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שאלות לתהילים פרק ע"ט:
.1
.2

.3

.4

.5
.6

מה הנושא של חמישה הפסוקים הראשונים?
ל־מ ְׁמלָ כֹות
מאיפה מוכר לך התפילה הבאה? " ְׁש ֹפְך חֲ מָ ְׁתָך אֶ ל־הַ ּגֹויִם אֲ ֶשר ל ֹא י ְָׁדעּוָך וְׁעַ ַ
אֲ ֶשר ְׁב ִש ְׁמָך ל ֹא ָק ָראּו .כִ י אָ כַל אֶ ת־ ַיעֲקֹ ב וְׁאֶ ת־ ָנוֵהּו הֵ ַשּמּוְׁ .שפָ ְך־עֲלֵ יהֶ ם ַזע ֲֶמָך וַחֲ רֹון אַ ְׁפָך
ידם ִמ ַתחַ ת ְׁשמֵ י ה' ".מה הקשר בינו ובין התהילה שלנו?
ְׁת ְׁש ִמ ֵ
י ִַשיגֵםִ .ת ְׁרדֹף ְׁבאַ ף ו ַ
ש ִנִ֥ים מַהֵ ר י ְַׁק ְׁד ֣מּונּו
ל־תזְׁ כָר־לָ נּוּ֘ עֲֹו ֹ֪ ֹנת ִ ִֽרא ֹׁ֫ ֹ
מאיפה מוכר לך הפסוקים הבאים מהתפילה" :אַ ִ
ילנּו ְׁו ַכ ֵ ִ֥פר עַ ל־
בֹוד־ש ֶ ֶ֑מָך וְׁהַ צִ ֵ
ְׁ
ל־ד ַ ִ֥בר כְׁ
ַ ִֽרחֲ ֶ ֶ֑מיָך ִכי ַד ֣לֹונּו ְׁמ ִֹֽאד" ":עָ זְׁ ֵֵ֚רנּו | אֱ ּ֘לק -י י ְִׁשעֵֵ֗ נּו עַ ְׁ
ֹאתינּו לְׁ ַ ֣מעַ ן ְׁש ֶ ִֽמָך"? האם מקומם בתהילה ביחס לעם ישראל מחזק או משנה את
חַַ֜ ט ֵ֗ ֵ
שימושם בתפילה הפרטית שלנו?
יהם ִיּו ַ ָ֣דע בַ ּגֹויִ ֣ם ְׁלעֵ ינֵ ֶ֑ינּו
אמ ֣רּו הַ ּגֹוי ִּ֘ם אַ יֵ ֹ֪ה אֱ לִֽ ֹׁ֫ ֵה ֶ ִ֥
מאיפה מוכר לך הפסוק הבא? "לֵָ֚ ּמָ ה | ִֽ י ֹ ְׁ
ַ֜ ִנ ְׁק ֵ֗ ַמת ַדם־עֲבָ ֶ ִ֥דיָך הַ ָשפִֽ ּוְך" :מתי התפילה הזאות נכתבה? מה הקשר בינה ובין התהילה
שלנו?
לפי פסוקים ו-ז ,יב ,במה חטאו הגויים? השווה לחטאי המצרים בימי גלות מצרים.
מה העיקר בעיני המשורר ,הצלת היהודים או הענשת אויביהם? האם אחד אפשרי מבלי
השני לפי המשורר? מה דעתך בנושא?
:ע"ט Questions for Tehillim Perek

?1. What is the topic of the first five psukim
ְׁש ֹפְך חֲ מָ ְׁתָך אֶ ל־הַ ּגֹויִם אֲ ֶשר ל ֹא י ְָׁדעּוָך וְׁעַ ל־“ 2. From where is the following familiar
מַ ְׁמלָ כֹות אֲ ֶשר ְׁב ִש ְׁמָך ל ֹא ָק ָראּו .כִ י אָ כַל אֶ ת־ ַיעֲקֹ ב וְׁאֶ ת־ ָנוֵהּו הֵ ַשּמּוְׁ .שפָ ְך־עֲלֵ יהֶ ם ַזע ֲֶמָך
ידם ִמ ַתחַ ת ְׁש ֵמי ה'
ְׁת ְׁש ִמ ֵ
 ?” What is the connectionוַחֲ רֹון אַ פְׁ ָך י ִַשיגֵםִ .ת ְׁרדֹף ְׁבאַ ף ו ַ
?between this and our psalm
ל־תזְׁ כָר־לָ נּוּ֘ עֲֹו ֹ֪ ֹנת “ 3. From where in our liturgy are the following psukim familiar
אַ ִ
ש ִנִ֥ים מַהֵ ר י ְַׁק ְׁד ֣מּונּו ַ ִֽרחֲ ֶ ֶ֑מיָך ִכי ַד ֣לֹונּו ְׁמאִֹֽ ד:
”רא ֹׁ֫ ֹ
ל־ד ַ ִ֥בר כְׁ בֹוד־“ ִֽ ִ and
עָ זְׁ ֵֵ֚רנּו | אֱ ּ֘לק-י י ְִׁשעֵֵ֗ נּו עַ ְׁ
ֹאתינּו ְׁל ַ ֣מעַ ן ְׁש ֶ ִֽמָך
ילנּו ְׁו ַכ ֵ ִ֥פר עַ ל־חַַ֜ ט ֵ֗ ֵ
ְׁ ?” Does the placement of the psukim inש ֶ ֶ֑מָך וְׁהַ צִ ֵ
the psalm, in regards to Am Yisrael, change the way you look at the way we use
?these psukim in our liturgy
יהם ִיּו ַ ָ֣דע “ 4. From where is the following pasuk familiar
אמ ֣רּו הַ ּגֹוי ִּ֘ם אַ יֵ ֹ֪ה אֱ לִֽ ֹׁ֫ ֵה ֶ ִ֥
לֵָ֚ ּמָ ה | ִֽ י ֹ ְׁ
?” When was this prayer written? What is theבַ ּגֹויִ ֣ם ְׁלעֵ ינֵ ֶ֑ינּו ַ֜ ִנ ְׁק ֵ֗ ַמת ַדם־עֲבָ ֶ ִ֥דיָך הַ ָשפִֽ ּוְך
?connection between our psalm and this prayer
? Compare to theו'-ז' ,י"ב 5. What are the sins of the nations, according to psukim
?sins of Egypt
6. What is more important to the psalmist, the saving of the Jews, or the
punishment of our enemies? Is one possible without the other? What do you
?think about this topic
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.
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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_79/

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
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