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:שאלות למשלי פרק ל"א
 תן כותרת לכל חלק ונמק בחירותיך לפי התוכן ולפי המבנה.נא לחלק את הפרק לשני חלקיו
.הספרותי
.מי זה למואל מלך משא? נא לפרש את המילים או "למואל" ו"משא" לפי הפרשנים השונים
?מי תקן ללמואל משלים אלו
? בין שני חלקי הפרק, ואם כן ומהו,האם יש קשר
? כמה פסוקים יש ב"אשת חיל"? למה,מבלי להסתכל
?"מי בתנ"ך ממש נקראת "אשת חיל

.1
.2
.3
.4
.5

Questions for Mishlei Perek ל"א:
1. Please divide the chapter into its two natural parts. Title each part and provide proof for
your decision based on the content and literary structure of the two parts.
2. Who was “Lemuel king of Masa”? Explain the words “Lemuel” and Masa” according to
the various commentators. Who taught Lemuel this wisdom?
3. Is there a connection between the two parts of the chapter, and, if so, what is it?
4. Without looking, how many verses are there in “Eshet Chayil”? Why?
5. Who is actually called an “Eshet Chayil” in Tanakh?

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

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
https://www.daat.ac.il/daat/vl/betmikra/betmikra081.pdf

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_31/

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

