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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק פ"ד
?מהו הרקע לפרק תהילים זה
? מה דוד מנסה לתאר עם מילה זו.המילה "גיתית" (פסוק א) יכול להתייחס לגת
 מי.המילה "ידיד" (פסוק ב) פירושו אהוב אבל זה שמור עבור סוג מסוים של אדם אהוב
"?מקבל את התואר "ידיד
?מדוע ישראל מדומה דווקא ל "ציפור" (פסוק ד) ולא לסוג אחר של ציפור
.על פי כמה מפרשים זה מתייחס לישראל בגלות. )"כי שמש ומגן ה' אלוקים" (פסוק יב
?מהו הקשר בין תיאור הזה ובין הגלות
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.4
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Questions for Tehillim Perek פ"ד:
1. What is the background to this Perek of tehillim?
2. The term "gittit" can refer to a wine press, what is Dovid trying to descibe with
this word?
3. The word "Yedid" means beloved but it is reserved for a certain type of beloved
person. Who gets the title "Yedid"?
4. Why is Israel compared to a "tzippur" and not any other type of bird?
5. "For Sun and Shield is Hashem" According to some this refers to Israel while in
exile. What is the connection between the description of Hashem and exile?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מיכאל ברמסון שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Michael Bramson for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/eisenberg-shaalu.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/%d7%a2%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%a4%d7%93-%d7%91%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d.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
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https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/psalms_chapter_84/

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

