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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק י"א
) (זאת אומרת סכם את תוכן המזמור במלים ספורות.תנו כותרת למזמור הזה
)'מתי היית אומר מזמור זה (עת שמחה? עת צרה? עת רצון? זמן מיוחד בשנה? וכו
.....איזה דוגמא(ות) יש במזמור ש
? שיש לדוד בטחון בה' שה' דן את הרשעים כפי מעשיהם הרעים
? שיש לדוד בטחון בה' שה' משלם שכר טוב לצדיקים
:) כתב על מזמור זה16האלשיך הקדוש (הרב משה אלשיך ממאה ה
 הלא היא בגזרות,"גם זה ידבר על ענין הגלות והוא על פרטות צרה הגדולה שבגדולות
"אשר עמדו עלינו להמיר כבודנו חלילה
.הסבר הקדמה זו לאור הפסוקים
Questions for Tehillim Perek י"א:

.1
.2
.3

.4

1. Give this Psalm a heading (summarize the psalm in a few words).
2. What occasion would prompt you to recite this psalm (Happy? Sad? Time of
need? A certain time of year? Etc.)
3. What examples are there in the psalm that show:
 David’s trust in Hashem that He tries wicked people in proportion to their
wicked deeds
 David’s trust in Hashem that He rewards tzadikim
4. The Alshich wrote about this psalm:
“This references the exile and records the greatest calamity that they tried to
convert our honor”
Explain.
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldsmith for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/%d7%91%d7%94%d7%97%d7%a1%d7%99%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%91%d7%a8%d7%92.htm
Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim.asp?text1=26
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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_11/

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

