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:שאלות לתהילים פרק קי"א
) אשרי: (רמז.מהו מבנה המזמור? נמק
'מה פירוש המילה "סוד" בפסוק א'? האם יש לה אותו משמעות ב"סוד ה' ליראיו"? (ע
).חומת אנך על תהילים לפרוש מעניין
איזה פרוש למקרא משתמש עם הפסוק "כח מעשיו הגיד לעמו"? מה אנו לומדים
?משימוש זה לגבי היחס בין המקרא וספר תהילים
?" מה יהיה "לעד,כמה פעמים מופיע המילה "לעד" או מקבילותיו במזמור? לפי המחבר
)."(ע' חומת אנך על תהילים לפרוש המילה "זכר
.)י:השווה בין הפסוק "ראשית חכמה יראת ה'" ו"תחלת חכמה יראת ה'" (משלי ט
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Questions for Tehillim Perek קי"א:
1. What poetic structure does this psalm take? (Hint: Ashrei) Prove it!
2. What is the meaning of the word  סודin the first verse? Does it have the same
meaning in the phrase ( ?סוד ה' ליראיוSee  חומת אנך על תהיליםfor an interesting
explanation.)
3. In what famous biblical commentary and on what verse, does the verse כח מעשיו
 הגיד לעמו לתת להם נחלת גוייםappear? What implicit message does this teach us
about the relationship between Tehillim and the Chumash?
4. Enumerate the number of times the term “forever” or its synonyms are
mentioned in this psalm. What is going to last forever according to the psalmist?
(See too  חומת אנך על תהיליםfor his interpretation of the word זכר.)
5. 'ראשית חכמה יראת ה: Compare this with the phrase: תחלת חכמה יראת
( יהוהMishle 9:10)
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulam Gotlieb for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
.לדאבוני לא מצאתי מאמרים לפרק זה
Unfortunately, I was unable to 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_111/
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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
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