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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לתהילים פרק ה
 מהן.דעת מקרא מציע שמזמור זה נכתב להיאמר בבית המקדש בזמן קרבן תמיד של שחר
?הראיות לדעה זאת
?"כמה מילים נרדפות יש במזמור למילה "תפילה
?מה בדיוק היא בקשת דוד במזמור זה
 יכול להיות מובן,) "ואני ברב חסדך אבוא ביתך" (פסוק ח,הוי"ו של "ואני" בפסוק הידוע
? מי הם האחרים ההם. בניגוד לאחרים," "אבל אני, כלמור,כוי"ו של ניגוד
?איפה במזמור יש רמז שדוד דואג שהוא יתפתה להיות משותף לרשעים

.1
.2
.3
.4
.5

Questions for Tehillim Perek 'ה:
1. Daat Mikra suggests that this mizmor was written to be recited in the Beit
Hamikdash during the morning sacrifice. What verses are evidence of this view?
2. How many synonyms are there for the word “prayer” in this mizmor?
3. What exactly is David's request in this mizmor?
4. The letter vav in the word “Va’ani” ("And I") in the well-known verse, “And I, in
Your great loving kindness, will come to Your house”, can be understood to mean
“But I…”, in opposition to others. Who are those others?
5. Where in this mizmor is there a hint that David is concerned that he might be
seduced to join the evil doers?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/rosenberg-tehilim5.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
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/psalms_chapter_5/
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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

