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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות למשלי פרק י
?עיינו בפסוקים הבאים ומצאו מה התועלת שמביא הצדיק לעולם
 פסוק ו' "ברכות לראש צדיק" רלב"ג.א
 פסוק ז' "זכר צדיק לברכה" רלב"ג.ב
! מלבי"ם, אבן עזרא,  רלב"ג, מצודת דוד," פסוק י"א "מקור חיים פי צדיק.ג
 רש"י, רלב"ג," פסוק ט"ז " פעולת צדיק לחיים.ד
 מצודת דוד, אבן עזרא, רש"י," פסוק כ' "כסף נבחר לשון צדיק.ה
מ"ד, אבן עזרא, רש"י," פסוק כ"א "שפתי צדיק ירעו רבים.ו
:מאיזה פסוק למדנו
? שהמזכיר שם הצדיק מברכו.א
? שאם מדברים הרבה זה מביא לחטא.ב
? שיראת ה' הסוד לאריכות ימים.ג
 ומה ה"בן חכם" (פסוק א') יגרום? רש"י,'מה יעשה ה"חכם לב" (פסוק ח
"מה החוק שה' הטביע במערכת העולם? רלב"ג פסוק ב' "וצדקה תציל ממוות
 מ"ד, רלב"ג, רש"י,מהי הגורם האמיתי לעושר? פסוק כ"ב
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Questions for Mishlei Perek 'י
1. Learn the following psukim and enumerate the ways a righteous person
improves the world
“ – וBlessings on the head of the righteous”
“ – זThe righteous memory should be blessed”
“ – י"אThe source of life is the mouth of the righteous”
“ – ט"זThe acts of the righteous are to life”
“ – כChoice silver is the tongue of the righteous”
“ – כ"אthe lips of the righteous shepherds many”
2. From which pasuk do we learn the following:
Some who mentions a righteous person will be blessed.
Speaking to much is a sin.
Fear of G-d is the secret for long life.
3. What does the “intelligent of heart” do and what does the “intelligent son”
cause?
4. What law did G-d include in the structure of the world?
5. What really brings wealth?
הוקרה
.אנו רוצים להודות למידי מרכןס שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Mindy Marcus for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
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.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_10/

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

