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שאלות לתהילים פרק קכ"ב
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

בהרבה מקומות בתנ"ך לומדים על איך שדוד המלך משמש דוגמא לענווה ושמחה גם
מול השפלה ,עלבון או דחייה .מהי דוגמא לכך ברש"י בפסוק א'?
מה הן שלושת הדעות בעניין הזמן והאנשים שאומרים את המזמור הזה? (אבן עזרא
פסוק א')מתי מזמור זה נאמר לפי מצודת דוד?
מדוע בני ישראל עומדים בשערי ירושלים ולא מתקדמים? (אבן עזרא פסוק ב' מביא 2
תשובות)
מה צריך להיות בירושלים כדי שתהיה נחשבת "ירושלים הבנויה"? (רש"י פסוק ג')
ירושלים משמשת מקום לעדות ולהודיה של ישראל על הניסים של ה' עבורינו .מה הם
דוגמאות לניסים שאנו מודים עליהם לפי הרד"ק בפסוק ד'? ולפי מ"ד? ומה הפירוש השני
למילה "עדות" בסוף הרד"ק שם?
מדוע ראוייה ירושלים להשראת השכינה בתוכה? (מצודת דוד פסוק ה')
מי הם ה"אחי ורעי" שלמענם אנו מבקשים שלום לפי האבן עזרא ולפי מצודת דוד בפסוק
ח'?
והכל ,השלום והטוב שאנו מבקשים ,הוא למען בית ה' שייבנה בתוך ירושלים ולמען כל
אחינו בית ישראל שיזכו להשראת השכינה במקדש בירושלים ,במהרה בימינו ,אמו!
מבוסס על אבן עזרא פסוק ט' ומצודת דוד .
:קכ"ב Questions for Tehillim Perek

1. From many places throughout Tanach we see that David was a happy and
humble person even during trials and tribulations. What example does Rashi give
?א' in pasuk
,אבן עזרא 2. What are the three opinions as to who or when this psalm is said (see
?)מצודת דוד
3. What do Bnei Yisrael stop at the gates of Yerushalayim and do not continue (see
?)אבן עזרא
?)מצודת דוד 4. What is Yerushalayim missing to be considered “built”(see
5. Yerushalayim serves as a location of gathering and as a place to thank Hashem
?for His miracles. What examples do the Radak and Metzudat David mention
?ד' ” is mentioned in pasukעדות“ How does the Radak explain the second time
?)מצודת דוד 6. Why did/does Yerushalayim merit Hashem’s presence (see
” who are “brethren and companionsמצודת דוד  andאבן עזרא 7. According to the
?ח' mentioned in pasuk
May we merit that the Beit Hamikdash be built speedily in our days. (based on
)מצודת דוד  andאבן עזרא the
הוקרה
אנו רוצים להודות מינדי מרכוס שהכינה את השאלות לשבוע זו.
Thank You
We would like to thank Mindy Marcus for preparing this week’s questions.
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Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/eisenberg-shaalu.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_122/

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

