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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק קל"א
) (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
:'בסוף פירושו של רש"י בפסוק א
". הנני עליך כמי שאין לו ידים ורגלים כגולם מוטל לנגדך.…"
?למה רש"י מוסיף פירוש זה לפסוק? איפה זה מרמז בפסוק
 מהן שלושת הדברים? האם יש סדר:דוד המלך אומר שהוא לא עשה שלושה דברים
? בסדר עולה? יורד? משהו אחר:בדברים האלו
:עיין פ' המאירי פסוק ג
 שבזאת ההנהגה ישלח לך עזרו מקודש ומציון יסעדך- יחל ישראל
? איך זה קשור לשאר המזמור.נמק

.1
.2
.3

.4
.5

Questions for Tehillim Perek קל"א:
1. Give this week’s Perek a title.
2. When would this psalm be said (time of happiness? Fear? …?)
3. Rashi, at the end of pasuk ' אwrites “I am onto you as one who has neither hands
nor feet, a mere form in front of you.” Why does Rashi add this explanation?
Where is this hinted in the pasuk?
4. David states that there are three things he refrained from doing: What are these
three things? Is there a specific order to them: Ascending? Descending?
Something else?
5. The Meiri explains pasuk '“ גBy showing this behavior, Hashem will send his help
from holiness and his assistance from Zion.” Explain. How is this connected to the
Psalm?
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/heil/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%9f%d7%91%d7%aa%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%9c%d7%90-.htm

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_131/

Refuah Shleima – רפואה שלמה
 שלחו ל, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com
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

