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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק קמ"ט
 וחרב פיפיות בידם" (פסוק,ל בגרונם- "רוממות א, המשורר אומר,"ביחס ל"קהל חסידים
 מה מלמד אותנו הפסוק הזה על החייל האידיאלי לפי ספר תהלים? מה היה אומר.)'ו
?המשורר על מי שאינו לוחם למען ישראל בגלל שהוא לומד תורה
 מה משמעות.המילה "מלך" מופיעה פעמיים במזמור בצורות שונות ובהקשרים שונים
?שינוי ההקשר
 ופסוקים,'ד' מהווים קריאה לשבח את ה-' פסוקים א.אפשר לחלק את המזמור לשניים
 איפה כבר בחלק הראשון יש רמז לישועה מן.ט' חוגגים ישועה מן איובי ישראל-'ה
?האויב
?"כמה מילים במזמור הן מילים שמשמעותן "שמחה
?אל מה לדעתך ה"משפט כתוב" שהפסוק האחרון מתייחס
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.2
.3

.4
.5

Questions for Tehillim Perek קמ"ט:
1. Regarding the “congregation of the faithful,” the psalmist says “The praises of
God are in their throat and a two-edged sword in their hand” (pasuk 6). What
does this pasuk teach us about the ideal soldier according to the book of Psalms?
What would the psalmist say about someone who won’t fight for Israeli because
he’s learning Torah?
2. The word “king” appears twice in different forms and different contexts. What is
the significance of the change in context?
3. One can divide this psalm into two. Pesukim 1-4 constitute a call to praise God,
and pesukim 5-9 celebrate salvation from the enemy of Israel. Where already in
the first section is there a hint to salvation from the enemy?
4. How many words in this psalm mean “happy”? To what do you think the “written
judgment” in the last verse refers?
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%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a0%d7%a7%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%92%d7%95%d7%99%d7%9d.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim.asp?text1=26
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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_149/

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

