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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק ל"ד
מתי אירוע זה אירע בחיי דוד? עיינו בספר שמואל פרק כ"א שבו מופיע שמו של המלך שבפניו
)' מדוע נקרא המלך בשם אחר בפסוק א' שבפרקינו? ( רש"י פסוק א.""שינה את טעמו
מאיזה פסוק לומדים שהמילה "טעם" הוא עניין דיבור וחכמה לפי מצודת ציון בספר שמואל
?א' פרק כ"א פסוק י"ד
'מדוע לדעתכם דוד סידר מזמור זה לפי סדר האל"ף בי"ת? (ניתן להיעזר ברד"ק פסוקים א
)'וב
?'בהשלמת איזה פרטים חסרים הסביר האבן עזרא את פסוק ח
" איזו הבחנה עושה האבן עזרא בין "טעמו. " 'דוד המלך אומר לנו " טעמו וראו כי טוב ה
לבין "וראו"? ועיינו ברד"ק וברש"י בפסוק זה (ט') לפירושים נוספים כיצד ניתן
' ? לקיים טעימת טוב ה
?מה השכר לשמירת הלשון ע"פ האבן עזרא? מה השכר לפי מ"ד? ואיך הרד"ק משלב ביניהם
)(פסוק י"ג
? מה הן כל המצוות הנלמדות מפסוק י"ד לפי הרד"ק
)'מדוע ה' מביא רעות לצדיק לפי הרד"ק ? (פסוק כ
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Questions for Tehillim Perek ל"ד:
1. When did the events of this Perek occur? See Sefer Shmuel I Perek 21. Why does
the king in our Perek have a different name (Rashi '?)א
2. Which pasuk teaches us that “ ”טעםmeans speech and intelligence (see Metzudat
Zion Shmuel I י"ד:?)כ"א
3. Why did David construct this psalm in alphabetical order (see Radak pesukim -'א
'?)ב
4. What missing pieces in pasuk ' חdoes the  אבן עזראfill in?
5. David writes “Taste and see the Hashem is great.” What distinction does the אבן
 עזראmake between “taste” and “see?” See Radak and Rashi on this pasuk.
6. According to the אבן עזרא, what is the reward for guarding one’s tongue? מצודת
 ?דודHow does the Radak integrate the two?
7. According to the Radak, what mitzvoth are learnt from pasuk ?י"ד
8. According to the Radak, why does Hashem bring evils to the righteous (pasuk '?)כ
הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי מרכוס שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Mindy Marcus for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
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http://www.daat.ac.il/heil/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/%d7%a0%d7%a6%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%9a-%d7%9e%d7%a8%d7%a2.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_34/

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

