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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לתהילים פרק ע
 מה.)מוצאים את המילה "לְ הַ זְ כִּ יר" (פסוק א) בהקדמה של רק עוד מזמור אחד (פרק מ"ח
)המשמעות? מי צריך להזכיר? את מה צריך לזכור? (תראו את רש"י על הפסוק
? למה.)אפשר לחשוב שהמזמור שלנו אמורה להתחבר למזמור הבא (פרק ע"א
" ְמבַ ְק ֶׁׁשיָך- ל"י ִָּשישּו ְוי ְִּש ְמחּו ְבָך כָל,'אם משווים " ֵיבֹׁשּו ְוי ְַחפְ רּו ְמבַ ְק ֵׁשי נַפְ ִּׁשי" מפסוק ג
? האם הם הפכים." איך מבינים "יבשו" ו"ישמחו,'מפסוק ה
.' הפסוקים האחרונים בפרק מ5תעשו השוואה בין המזמור שלנו ל

.1
.2
.3
.4

Questions for Tehillim Perek 'ע:
1. We find the word “reminder” in the introduction of only on other psalm ()מ"ח.
What is the meaning? Who do we need to remind? What do we need to
remember? (see Rashi)
2. One could claim that our psalm is connected to the next one. Why?
3. Compare “may those who want to take my life be put to shame and confusion”
in pasuk ' גto “may all who seek you rejoice and be glad in you” in pasuk 'ה. Is
“shame” the opposite of “rejoice?”
4. Compare our psalm with the last 5 psukim in psalm 'מ.
הוקרה
.אנו רוצים להודות למיכל גלאט שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Michal Glatt 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_70/

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

אילן לוי בן אסתר מיכל

