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

Rehov Hashoshan 24 Bet
Shemesh

שאלות לתהילים פרק ל"ה:
.1
.2
.3

.4
.5

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 פסוק ד' ֵ " -יבֹׁשּו וְ יִ כָּ לְ מּו ְמבַ ְקׁשֵ י נַפְ ִׁשי ,יִ סֹגּו ָאחוֹר וְ י ְַחפְ רּו ח ְֹׁשבֵ י ָּרעָּ ִתי"
מהן ההגדרה של המלים " ֵיבֹׁשּו" "יִ כָּ לְ מּו" ו"י ְַחפְ רּו"?
רואים בקשות כאלו במקומות אחרים בתהילים כמו מ:טו ,ע:ג ,עא:יג ועוד .וגם רואים
תפילות כאלו במקומות אחרים בתנ"ך כמו למשל ישעיהו מא:יא וכו'
למה דוד רוצה את כל זה לאויביו? כלומר למה חשוב לו שאויביו יתביישו? מדוע לא מספיק
שהם ייכשלו ושהוא יינצל?
עיין פסוק ח'  -מדוע הוא מתפלל לה' שלא רק יעניש את הרשעים אלא יביא את העונש בצורה
כזאת שהם יענישו את עצמם? האם יש עוד דוגמאות כזה במקומות אחרים בתנ"ך?
עיין פסוק כד'  -מה דוד מבקש מה'?
השווה לתהלים קמג:ב  " -ואל תבוא במשפט את עבדך ,כי לא יצדק לפניך כל חי".
איך נוכל להסביר את הסתירה?
עיין רש"י בתהלים כו:א  -אמר דוד כשאתה דן את הרשעים שפטני כי לפי הרשעים אני צדיק
וכשאתה דן את הצדיקים אל תביאני במשפט.
נמק
:ל"ה Questions for Tehillim Perek

1. Give this Perek a caption
2. When would one recite this Perek? A time of joy? Trouble? A special time in the
?year
" .י ְַחפְ רּו" ֵ " andיבֹׁשּו" ",יִ כָּלְ מו – translate ",ד' 3. See pasuk
), as well as in otherמ:טו ,ע:ג ,עא:יג( There are a number of places in Tehillim
) where these requests appear.מא:יא place in Tanach (Yeshayahu
Why did David want his enemies to be “embarrassed?” Why wouldn’t it suffice
?for them to fail in their mission
 – Why does David insist that his enemies be punished in a selfח' 4. See Pasuk?inflicted manner? Are there other cases of this in Tanach
? – What is David’s requestכ"ד 5. See Pasuk
 – explain the seeming contradictionקמ"ג:ב' Compare to Tehillim
 – “David said, ‘When you judge the wicked judge meכ"ו:א' See Rashu Tehillim
since in comparison to them I am righteous. When you judge the righteous, do
”’not judge me.
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.
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Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
לדאבוני לא מצאתי מאמרים לפרק זו
Unfortunately, I did not find articles for this 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
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/psalms_chapter_35/

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
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