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:שאלות למשלי פרק כ"ז
) (זאת אומרת סכם את תוכן הפרק במלים ספורות.תני כותרת לפרק הזה/ תן.1
. עיין פסוק יז' ועיין גמרא מסכת תענית דף ז.2
 מָ ה בַ ְרזֶל זֶה ֶאחָ ד: לֹומַ ר לְָך, ״בַ ְרזֶל בְ בַ ְרזֶל יָחַ ד״: מַ אי ִּדכְ ִּתיב,ָאמַ ר ַרבִּ י חָ מָ א בְּ ַרבִּ י חֲנִּ ינָא
. ַאף ְשנֵּי ַתל ְִּמידֵּ י חֲ כ ִָּמים ְמחַ ְד ִּדין זֶה ֶאת זֶה בַ הֲ ָלכָה,ְמחַ דֵּ ד ֶאת חֲ בֵּ ירֹו
.)נמק(י
 מלבי"ם ועיין בספר "רוח חיים" על פרקי אבות, מהו הלקח והמסר של פסוק יט? עיין רש"י.3
: מאת ר' חיים מוולוז'ין,)א:(ב

? מהו המשל ומהו הנמשל.כז ובמצודת דוד פסוק כז-עיין פסוקים כה

.4

Questions for Mishlei Perek כ"ז:
1. Supply a title for this week’s Perek.
2. See pasuk  י"זand then see the gemara in Taanit 7a:
R. Hama b. Hanina said: What is the meaning of the verse, Iron sharpneth iron? This
is to teachyou that just as in the case of one [iron] iron sharpeneth the other so also
do two scholars sharpen each others mind by halachah
Explain
3. What is the lesson and message in pasuk  ?י"טSee Rashi, Malbim, and then read Rav
Chaim Volozhin’s sefer  רוח חייםon Perkei Avot 'א:'( בsee excerpt above)

הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldsmith for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
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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_27/

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

שרה בת ביילה

