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

Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

שאלות לתהילים פרק י"ט:
.1
.2
.3

.4

תן/תני כותרת למזמור הזה( .זאת אומרת סכם(י) את תוכן המזמור במלים ספורות)
מתי היית אומר מזמור זה (עת שמחה? עת צרה? עת רצון? זמן מיוחד בשנה? וכו')
עיין(י) בספר הכוזרי מאת רבי יהודה הלוי (מאמר שני פרק נו) .הסבר(י) לפי דבריו את הקשר
שבין שני חלקי המזמור:
...התבונן נא ביסוד שעליו בנה דוד את מזמורו בשבח התורה בתחלה הוא מתאר את השמש
בפסוק השמים מספרים כבוד אל והוא מספר על אורה החודר בכל על זך עצמה על ישר דרכה
ועל יפי מראיה אך מיד אחר זה הוא אומר תורת ה' תמימה וכו' כאלו הוא אומר אל תתפלאו
על תארי השמש האלה כי התורה מאירה ובהירה יותר והיא גם מפרסמת ונעלה ומועילה יותר
הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל נאם בליל יום העצמאות תשכ"ז ( ,1967ימים ספורות לפני
מלחמת ששת הימים) .נאומו מכונה "מזמור י"ט של מדינת ישראל" ובו הוא קישר את ה19
שנים של מדינת ישראל למזמור ה 19בתהלים (המזמור שלנו) .נמק(י) את הקטע הבא:
...מזמור יט' בתהלים כולל בתוכו שני חלקים :בחלקו הראשון רואים אנו את נפלאות ד'
בטבע והתגלותו בבריאה "השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע" וכו' .ואילו
בחלקו השני מתוארים תורת ד' ,מצות ד' ויראת ד' המאירים והטהורים .ב"כוזרי" ובמהר"ל
נתבארה הקבלה זו :כוחו של ד' מתגלה בעולם הטבע האדיר ,אולם ,מעלים בקודש ,גדולה
מידת עוצם התגלותו בתורה וביראה שניתנה לישראל" ,ישראל אשר בך אתפאר" .כזה הוא
אף מזמור שנת הי"ט :מתוך הטבע הארצי נבוא אל הרוחני והשמימי  -בונים בחול ואחר-כך
מקדישים .מצווים אנו לעסוק בגילוי הקודש מתוך היסוד הארצי ,לסייע להקב"ה במעשה
בראשית" ,תנו עוז לאלהים"" ,גדלו לד' אתי ונרוממה שמו יחדיו....

:י"ט Questions for Tehillim Perek
1. Give this Perek a title.
?2. When would one say this Perek? Out of happiness? Distress? A time of need
?Some special time of year
3. See the Kuzari 2:56. Explain how he saw the connection between the two halves
of the Psalm.
4. Rav Tzvi Yehuda Hacohen Kook’s seminal talk on Yom Haatzmuat 1967, is
.” In his speech, he connected the 19מדינת ישראל referred to as “Psalm 19 of
 in Tehillim. Explain the following part of thisי"ט  with Perekמדינת ישראל years of
speech:
... .5מזמור יט' בתהלים כולל בתוכו שני חלקים :בחלקו הראשון רואים אנו את נפלאות ד'
בטבע והתגלותו בבריאה "השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע" וכו' .ואילו
בחלקו השני מתוארים תורת ד' ,מצות ד' ויראת ד' המאירים והטהורים .ב"כוזרי" ובמהר"ל
נתבארה הקבלה זו :כוחו של ד' מתגלה בעולם הטבע האדיר ,אולם ,מעלים בקודש ,גדולה
מידת עוצם התגלותו בתורה וביראה שניתנה לישראל" ,ישראל אשר בך אתפאר" .כזה הוא
אף מזמור שנת הי"ט :מתוך הטבע הארצי נבוא אל הרוחני והשמימי  -בונים בחול ואחר-כך
מקדישים .מצווים אנו לעסוק בגילוי הקודש מתוך היסוד הארצי ,לסייע להקב"ה במעשה
בראשית" ,תנו עוז לאלהים"" ,גדלו לד' אתי ונרוממה שמו יחדיו....
הוקרה
אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו.
Thank You
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We would like to thank Rav Yamin Goldsmith for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
https://www.yeshiva.org.il/midrash/2022
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_19/

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

