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Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet
Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק ס"ט
 איך צרותיו של המשורר משפיעות על עם ישראל שדבקים בה'? מה,'ט-'לפי פסוקים ז
מלמד אותנו הפסוק הזה אודות המשמעות הדתית של ההצלחה או הכשלון של מנהיגים
?פולטיים של ימינו
. אנו אומרים אותו במנחה בכל שבת, בין השאר.פסוק י"ד ידוע היטב מסידור התפילה
 המונח "עת רצון" שבפסוק מתאים דווקא למנחה של שבת מפני,לפי כמה דעות
שהצהריים של סוף השבוע הם שעות בהן ההמון אוהבים לשתות שכר ולשיר בבתי
' משתשמים בשעות האלו כדי להתפלל לה' (ע, לעומתם,' אנשים הדבקים בה.משתה
 איך הפסוקים שמסביב לפסוק זה תומכים.) וגם דעת מקרא פה,שבלי הלקט סעיף קכ"ו
?לדעה כזאת
?מה מציין שפסוק י"ד מתחיל חלק חדש של המזמור
? ומה משמעותו בהקשר,איפה עולה הביטוי "שנאת חנם" במזור הזה
?איזה פסוק אומר שה' נהנה מתפילה כנה יותר מהקרבת קרבנות
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Questions for Tehillim Perek ס"ט:
1. According to verses 7-9, what effect does the psalmist’s distress have on the
people of Israel who are devoted to Hashem? What do these verses teach us
about the religious significance of the success and failure of our political leaders
today?
2. Verse 14 is well known from the siddur. Among other times, it is recited at
mincha every Shabbat. According to some, the term in the verse “favorable
moment” (“et ratzon”) applies especially to mincha of Shabbat because weekend
afternoons are a time when the general public likes to get intoxicated and sing in
pubs. Those devoted to God, however, use that time instead to pray to God
(see Shibbolei Haleket section 126, and see Daat Mikra here). How do the
surrounding verses in the psalm support such a view?
3. What indicates that verse 14 starts a new section of the mizmor?
4. Where does the term “baseless hatred” (sin’at chinam) show up in this psalm,
and what does it mean in context?
5. What verse means that sincere prayer is more pleasing to God than animal
sacrifice?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
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.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_69/

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

