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:שאלות לתהילים פרק קט"ו
) (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
מזמור זה נקרא כשאומרים "הלל" בימים טובים וכדו' איזה פסוקים היית מגדיר כפסוקים
 פסוק ב ("לָ ָמה:ששייכים ל"הלל"? איזה פסוקים אין להם חלק לכאורה ב"הלל"? לדוגמא
)"ֹאמרּו הַ ּגֹויִם אַ יֵּה נָא אֱ ֹלהֵּ יהֶ ם
ְ י
? מה ההבדלים ובמה הם דומים:כא- טו:יא בפרק שלנו למזמור קלה-השווה פסוקים ד
.נמק
,הרב מרדכי יהודה ליב זק"ש (מחבר ורב בשכונת זיכרון משה בירושלים) כתב (סיני
 כרך מ"א) שבמזמור קטו "מדובר על תקופת הזוהר שבעבודה זרה… ואילו,'גיליון כ
"הפרק השני המדבר בתקופת מצרים בעת מכת בכורות
.האם נימוקו של הרב זק"ש מסביר את השינויים? נמק

.1
.2
.3

.4

Questions for Tehillim Perek קט"ו:
1. Give this week’s Perek a title.
2. When would this psalm be said (time of happiness? Fear? …?)
3. This Mizmor is said as part of Hallel. Which psukim would you categorize as Hallel
and which would not? (e.g. Pasuk ')ב
4. Compare and contrast psukim  ד' – י"אin our Perek to ט"ו – כ"א:קל"ה. Explain the
differences and similarities.
Rav Mordechai Yehuda Leib Zachs, wrote that our Perek is referring to the
“golden age of idolatry” while Perek  קל"הis referring to Egypt during the plague
of the firstborn. Does this explain the differences?
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/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/4prakim.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_115/
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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 קרקמייל לP םצפשרקC
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

