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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות למשלי פרק י"ד
פסוק ו – למה לץ לא יכול למצא חכמה(עיין מפרשים)? והאם החלפת המילה דעת לנבון מראה
) ראשי תיבות חב״ד:על עוד יתרון חוץ מהעובדה שכן יכול למצא חכמה? (רמז
)איך שונה מבנה פסוק יז ופסוק יט מהפסוקים מסביבו (ורוב הפסוקים בפרק
 למה הוא לא רוצה לפרש כפשוטו? מה.פסוק כ – רש״י לא מפרש את המילה רש כפשוטו
?ההוכחה מהפסוק נגד רש״י
פסוק כג (ע״פ פירושם של רש״י ורד״ק) – איזה פתגם נפוץ אפשר לומר במקום פסוק זה (רמז
)– אברהם אבינו בזמן הכנסת אורחיו בפרשת וירא

.1
.2
.3
.4

Questions for Mishlei Perek י"ד:
1. Pasuk ' – וWhy can’t a “scorner” find wisdom? The pasuk interchanges “knowledge” to
“discernment.” Does this show any advantage to one who searches wisdom?
2. In what way does the structure of pasuk  י"זdiffer from that of pasuk  י"טand from the
other psukim in the Perek?
3. Pasuk ' – כRashi does not explain the word “ ”רשin the simple fashion. Why does Rashi
do this? What is the proof from the pasuk against Rashi?
4. Pasuk  – כ"גWhat famous adage can be stated in this pasuk’s stead?

הוקרה
.אנו רוצים להודות לדוד רוזנשטרק שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank David Rosenstark 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_14/

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

