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:שאלות לתהילים פרק צ"ה
? מה התפקיד של כל חלק וחלק.נא לחלק את התהילה לשני חלקים מרכזיים רעיוניים
 שים לב לקטע ההצהרתי וקטע.חלקים של שבח-נא לחלק את החלק הראשון לשני תת
.חלקים-הסיבתי ("כי") בשני התת
) תפקיד, איזה הקבלה יש בניהם? (תוכן.'נא להשוות את תהילתינו לתהילים ק
 האם, נא לדון בשאלה," אבל לפניכן.נא לפרט את העוון ב"מריבה ביום מסה במדבר
? או בשניהם,) ב"מי מריבה" (במדבר כ,)מדובר כאן ב"מסה ומריבה" (שמות יז

.1
.2
.3
.4

Questions for Tehillim Perek צ"ה:
1. Please divide the Psalm into its two fundamental parts. What is each part’s role?
2. Divide the first part into its two subsections. Note the assertion and its rationale
(ki) in each subsection.
3. Please compare our psalm with Psalm 100. What parallels do you find between
them? (contents, role)
4. Please describe the sin that took place in “Meribah, as [on] the day of Massah in
the desert.” But first, consider the following. Does this verse refer to “Massah uMerivah” (Shemot 17), “Mei Merivah” (Bamidar 20), or both?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulam Gotlieb for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/bazakveamar.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
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/psalms_chapter_95/

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

