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

Rehov Hashoshan 24 Bet
Shemesh

שאלות לתהילים פרק נ"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')
בתחילת פירושו למזמור זה ,המלבים אומר (ד"ה בל ישחיתהו שאול):
מזמור זה נחלק לג' חלקים ,תחלה מדבר על עת שהיה לפני שאול ויטל עליו את החנית
להכותו וה' הצילהו אח"כ מדבר על מה ששלח בערב שומרים לשמור את הבית להמיתו
ונודע לו הדבר בעזרת ה' ,ומתפלל שימלט מידם ואח"כ מקלל את אויביו
לפי דבריו ,איזה פסוקים נמצאים בכל חלק? האם את/ה מסכים .הציע/י עוד אפשרות
לחלק את המזמור.
עיין פסוק ו' .אומר הרד"ק " :פסוק זה אינו נקשר לא לפניו ולא לאחריו אא"כ נפרש אותו
לעתיד…" הסבר.
עיין שם ברד"ק :איך הוא מסביר את הפסוק?
עיין פסוק יג' .דוד המלך מבקש מה' "חַ טַ את ִּפימֹו ְּדבַ ר ְּשפָ ֵתימֹו…" .מה פירושו של
בקשה זו?
עיין מצודת דוד רד"ק ומלבי"ם
:נ"ט Questions for Tehillim Perek
1. Give this psalm a title.
)?… ?2. When should one recite this psalm (a time of happiness? Need
 at the start of the psalm where he breaks the psalm into threeמלבי"ם 3. See the
’sמלבי"ם parts. Which psukim belong in each part? Do you agree with the
?breakdown? Can you offer a different division
. Why does he say that this is about the future? Howו'  on pasukרד"ק 4. See the
? explain the pasukרד"ק does the
 and theמצודת דוד רד"ק ? See theי"ג 5. What does David ask from G-d in pasuk
.מלבי"ם

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.

קישורים לאתרים Web links -
מאמרים – Articles
לדאבוני לא מצאתי מאמרים לפרק זו.
I was unfortunately unable to find articles relating to this Perek.
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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_59/

Refuah Shleima – רפואה שלמה
 שלחו, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com מייל ל
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

