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שאלות לתהילים פרק ס"ז:
.1
.2
.3

.4
.5

.6

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')
המזמור שלנו נאמר בתפילה בנוסח עדות המזרח לפני תפילת ברוך שאמר בימי החול
וגם לאחר תפילת מנחה ולפני קדיש יתום בימי חול .בהרבה קהילות (למשל ,הקהילה
שלנו!) אומרים מזמור זה לפני תפילת ערבית של מוצאי שבת…
מדוע מזמור זה כל כך נפוץ בנוסח התפילה? עיין (אולי) רד"ק ומלבי"ם
ו"לאֻ ִּמים"? עיין רד"ק ומלבי"ם
עיין פסוק ד' ופס וק ה'… .מה ההבדל בין "עַ ִּמים" ְ
המקובלים קוראים למזמור שלנו "שיר המנורה" בגלל שיש מבנה המיוחד :שבעה פסוקים
(לא כולל פסוק בראשון) ,ארבעים ותשע מילים וארבעים ותשע אותיות בפסוק המרכזי
(פסוק ה') .רואים את מזמור הזה בסידורי עדות המזרח וגם בשלטים של "שויתי ה' לנגדי
תמיד" אצל החזן וגם במקומות אחרים .אבל השאלה היא :מה המסר מהמזמור שקראו
לו "שיר המנורה"?
קרא(י) את מה שכתב הרב בנימין לאו בספרו "תהילה" על מזמור זה:
במזמור זה יש "את ברכת הכוהנים המעבירים את ברכת ה' ואת אורו אל העם.
הפנייה אינה מצטמצמת אל ישראל אלא היא לעמים כולם .זהו מזמור שמתאר היטב
את השפע האלוהי המתפשט על פני כל הארץ .לקראת סופו של המזמור מתברר על
מה 'יודוך עמים אלוהים ,יודוך עמים כולם ארץ נתנה יבולה' .זה כל כך פשוט .הארץ
המגיבה לאדם העמל בה ,הממלאת את השווקים בפירות ואת הבית בברכת השפע,
היא הסימן המובהק לכך שה' מאיר פניו לאדם ולעולם .העוני והעלבון של האדמה
מאותתים לאדם על הסתלקות השמים מעולמו".
:ס"ז Questions for Tehillim Perek

1. Give this psalm a title.
?2. When would you recite the psalm
3. Edot HaMizrach recite this psalm during the weekdays before Barcuh SheAmar as
well as after Mincha before the mourner’s kaddish. Some congregations, such as
ours, recite before Arvit on on Motzei Shabbat
? Why is this psalm prevalent in our tefillot
?. What is the difference between nations and peoplesה'  andד' 4. See pesukim
5. The kabbalists call our Perek “The Menorah’s song” as a result of its special
construct namely: seven pesukim, forty-nine words, and forty-nine letters in the
middle pasuk. Many Edot HaMizrach siddurim depict this psalm and it can also be
found hanging on the walls of various shuls. What is the message of this psalm
?that earned it its name
” about this psalm.תהילה“ 6. Suggested read – Rabbi Binyamin Lau’s book
הוקרה
אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו.
Thank You
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We would like to thank Rav Yamin Goldsmith for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
.לדאבוני לא מצאתי מאמרים לפרק זו
Unfortunately, I was unable to find an article 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_67/

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

