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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות למשלי פרק ו
יט יש רשימה של דברים ששנא ה׳ – איזה מהדברים נראות חריג ומה אפשר-פסוקים טז
.להציע שזה לא יהיה חריג מהרשימה
 אם הייתם כותבים את הדברים שם – הייתם.פסוק כב – פסוק שאומרים בסיום מסכת
?נוקטים באותו סדר? למה הסדר שונה
 האותיות המשותפות ביניהם)? איפה:איש ואשה שכינה ביניהם – ואם אין אז מה נשאר (רמז
?זה נרמז בפרק
? איזה? מהם ההבדלים.פסוק כה – מזכיר פסוק בפרשת ציצית

.1
.2
.3
.4

Questions for Mishlei Perek 'ו:
1. Psukim  ט"ז – י"טcontains a list of things that Hashem despises. What is unusual
in this list and how can this rectify this irregularity?
2. Pasuk  כ"בis a pasuk that is recited when concluding a Masechet. Is the order in
the pasuk logical, and if not, what should be the order?
3. ““ – ”איש ואשה שכינה ביניהםHusband and wife have Hashem amongst them” is a
reference to when there is harmony in the marriage. What is “left” if there isn’t
harmony and how is this alluded to in our Perek?
4. Pasuk  כ"הhints to a pasuk in the Parsha of Tzitzit. Which pasuk and what are the
differences between the two psukim?
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_6/

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

אילן לוי בן אסתר מיכל

