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:שאלות למשלי פרק י"ג
 האם הפסוק בא להזהיר על בנים לשמוע.)' ולץ לא שמע גערה" (פסוק א,"בן חכם מוסר אב
? או להזהיר על האבות להעניש את הבנים,לאבות
 איך הפסוק הזה משפיע על הבנת.)"חושך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר" (פסוק כ"ד
?'פסוק א
 לפעמים תאווה היא.) י"ט, י"ב,'המילה "תאווה" מופיעה שלוש פעמים בפרק זה (פסוקים ד
". "ועץ חיים תאווה באה, כמו בפסוק י"ב,מידה רעה אבל פה היא יותר קשורה לצדיק מלרשע
?מה בדיוק היחס של הפרק הזה לעניין התאווה
 "כל ערום,עוד מילה שיש לה משמעות שלילית בתנ"ך אבל פה היא חיובי היא "ערום" בפסוק
? מה משמעות הפסוק.)יעשה בדעת וכסיל יפרוש אוולת" (פסוק ט"ז
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Questions for Mishlei Perek י"ג:
1. “A wise son hears his father’s chastening, but a scorner does not hear rebuke”

(pasuk 1). Is this pasuk warning children to listen to their fathers or warning
fathers to punish their children?
2. “One who spares his rod hates his son, but one who loves him chastens him
early” (pasuk 24). How does this pasuk affect the meaning of pasuk 1?
3. The word “desire” (ta’avah) appears three times in this chapter (pesukim 4, 12,
19). Often desire is considered a negative trait, but here it is more connected to
the righteous than to the wicked person, as in pasuk 12, “When the desire is
fulfilled, it is a tree of life.” What exactly is the attitude of this chapter towards
the issue of desire?
4. Another word that has a negative connotation elsewhere in Scripture but is
positive here is the word “shrewd” (arum), in the pasuk, “Everyone shrewd acts
with knowledge, but a fool flaunts his foolishness” (pasuk 16). What is the
meaning of the pasuk?
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://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/yesh-nispe.htm

Questions – שאלות לעיון
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http://www.daat.ac.il/daat/vl/betmikra/betmikra088.pdf

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/proverbs_chapter_13/

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.
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