בית כנסת פייגנסון בנופי אביב (ע"ר)
Bet Knesset Feigenson
רח' השושן  ,24בית שמש

Rehov Hashoshan 24 Bet
Shemesh

שאלות לתהילים פרק קל"ט:
.1
.2
.3

.4

.5

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')
אבן עזרא כותב על הפסוק הראשון במזמור שלנו:
"זה המזמור נכבד מאוד בדרכי השם ואין באלה החמשה ספרים מזמור כמוהו ,וכפי בינת
אדם בדרכי השם ודרכי הנשמה יתבונן בטעמיו"
נמק .מה יש במזמור זה ש"אין באלה החמשה ספרים מזמור כמוהו?"
עיין פסוק טז-יז " -גׇּלְ ִמי ָראּו עֵ ינֶיָך וְעַ ל ִספְ ְרָך כֻּלָ ם ִיכ ֵָתבּו י ִָמים יֻּצָ רּו וְלֹו אֶ חָ ד בָ הֶ ם .ו ְִלי ַמה
אשיהֶ ם"
י ְָקרּו ֵרעֶ יָך אֵ ל מֶ ה עָ צְ מּו ָר ֵ
מה זה "גׇּלְ ִמי"? עיין מצודת דוד ומצודת ציון
הגמרא במסכת ב"ב דף יד :אומרת" :דוד כתב ספר תהלים ע״י עשרה זקנים ע״י אדם
הראשון וכו'" ועיין רש"י שם ד"ה על ידי אדם הראשון מביא דוגמא לתהילים שאדם
הראשון חיבר מהמזמור שלנו" :כגון 'גלמי ראו עיניך ולי מה יקרו רעיך' (תהילים קלט:יז)
אדם הראשון אמרן"
נמק .מה יש בפסוק זה שמרמז שאדם הראשון אמרו?
אגב ,באותו ענין ,עיין גם במסכת סנהדרין דף לח:
אמר רב יהודה אמר רב אדם הראשון בלשון ארמי ספר שנאמר (תהילים קלט:יז) ולי מה
יקרו רעיך אל
רש"י שם ד"ה ולי מה יקרו רעיך אל  -בתר 'גלמי'' ,ראו עיניך' כתיב .אותו מזמור וביצירת
אדם מדבר.
:קל"ט Questions for Tehillim Perek

1. Give this week’s Perek a title.
)?… ?2. When would this psalm be said (time of happiness? Fear
 as follows “This psalm has lofty references to G-d’sפסוק א'  explainsאבן עזרא 3. The
ways and none of these five books have a psalm like this. The deeper of an
individual’s understanding of G-d’s ways, the deeper will his understanding be in
 and what is unique about this Perek as opposedאבן עזרא this psalm.” Explain the
”?to the “five books
”.גלמי“ . See Metzudat David and Tzion regarding the wordט"ז – י"ז 4. See psukim
5. The Gemara in Bava Batra 14b states that David wrote psalms based on ten
 that Adam wrote this psalm. What isט"ז elders. Rashi, there, proves from pasuk
the proof? Furthermore, in Sanhedrin 38b, Rav Yehuda in the name of Rav proves
from this psalm, that Adam spoke Aramaic. See Rashi there.
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.

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

 בית שמש,24 רח' השושן

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
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/psalms_chapter_139/

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
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