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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק מ"ג
 מה זה. דוגמאות2-3  הבא.יש קשרים לשוניים וגם נושאיים בין פרק זה לבין הפרק האחרון
?אומר לנו
 מהן.' דוד המלך מתפלל להצלה מאויביו הנקראים בשלוש דרכים שונות בפסוק א,במזמור זה
?שלושת התארים ומה ההבדל ביניהם
 איך:פסוק ג' " ְׁשלַח או ְֹׁרָך וַ אֲ ִמ ְׁתָך הֵ מה ַינְׁחּונִי " על מה מדובר? עיין רש"י ומצודת ציון ונמק
?'לפי רש"י ומצו"צ דוד מבקש שה' יצילו ממה שהוא מתאר בפסוק ב
." יהיה בשבילו " ִש ְׁמחַ ת גִ ילִ י,בפסוק ב' דוד אומר שאם ה' יגאלנו מצרותיו
 והשמחה התמידית שישאר אח"ז נקרא, " הגיל על דבר מתחדש:)לפי מלבי"ם (ביאור המילות
" נמק... שמחה
האם לרד"ק יש פירוש אחר? הסבר

.1
.2
.3
.4

Questions for Tehillim Perek מ"ג:
1. There are linguistic and thematic similarities between this Perek and the previous
Perek. Give 2 – 3 examples. What is the message?
2. In this psalm, David prays for salvation from his enemies. He refers to these
enemies in three different ways. What are they, and what is the difference
between them.
3. Pasuk '“ גSend me your light and your faithful care, let them lead me” – what is
this referring to? See  רש"יand  מצודת ציוןand explain how does David ask
Hashem to save him from what is described in pasuk 'ב.
4. In pasuk ' בDavid states that Hashem will save him from his afflictions and will be
“my joy and my delight.”
Explain the ’מלבי"םs understanding of the “joy” and the “delight.”
Does the  רד"קconcur? 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.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/vl/frenkelprakimbamikra/frenkelprakimbamikra08.pdf
Questions – שאלות לעיון
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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_43/

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

