בית כנסת פייגנסון בנופי אביב (ע"ר)
Bet Knesset Feigenson
רח' השושן  ,24בית שמש

Rehov Hashoshan 24 Bet
Shemesh

שאלות לתהילים פרק נ"ה:
 .1איזה אויבות קשה יותר להתמודד איתו (טכנית ורגשית) – אויב מבחוץ או אויב מבפנים?
למה? מי מתואר כ "אנוש כערכי; אלופי ,ומידעי .אשר יחדו ,נמתיק סוד בבית אלהים ,נהלך
ברגש" (יד-טו) .איך הבן אדם הזה מתואר בפסוקים יג-יד ,ו-כב? איזה אירוע הסטורי מוזכר
בתהילה לפי המפרשים (ע' רש"י נה:ד)? האם אתה מסוגל לנמק את דעותיהם
בפסוקים במזמור ו/או מספר שמואל?
לאן רוצה דוד לברח? בהקשר זה ,איזה פסוק מוכר לך מהמזמור שלנו בפיוט הבא "אעופה
.2
אשכונה":
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/song.aspx?songid=934#131,141,7715,20
2

מה הקשר התימטי בין פסוק זה והפיוט?
יקה ְׁנ ֹּדד
ַאר ִח ָ
ָאעּופָ ה אֶ ְׁש ֹּכנָה וְׁ ְׁ
בַּ ִמ ְׁדבָ ר ָאלִ ינָה וְׁ אּולַּי אֶ ְׁמצָ א ּד ֹּוד
נֶשֶ ק ַאהֲ בָ ת ֹּו בְׁ לִ בִ י בֹּעֵ ָרה
ִמּיוֹּם פְׁ ֵר ָדת ֹּו נַּפְׁ ִשי עָ לַּי מָ ָרה
אתי לְׁ בַּ ֵקש ּדו ִֹּדי בֵ ין חֲ בֵ ִרים
...יָצָ ִ
נִלְׁ כ ְַּׁד ִתי בְׁ מו ֵֹּקש ִהכּונִ י הַּ ש ְֹּׁמ ִרים
יתי לְׁ דו ִֹּדי מָ תַּ י יָבוֹּא אֵ ַּלי
ִצפִ ִ
ירחֵ ם עָ ַּלי
יַּלְׁ בִ ישֵ נִ י עֶ ְׁדיִ י וִ ַּ
יד ִתי וְׁ שּובִ י בִ ְׁתשּובָ ה
....קּומי יְׁ ִח ָ
ִ
אֲ חו ִֹּתי ַּרעְׁ י ִָתי ִהנֵה גוֹּאֲ לְֵך בָ א
 .3מה פירוש המילה "יהב "ומה הקשר בינו לבין פרנסה במזמור (כג) ובמדינת ישראל
המודרנית?
:נ"ה Questions for Tehillim Perek
1. Which form of enmity is more difficult to deal with pragmatically and emotionally
– internal or external enmity? How would you describe the enemy depicted in
verses 13-14, 14-15, and 22? Can you think of a historical figure matching this
description? (See Rashi 55:4 for a hint) Can you prove Rashi’s hypothesis using
the material in this psalm or in the book of Samuel.
?2. Where does David plan to flee to? What piyyut is this “place” mentioned in
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/song.aspx?songid=934#131,141,7715,20
?2 What common theme is found in the piyyut and the psalm

 mean and how is it connected to earning a living in thisיהב 3. What does the word
?psalm (v. 23) and in contemporary Israel
הוקרה
אנו רוצים להודות לרב ממשולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו.
Thank You
We would like to thank Rabbi Meshulam Gotlieb for preparing this week’s questions.
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Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/heil/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/%d7%a4%d7%93%d7%94%d7%91%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%a0%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%9c%d7%99.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_55/

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.
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