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Rehov Hashoshan 24 Bet
Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק קי"ט
?כמה פסוקים יש בתהילים קיט? איך הם מחולקים
: וכמה דוגמאות נוספות יש בתנ"ך? נא לפרט (רמז,איך קוראים לסוג הספרותי הזה
) איכה, משלי,תהילים
 האם יש. למה משורר ישתמש בסוג ספרותי הזה? ע' בדוגמאות הנזכרים לעיל,לדעתך
?סיבה פרגמטי? האם זה מעביר מסר מסויים
"" "ידיד נפש,ה רבון-" "י,האם כל אקרוסטיקון מאורגן לפי האלף בית? (ע' "צמאה נפשי
? מה מטרת השימוש בסוג כתיבה הזאות כשזה לא מאורגן לפי האלף בית,ועוד) ואם לא

.1
.2
.3
.4

Questions for Tehillim Perek קי"ט:
1. How many verses are there in Psalm 119? How are they divided?
2. What is the name of this literary genre, and how many times does it appear in
Tanakh? Where exactly? (Hint: Psalms, Proverbs, Lamentations)
3. Why do you think the writer would choose this literary form (here and
elsewhere)? Are his motivations pragmatic or do they send a particular message?
4. Does every acrostic follow the alphabet? (See the Shabbat Zemirot: Tzamah
Nafshi, Yedid Nefesh and so forth) And, if not, what is the purpose of nonalphabetical acrostics?
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
http://www.daat.ac.il/heil/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/%d7%a9%d7%91%d7%97%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94%d7%91%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d.htm

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_119/

Refuah Shleima – רפואה שלמה
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 שלחו, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com קרקמייל לP םצפשרקC
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

אילן לוי בן אסתר מיכל

