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Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet
Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק קל"ה
 ופסוקים שחוזרים על עצמם ושמזכירים פסוקים, מונחים,בספר תהילים יש המון ביטויים
 פסוקים מופיעים באופן22  מתוך11  אך בתהילה קל”ה לפחות.בספרים אחרים במקרא
 אפשר לתאר את התהילה שלנו כפסיפס הבנוי.כמעט דומה לגמרי במקומות אחרים במקרא
.מפסוקים ושברי פסוקים
 אחד בין שבעה, (אחד בן חמישה פסוקים.נא לציין שלשה קבצים של מקבילות אלו
) ואחד בן פסוק אחד,פסוקים
 והפסוקים במקומותיהם האחרים? האם יש,מה ההבדלים בין הפסוקים המצוטטים כאן
?משמעות להבדלים אלו
האם העובדה שפסוקים אלו מופיעים במקומות אחרות משפיעה על הדרך בה אתה קורא
?או מבין את המזמור
?האם יש הקבלות נוספות

.1
.2
.3
.4

Questions for Tehillim Perek קל"ה:
Sefer Tehillim has many expressions and psukim that repeat themselves as well as
those that echo other psukim throughout Tanach. In our psalm, eleven out of the
twenty-two psukim appear, almost identically, in other places in Tanach. Our psalm
can be described as a mosaic built on psukim and “broken” psukim.
1. Give three examples of these similar groupings (one that is five psukim long, one
that seven and one singular pasuk).
2. What are the differences between the psukim quoted in our psalm and those
that are elsewhere? Is there a significance to this distinction?
3. Does the fact that these psukim appear elsewhere, affect how you read the
psukim here and how you understand the overall psalm?
4. Are there other parallels?
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/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/4prakim.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
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Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/psalms_chapter_135/

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

