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:שאלות לתהילים פרק מ"ה
, מזמור מ"ה דומה לספר שיר השירים בזה שאפשר לקרוא אותו כשיר אהבה בין איש לאשה.1
 המלבי"ם מציע שהשיר נכתב לקראת חתונתו של.או כמשל לאהבה בין הקב"ה לכנסת ישראל
 המזמור מתאר את אהבתו של הקב"ה, לפי האבן אזרע.שלמה המלך לבת מלך צור שנתגיירה
. מצאו ראיות לצד זה או לצד זה בתוך המזמור.לדוד המלך
, אם המזמור מתייחס להתגיירותה של בת מלך צור.) "ושכחי עמך ובית אביך" (פסוק י"א.2
? מה מובן הפסוק לפי האבן עזרא שהמזמור מתייחס לאהבת ה' לדוד המלך.הפסוק הזה מובן
יא) מקשר את הפסוק הזה: המדרש בויקרא רבה (כ.) "כל כבודה בת מלך פנימה" (פסוק י"ד.3
? מה מובן הביטוי הזה לפי ההקשר של הפסוקים.למידת הצניעות
Questions for Tehillim Perek מ"ה:
1. Psalm 45 is similar to the Song of Songs in that it can be read as a love song
between a man and a woman, or as a parable of the love between God and the
Jewish people. Malbim suggests that the song was written in honor of the
wedding between King Shlomo and the daughter of the king of Tyre who
converted to Judaism. According to Ibn Ezra, the Psalm describes God’s love for
King David. Find support for either side within the Psalm.
2. “Forget your people and your father’s house” (pasuk 11). If this Psalm is about
the conversion of the daughter of the king of Tyre, this verse is easily
understood. What does it mean according to the Ibn Ezra who says that the
Psalm refers to love of God for King David?
3. “All precious possessions of the princess are within” (pasuk 14). The Midrash in
Vayikra Raba (20:11) connects this verse to the quality of modesty. What is the
meaning of this expression wihtin the context of the pesukim?
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
. לא מצאתי מאמרים לפרק זה,לדאבוני
Unfortunately, I was unable to find any articles for this Perek.
Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim.asp?text1=26
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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_45/

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

