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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק י"ג
.שני פסוקים או חלקים מפסוקים שבפרק הזה נמצאים בסידור ונאמרים בתפילה כל יום
?מהן
. ומה הן,'י כמה תלונות יש לו לדוד בפסוקים ב' וג/פרט
?איך פסוקים ד' וה' שונים מפסוקים ב' וג' מבחינת הטון והמטרה
 מה גרם לשינוי במצב רוח של תסכול ועצב בתחילת הפרק לביטחון ותקווה בסוף,לדעתך
?ת/ה חושב/ מה את.הפרק? יש שהציעו שהמעשה של התפילה הוא מה שגרם לשינוי
? איזה תרגום נכון לדעך."המילה "ואני" (פסוק ו') יכולה ליתרגם "וגם אני" או "אבל אני

.1
.2
.3
.4
.5

Questions for Tehillim Perek י"ג:
1. There are two verses or parts of verses from this chapter that are found in the
siddur and said in the daily prayers. What are they?
2. Specify how many complaints David has in verses 2 and 3 and what they are.
3. How are verses 4 and 5 different from verses 2 and 3 in terms of their tone and
purpose?
4. What do you think caused the change in mood from frustration and grief at the
beginning of the chapter to trust and hope at the end? Some have suggested that
the act of praying itself caused the shift. What do you think?
5. The word “Va’ani” (verse 6) can be translated as “and I” or as “but as for me”.
Which one do you think is correct?
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/%d7%a4%d7%9f%d7%99%d7%90%d7%9e%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%99%d7%91%d7%99%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%95.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
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Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/psalms_chapter_13/

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

