמכו על הפסוק הזה כשניסחו אחת, לפי אבודרהם.)'"ובמשול רשע יאנח עם" (פסוק ב
)?" איפה מופיעה המילה "אנחה: איזו ברכה? (רמז.מהברכות של השמונה עשרה
 מה פרוש "יבקשו נפשו?" עיינו.)' וישרים יבקשו נפשו" (פסוק י,"אנשי דמים ישנאו תם
?)4  האם הפסוק הזה מסכים עם פסוק כ"ז (עיינו שאלה, וגם.במפרשים
 למה לדעתך זה נכון? האם אפשר.) כסאו לעד יכון" (פסוק י"ד,"מלך שופט באמת דלים
?למצוא דוגמאות מההיסטוריה
: מי שונא את מי יותר, לדעתך.) ותועבת רשע ישר דרך" (פסוק כ"ז,"תועבת צדיקים איש עול
? או הצדיק שונא את הרשע יותר,הרשע שונא את הצדיק יותר

.1
.2
.3
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Questions for Mishlei Perek כ"ט:
1.

"But when the wicked rule, people groan” (pasuk 2). According to Abudraham, Chazal
relied on this pasuk when they formulated one of the berachot of the Shemoneh Esreh.
Which beracha? (Hint: Where does the word “groan” appear?)
2. “Bloodthirsty men hate someone honest, but the upright seek his life” (pasuk 10). What
does “seek his life” mean? See the commentaries. Also, does this pasuk agree with pasuk
27 (see question 4)?
3. “The king who faithfully judges the poor, his throne will be established forever” (pasuk
14). Why do you think this is so? Can you find examples from history?
4. “An unjust man is an abomination to the righteous, and one who is upright in his ways is
an abomination to the wicked” (pasuk 27). In your opinion, who hates who more: the
wicked hates the righteous more, or the righteous hates the wicked more?

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%99%d7%a1%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%9a-%d7%95%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%97%d7%9a.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/betmikra/betmikra088.pdf
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Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/proverbs_chapter_29/

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

