בית כנסת פייגנסון בנופי אביב (ע"ר)
Bet Knesset Feigenson
רח' השושן  ,24בית שמש

Rehov Hashoshan 24 Bet
Shemesh

שאלות לתהילים פרק כ"ז:
.1
.2

.3
.4
.5

תן/תני כותרת למזמור הזה( .זאת אומרת סכם(י) את תוכן המזמור במלים ספורות)
אפשר לחלק מזמור זה לשני חלקים :פסוקים א'-ו' וז'-יד'
מסכים(ה)? נמק
לא מסכים? למה? הבא חילוק אחר והסבר(י)
מתי היית אומר מזמור זה (כלומר מעבר לזמן הידוע בתפילה...עת שמחה? עת צרה? עת רצון?
זמן מיוחד בשנה? וכו')
ירא לִ בִ י ִאם ָתקּום עָ לַּי ִמלְ חָ מָ ה "בְ זֹאת" אֲ נִי בו ֵֹטחַּ מה זה
פסוק ג'ִ ....אם ַּתחֲ נֶה עָ לַּי מַּ חֲ נֶה ֹלא יִ ָ
"בזאת"? מה אומר רש"י על זה? מלבי"ם?
מלבי"ם מסכם את תוכן המזמור כך ....נמק
במזמור הזה יבאר כי ההשגחה נמשכת אחר הדבקות בה' והדבק בו תדבק בו ההשגחה
התמידית ותשמרהו מכל הפגעים וע"כ סמוך לבו לא יירא משום דבר רע כי לא יאונה לצדיק
כל רע רק ברגע אשר הפסיק חוט הדבקות ונפנה מעבודת ה'  ...ולכן מכל המון הבקשות אשר
יבקש האדם ראוי שישים פניו אל שאלה אחת בה ימצא כל מבוקשיו והוא שידבק בה' תמיד.
על פי זה מתפלל שיעזרהו ה' על הדביקות הזה ויסיר מעליו כל המונעים אשר ישביתוהו מן
הענין הגדול הזה אשר הוא תכלית אשרו ובקשתו :ה' אורי...
:כ"ז Questions for Tehillim Perek
1. Give this psalm a title.
. Explain. Don’tז'-י"ד  andא'-ו' 2. This Perek can be split into two parts: pesukim
?agree? Why? How would you split it
?3. When would you recite this psalm
 “Though an army besiege me, my heart will not fear; though war breakג' 4. Pasuk
out against me, even then I will be confident.” What does Rashi say? The
?Malbim
5. See above how the Malbim summarizes the Perek. Explain.

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.

קישורים לאתרים Web links -
מאמרים – Articles
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/levin-darkey.htm
http://www.daat.ac.il/heil/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/%d7%94%d7%90%d7%93%d7%9d-
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%d7%94%d7%91%d7%95%d7%93%d7%93-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%90%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%9d.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/sharir-horeni.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/shapira-tehilim27.pdf

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_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

