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:'שאלות למשלי פרק ה
). פסוק ט"ז,' עיינו פרק ב: מי היא ה"זרה"? (רמז.)'"כי נופת תטופנה שפתי זרה" (פסוק ג
? למה ה"זרה" לא יודעת לאן דרכיה מובילות.)'"נעו מעגלותיה לא תדע" (פסוק ו
?י"ד-'מהי המוטיבצמיה לשמור את דרך החכמה לפי ספר משלי? איך זה מתבטא בפסוקים ז
 איך העצה הזאת ממשיכה את העצה.)"שתה מים מבורך ונוזלים מתוך בארך" (פסוק ט"ו
?"בתחילת הפרק ביחס ל"זרה
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Questions for Mishlei Perek 'ה:
1. “For the lips of the foreign [one] drip honey” (pasuk 3). Who is this “foreign
one”? (Hint: See chapter 2, pasuk 16.)
2. “Her ways wander; she does not know where” (pasuk 6). Why does the foreign
one not know where she is going?
3. What is the motivation to follow the ways of wisdom according to the book of
Mishlei? How is that expressed in pesukim 7-14?
4. “Drink water out of your own cistern, and running water out of your own well”
(pasuk 15). How does this advice continue the advice in the beginning of the
chapter regarding the “foreign one”?
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
.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_5/

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

אילן לוי בן אסתר מיכל

