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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק ל"א
ה'? באיזה חג מוזכר דמוי זה? באיזה הכרזה מודרנית מצוי-'למה מדומה הקב"ה בפסוקים ג
?דמוי זה
?יט? איך תפתור את הסתירה הזאת- ו, יז,איך מחבר התהילה מתייחס אל עצמו בפסוקים יא
 כד)? האם הם יריביו או יריבי, יח, טז, יב,איך מחבר התהילה מתייחס אל יריביו (פסוקים ט
?ה'? מה ההבדל
כה? מה ניתן ללמוד על דרכי עבודת ה' מתיאורים- ו, כד, יט,איך מתואר עובד ה' בפסוקים יז
?אלו
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Questions for Tehillim Perek ל"א:
1. What imagery is used to describe Hashem in verses 3-5? Which holiday
forefronts this imagery? What modern declaration uses this imagery?
2. How does the psalmist perceive himself in verses 11, 17, and 19? How can you
explain this apparent contradiction?
3. How does the psalmist refer to his opponents (9, 12, 16, 18, 24)? Are they his
enemies or Hashem’s? What is the difference?
4. How does the psalmist describe someone who worships Hashem in verses 17, 19,
24, and 25? What do these terms have to teach us about different ways to
worship Hashem?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulam Gottlieb for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
.לדאבוני לא מצאתי מאמרים לפרק זו
Unfortunately, I was not able to find articles for this week’s Perek.
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_31/

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

