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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לתהילים פרק ג
) (זאת אומרת סכם את תוכן המזמור במלים ספורות.תני כותרת למזמור הזה/תן
)'מתי היית אומר מזמור זה (עת שמחה? עת צרה? עת רצון? זמן מיוחד בשנה? וכו
 על מה מדובר? איפה- "ֹמזמור הזה פותח במלים " ִמזְ מוֹר לְ ָדוִ ד בְ בָ ְרח ֹו ִמפְ נֵי ַאבְ ָשלוֹם בְ נו
?אירוע זה מופיע בתנ"ך? מי זה אבשלום ומה הוא רצה
? מה זה מחדש לנו שדוד שוכב ויושן- "..."אֲ נִי שָ כַבְ ִתי וָ ִאישָ נָה
. האם שני הפרשנים האלו תואמים או חולקים? נמק...היעזר ברש"י ובמצודות
תני/תני דוגמאות) ורק בסיום הוא עובר ללשון רבים (תן/המזמור כולו נאמר בלשון יחיד (תן
?דוגמאות) למה

.1
.2
.3
.4
.5

Questions for Tehillim Perek 'ג
1. Give this psalm a title.
2. When would you say this psalm (Under happy circumstances? Dire
circumstances?...?
3. This psalm opens with “A psalm of David when he fled from his son Avshalom” –
what is this referring to? Where in Tanach did this occur? Who was Avshalom
and what did he want?
4. “I laid down and slept…” – what is strange about David lying down to sleep?
See Rashi and Metzudot. Do they agree?
5. The psalm is said in the singular and only changes to the plural at the end. Why?
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
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/ros_hehilim_3.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim.asp?text1=26
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/all-book/shelot-leiyuntehilim.htm
Shiurim – שיעורים
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https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/psalms_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

שרה בת ביילה

