)בית כנסת פייגנסון בנופי אביב (ע"ר
Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet
Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק קל"ג
?מה המפתח לחיים ארוכים לפי המזמור
)'איך אפשר לקשר את המשפט "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" (פסוק א
?לחיי המשפחה האישיים של דוד
?)איך אפשר לקרוא את המזמור כתפילה לגשם (עיינו בדעת מקרא
?מה הדמיון הויזואלי בין השמן שיורד על ראש אהרון לבין הטל על החרמון
מה פרוש "על פי מדותיו" (פסוק ב')? האם גם בעברית של היום משתמשים במילה
?"מדה" ככה

.1
.2
.3
.4
.5

Questions for Tehillim Perek קל"ג:
1. What is the key to long life according to this psalm?
2. How could one connect the sentence, “Behold how good and how pleasant it is
for brothers to sit together” to David’s personal family life?
3. How can this psalm be read as a prayer for rain (see Daat Mikra)?
4. What is the visual similarity between the oil falling down the head of Aharon and
the dew on the Hermon?
5. What does “al pi midotav” (verse 2) mean? Do we still in today’s Hebrew use the
word midah in this way?
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
http://www.daat.ac.il/heil/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/%d7%a9%d7%91%d7%aa%d7%90%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%92%d7%9d-%d7%99%d7%97%d7%93.htm
http://www.daat.ac.il/daat/vl/betmikra/betmikra043.pdf

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_133/
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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

