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שאלות למשלי פרק ג':
.1
.2

.3

.4

תן/תני כותרת לפרק הזה( .זאת אומרת סכם את תוכן המזמור במלים ספורות)
עיין מלבי"ם בפסוק א' .איך זה מסביר את הקשר ו/או המכנה המשותף בין הפסוקים בפרק
הזה?
התורה כוללת כל הלמודים שבתורה כמו הדינים וההלכות שצריך ללמדם אף שלא יעשם,
כמו מצות הכהנים והקרבנות וכדומה ,וכן הספורים שבתורה שמהם נקח הפנות
האמוניות מההשגחה והנבואה והשכר והעונש ,מזהיר שלא ישכח אותה רק יהגה בה יומם
ולילה ,עד שיזכור את כולם…
"אל בִּ ינ ְָתָך ַאל ִּתשָ עֵ ן ".מדוע? מה ההבדל בין הבנתו של רבינו יונה לבין הבנתו
עיין פסוק ה'ֶ .
של רד"ק?
רבינו יונה :שלימות הבטחון שיבטח אדם בשם ולא יבטח באדם ולא גם בכח עצמו ועוצם
ידו ולא בשכלו ותבונתו ועל כן אמר ואל בינתך אל תשען…
רד"ק :אל תעשה כמו שעושים הטפשים והיהירים ,שתולין כל הצלחתם בבינתם,
ואומרים :בכח ידי עשיתי (ישעיהו י':י"ג) .ואפילו אם חכמת ,הזהר שלא תאמר אני חכם
ואעשה כל עניני בחכמה ואקנה עשר ,ותסיר בטחונך מהאל ,כי בבינתך לא תוכל להצליח
אלא ברצון האל ,כי הכל בא מאתו ית' ,הוא מוריש ומעשיר משפיל (שמואל א ב':ז')
ומרים כחפצו
עיין פסוק ו'.
מסכת ברכות דף סג - .דרש בר קפרא איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוין בה "בכל
דרכיך דעהו והוא יישר ארחותיך"
נמק
הראי"ה קוק הסביר את הגמרא הזאת כך (מוסר אביך ב' ,ב)
צריך לבקש את הקב"ה בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם .כשהוא עוסק בתפילה  -אז יבקש
את הקב"ה בהבנת ענייני תפילתו ,וכוונה רצויה באמונת הלב באותם העניינים של תפילתו.
ולא יבקש את הידיעה בשעה ההיא בעניינים אחרים ,כי כיוון שהוא עוסק בעבודה זו  -הקב"ה
כביכול שורה מצדו בזו העבודה דווקא ,ובה ימצאנה ולא במקום אחר
נמק
:ג' Questions for Mishlei Perek

1. Give this week’s Perek a title.
. What is the link/common denominator between theא' 2. See the Malbim on pasuk
?pesukim in the Perek
 “and lean not upon thine own understanding.” Explain why? What isה' 3. See pasuk
the difference between the Radak’s explanation of this pasuk and that of
?Rabbeinu Yona
ו' 4. See pasuk
Explain – Masechet Berachot 63a – “Bar Kappara expounded: What short text is
there upon which all the essential principles of the Torah depend? In all thy ways
”acknowledge Him and He will direct thy paths.
 and explainמוסר אביך ב':ב' See what Rav Kook writes in
הוקרה
אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו.
Thank You
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We would like to thank Rav Yamin Goldsmith 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_3/

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
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