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 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק ק"ז
) (זאת אומרת סכם את תוכן המזמור במלים ספורות.תני כותרת למזמור הזה/תן
)'מתי היית אומר מזמור זה (עת שמחה? עת צרה? עת רצון? זמן מיוחד בשנה? וכו
? למה דווקא במזמור זה.יש קהילות שנוהגות לומר מזמור זה לפני מנחה בערב שבת
… אומרת:הגמרא במסכת ברכות דף נד
 הולכי מדברות ומי שהיה, יורדי הים: ארבעה צריכין להודות:אמר רב יהודה אמר רב
.…חולה ונתרפא ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא
 מהן, בלי להסתכל בגמרא.הגמרא מביאה ראיות לכל אחד מהארבעה מהמזמור שלנו
?"הפסוקים במזמור שלנו הרומזים ל"ארבעה שצריכין להודות
 למה בחרו.מזמור זה תוקן לתפילת ליל יום העצמאות ע"י הרבנים הראשיים בישראל
דווקא במזמור זה? מה נכתב במזמור זה שקשור ליום העצמאות? מה לא נכתב (מה
?חסר) במזמור זה שהיית חושב(ת) קשור ליום העצמאות
Questions for Tehillim Perek ק"ז:

.1
.2
.3
.4

.5

1. Provide a caption for this psalm.
2. When would this psalm be said (time of happiness? Fear? …?)
3. There are communities that recite this psalm after Mincha on Erev Shabbat.
Why?
4. The Gemara in Berachot 54b states:
Rav Yehuda said in the name of Rav: “Four need to thank - Seafarers,
traversers of deserts, an ill person that was healed, and a freed prisoner.
The Gemara proves all these cases from our psalm. Find the pesukim in our
psalm without looking at the Gemara
5. This psalm is recited on Yom Haatzmaut eve. Why did the Rabbanut choose this
psalm? What in the psalm is connected to Yom Haatzmaut? What is missing from
this psalm that is related to Yom Haatzmaut?
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
.לדאבוני לא מצאתי מאמרים לפרק זה
Unfortunately, I was unable to find 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_107/

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

אילן לוי בן אסתר מיכל

