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:שאלות לתהילים פרק ס"ח
?)מהו נושא פרק זה? באיזו חג אנחנו אומרים את הפרק כשיר של יום (על פי הגר"א
?"י- משתמש "י, בפסוק דומה לזה,מדוע דוד אמר "אלוקים" (פסוק ב) ואילו משה
)מדוע האויבים משולים לעשן? (פסוק ג
)מה הקשר של המילה זמרו (לשיר) וזומר (שזיף)? (פסוק ה
?לאיזו מדרש מתייחס פסוק ה
)מי הם "חית קנה"? (פסוק לא

.1
.2
.3
.4
.5
.6

Questions for Tehillim Perek ס"ח:
1. What is the theme of this perek? On what chag do we say this perek as the shir
shel yom (according to the Vilna Gaon)?
2. Why does Dovid use the word Elokim (pasuk 2) whereas Moshe, in a very similar
pasuk, uses “A-d-on-y”?
3. Why are the enemies compared to smoke? (pasuk3)
4. What is the connection of the word Zamru (sing) and Zomer (prune) (pasuk 5)
5. What Midrash is pasuk 5 refering to?
6. Who are the “beasts of the reed”? (pasuk31)
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מיכאל ברמסון שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Michael Bramson for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/vl/betmikra/betmikra033.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
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/psalms_chapter_68/

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
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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

