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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות למשלי פרק י"ח
.' ו' ומ"ד פסוק ז, 'מה הם האפיונים של הכסיל? לפי רש"י ומ"ד פסוקים ב
 פסוק,מהי התכונה המאפיינת את ה"איש" במקרא? ואיך תכונה זו מועילה לו? פסוק ד' רש"י
י"ד רש"י ומ"ד פסוק כ' מ"ד פסוק כ"ד רש"י
'מהו הנזק שנגרם מהיפרדות מה'? רש"י פסוק א
מהן התועלות לשימוש טוב בלשון? פסוק כ"א רש"י ומ"ד
 רש"י, מהי העצה להרחבה לעתיד לבא ובחייו בעוה"ז? פסוק ט"ז
 מ"ד,  רלב"ג, אבן עזרא, איך ינהג מי שרוצה להימנע מבושה? פסוק י"ג
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Questions for Mishlei Perek י"ח:
1. What are the characteristics of the fool? See Rashi and Metzudat David.
2. What is the characteristic of the “man” in the Perek, and how does this help him? See
Rashi and Metzudat David.
3. What harm is incurred from separating from Hashem?
4. What are the advantages of proper speech?
5. What suggestion is there to simultaneously expand the world to come as well as this
world?
6. How should a person behave so as not to become embarrassed?

הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי מרכוס 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
.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_18/

Refuah Shleima – רפואה שלמה
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 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

