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שאלות לתהילים פרק קכ"ג
.1
.2
.3

.4

תן/תני כותרת למזמור הזה( .זאת אומרת סכם את תוכן המזמור במלים ספורות)
מתי היית אומר מזמור זה (עת שמחה? עת צרה? עת רצון? זמן מיוחד בשנה? וכו')
עיין מלבי"ם פסוק א שאומר שמזמור זה "בקשה על התשועה בהיות בטחונו בה' לבדו".
והוא מוסיף…
הבוטח בה' שיושיעהו ע"י אמצעיים טבעיים הוא נושא לבו אל ה' ועיניו על האמצעיים
שמהם ועל ידם יצפה להשיג עזרתו… אבל אנכי רק אליך נשאתי את עיני ,אני מקוה
שאתה תבחר האמצעים אל התשועה ,לא באמצעות העולם השפל רק מצד שאתה
היושבי בשמים ומנהיג ומניע את המערכת
נמק
ר' יוסף אלבו ,בספר העקרים ,מאמר ד' פרק נ מסביר את מזמור שלנו כך:
המשורר היה מתרעם להשם יתברך ממדת חסדו ,ואמר כי כל כך ארך זמן הגלות עד
ששבנו במדרגת העבד ,ולא כעבד שהוא מצפה לחירות על יד אוהביו או קרוביו שהוא
מצפה אליהם מתי יבואו לגאלו ,אבל כעבד היושב באפס תקוה ונתיאש מלצאת
לחירות… ואין לו שום תקוה אחרת בעולם ,אלא שהוא מצפה אל יד אדוניו שיתן לו
פרוסת לחם שיוכל להתפרנס בה ,וכן השפחה אל יד גברתה ,וכן אנחנו כל כך ארך
זמן הגלות ותוקף הצרות שהן תוקפות עלינו בחזקה ,עד שכמעט נתיאשנו מן הגאולה
חס ושלום ,ושבנו במדרגת העבד הזה שנתיאש לצאת לחירות ,שלא נבקש רק
להתקיים בגלות הזה עם דלותנו ושפלותנו ,וזה אמרו כן עינינו אל ה׳ אלהינו עד
שיחננו ,ועל כן אמר חננו ה׳ חננו כי רב שבענו בוז ,כלומר אם אתה עושה כדי שיהיה
החסד יותר מופלג שאפשר ,וזה כשיהיה המקבל נעדר כל טוב
נמק
:קכ"ג Questions for Tehillim Perek
1. Give this week’s Perek a title.
)?… ?2. When would this psalm be said (time of happiness? Fear
 states that this is a “request for salvation since he (theא' 3. The Malbim n pasuk
psalmist) trusted in Hashem exclusively. He continues to explain this point.
Explain how the Malbim saw this in the pasuk.
 Chapter 50 explains this psalm. Explainד'  Essayספר העיקרים 4. Rav Yosef Elbow in
how he saw this in the pasuk.

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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.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_123/

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.
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