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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק קמ"ז
) (זאת אומרת סכם את תוכן המזמור במלים ספורות.תני כותרת למזמור הזה/תן
)'מתי היית אומר מזמור זה (עת שמחה? עת צרה? עת רצון? זמן מיוחד בשנה? וכו
נדמה שמזמור זה נחלק לשלושה חלקים אשר כל אחד מהם פותח בסוג של הלל ושבח
.)'ְרּושלַ ים אֶ ת ה
ָ  ַש ְב ִּחי י,תֹודה
ָ  עֱנּו לַ ה' ְב,לּוקה כִּ י טֹוב
ָ ְלה' (הַ ל
האם את(ה) מסכים לחילוק זה? נמק
?מהן ההבדלים בין שלושת הביטויים האלה
?מהן ההבדלים בין שלושת החלקים האלה
 מה יש במזמור זה שייך לתפילה בכלל ולפסוקי.אנחנו אומרים מזמור זה בפסוקי דזמרה
?דזמרה בפרט
 למה פירט את העורב? עיין רש"י ורד"ק- עיין פסוק ט

.1
.2
.3

.4
.5

Questions for Tehillim Perek קמ"ז:
1. Give this week’s Perek a title.
2. When would this psalm be said (time of happiness? Fear? …?)
3. This Perek seems to be divided into three sections, each one opening with a type
of praise.
Do you agree with the above hypothesis and if so, explain?
What are the distinction between the three expressions?
What are the differences between the three sections?
4. We say this psalm as part of פסוקי דזמרא. What does this psalm have to do with
prayer in general and to  פסוקי דזמראin particular?
5. See pasuk 'ט. Why is the raven singled out? See Rashi and Radak.
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.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/vl/betmikra/betmikra011.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
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https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/psalms_chapter_147/

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

