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

 בית שמש,42 רח' השושן

:'שאלות לתהילים פרק ו
- "ה' ַאל: שים לב למילים המודגשות,' א. מה הוא מבקש בפס.המזמור הוא תפילתו של חולה
":בַ חֲ מָ ְּתָך ְּתי ְַּס ֵרנִ י-בְּ אַ פְּ ָך תוֹכִ יחֵ נִ י וְּ ַאל
 והם שמחים שהוא, האויבים הם השונאים של החולה- יש שמפרשים פשוטו כמשמעו- ' ט.פס
? איך אפשר להסביר את המטאפורה. יש שרואים פה מטאפורה.חולה ואולי ימות
? למה,לפי נוסח אשכנז אומרים את המזמור בתחנון
)מה הקשר בין המחלה לאויב? (תראו דעת מקרא על הפרק

.1
.4
.3
.2

Questions for Tehillim Perek 'ו:
1. This psalm is the ill person’s prayer. What is he requesting in pasuk 'א, pay
attention to “Hashem, do not rebuke me in your anger, and do not punish me in
your displeasure.”
2. There are those that explain pasuk ' טin the simplest way – the ill person’s
enemies are happy that he is sick and wish for his death. There are those that see
this pasuk as a metaphor. How can this metaphor be explained?
3. Nusach Ashkenaz says this Perek as part of תחנון, why?
4. What is the connection between the sickness and the enemies? (see דעת מקרא
on the Perek)
הוקרה
.אנו רוצים להודות למיכל גלאט שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Michal Glatt for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/tehilim6-umlal.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_6/
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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

