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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק ס"ג
מהם סוגי הצמא שמוזכרים בפסוק ב'? למה המטפורה הזאות מתאימה למיקום המוזכר
.'בפסוק א
.'י את הדמוי שבפסוק ו' שמתאר מצב דומה למה שמצאנו בפסוק ב/תתאר
 איך זה שונה מהדימויים שמצאנו.'תתאר את רמת היחס בן בני אדם והקב"ה בפסוק ט
.'ו-בפסוקים ב' ו
איזה מילה בתהילה שלנו מתארת את החורבן שהנאצים הביאו על העם היהודי באירופה
?בשנות הארבעים? האם זה בחירה טובה לתיווג הארוע הזה

.1
.2
.3
.4

Questions for Tehillim Perek ס"ג:
1. What two types of thirst are mentioned in the second verse? Why is this
metaphor appropriate to the setting mentioned in verse one?
2. What metaphor is used in verse six to express the same bodily and spiritual
expressions of fulfillment?
3. What level of closeness to HKB”H is described in verse nine? How is this different
than the descriptions in verses two and six?
4. What word was taken from this Psalm that denotes the Holocaust? Do you think
this was a good choice?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Meshulam Gotlieb 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
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_63/

Refuah Shleima – רפואה שלמה
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 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

