בית כנסת פייגנסון בנופי אביב (ע"ר)
Bet Knesset Feigenson
רח' השושן  ,24בית שמש

Rehov Hashoshan 24 Bet
Shemesh

שאלות לתהילים פרק צ"ט:
.1
.2
.3
.4

.5

תן/תני כותרת למזמור הזה( .זאת אומרת סכם את תוכן המזמור במלים ספורות)
מתי היית אומר מזמור זה (עת שמחה? עת צרה? עת רצון? זמן מיוחד בשנה? וכו')
מתי נכתב מזמור זה? עיין רש"י ורד"ק .נמק
במזמור שלנו כתוב "ה' מָ לָ ְך י ְִרגְ זּו עַ ִמים וכו'" (פס' א) אבל לעיל כתוב "ה' ָמלָ ְך ָתגֵל
הָ אָ ֶרץ" (צז:א) וגם כתוב "ה' מָ לָ ְך גֵאּות לָ בֵ ׁש" (צג:א) .למה השינויים ומה ההבדלים בין
הפסוקים? עיין רד"ק אצלינו.
ועיין עוד במדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור צט:
ה' מלך ירגזו עמים .ר' יהודה בשם ר' שמואל אומר כל זמן שישראל בגלות אין מלכות
שמים בשלימות ואומות העולם יושבין בשלוה ,אבל כשישראל נגאלין מלכות שמים
שלימה ואומות העולם ירגזון ,הוי ה' מלך ירגזו עמים .יושב כרובים תנוט הארץ
נמק
ֹלקינּו ".עיין רש"י .האם רש"י מסכים עם  -או חולק על
בפסוק ט ,הסבר "… כִ י ָקדֹוׁש ה' אֱ ֵ
 הרד"ק? נמק:צ"ט Questions for Tehillim Perek

1. Give this psalm a title.
2. When would you recite this psalm (Time of happiness? Trouble? Need? Special
)time of the year
3. When was this psalm written? See Rashi and Radak
צ"ז 4. This psalm states “The L-rd reigns; let the peoples tremble” yet in psalm
 states “The L-rdצ"ג states “The L-rd reigns; let the earth rejoice” and psalm
reigns; He is clothed in majesty.” What are the differences between these psukim
and why? See Radak
”ה' מלך ירגזו עמים“ Also see the Midrash Tehillim on this Perek
Explain.
). See Rashi and Radak. Do theyט' 5. Explain “for the L-rd our G-d is holy” (pasuk
?agree
הוקרה
אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו.
Thank You
We would like to thank Yamin Goldsmith for preparing this week’s questions.

קישורים לאתרים Web links -
מאמרים – Articles
לדאבוני לא מצאתי מאמרים לפרק זה.
Unfortunately, I was unable to find articles for this Perek.

שאלות לעיון – Questions
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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_99/

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

