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 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק קכ"ה
?איך המשורר מבטיח שהבוטח בה' "לעולם ישב"? הלא בני אדם לא חיים לעולם
 או כמוסר,אפשר לקרוא את המזמור או כבקשה מאת ה' לשמור על ישראל הבוטחים בו
 מצאו תמיכה לשתי הדרכים.'ולקח לקורא שהבטחון בה' מבטיח שמירה והשגחה מאת ה
.בתוך המזמור
האם השכר הטוב לבוטחים בה' מובטח פה במזמור ליחידים או לבני ישראל כעם? איך
?1 התשובה לשאלה זאת משפיעה על התשובה לשאלה
 גם עם ישראל עלולים, המשורר מרמז שכשעם ישראל חי תחת שלטון רשע,'בפסוק ד
? למה מבחינה סוציאולוגית זה נכון.לעשות מעשים רעים

.1
.2

.3
.4

Questions for Tehillim Perek קכ"ה:
1. How could the psalmist promise that those who trust in God “will abide forever,”
when people don’t live forever?
2. This psalm can be read as a request from God to watch over the Israelites who
trust in Him, or as a lesson and encouragement to the reader that those who
trust in God are promised that He will watch over and protect them. Find support
for both readings in the psalm.
3. Is the reward promised to those who trust God promised here in the psalm to
individuals or to the Children of Israel as a nation? How does the answer to this
question affect the answer to question 1?
4. In verse 4, the psalmist indicates that when the Jewish people live under an evil
ruler, the Jewish people are also likely to do evil deeds. What is that true, from a
sociological point of view?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz 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
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https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/psalms_chapter_125/

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

