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

Rehov Hashoshan 24 Bet
Shemesh

שאלות לתהילים פרק ע"ה:
.1
.2
.3

.4

תן 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')
למה ולְ מה נאמר מזמור זה?
 "זה המזמור נאמר על קיבוץ גליות" (רד"ק פסוק א') .נמק. מה יש בפרקינו שמדובר ו\או מתפלל על קיבוץ גליות? מה בדיוק המשורר אומרלגבי קיבוץ גליות?
 האם פירוש זה שונה ממה שאומר מצודת דוד ("בזה המזמור יתרצה לה' לבלישחית את ישראל בהיותם בגולה ")?
 לפי המלבי"ם (פסוק א'):"וכפי הנראה חברו את השיר הזה בימי יהושפט ,שאז היה בצרה מן האויבים שבאו
עליהם ,וע"י זכות המשפט והמישרים שהעמיד יהושפט שופטים בכל עיר ועיר נצולו
וזה רמז במלת אל תשחת אז ראו מה גדול כח המישרים והיושר וידבר דבריו בשיר
משכיל ושכל טוב ודעת".
נמק.
יש ִּרים אֶ ְשפֹּט" על מה ועל איזה תקופה מדובר? עיין רש"י
פסוק ג'" ,כִּ י אֶ ַּקח מֹועֵ ד אֲ נִּי מֵ ָׁ
וברד"ק.
וע"ע בפירושו על תהלים למר"ן החיד"א זצ"ל ,ספר יוסף תהילות שהביא בשם מהר"ר
יעקב ן' נעים:
"כי הנה עון ביטול תורה חמור מאד ויאמר אדם דמוכרח להתעסק בסחורה ימים ולילות
כדי לעשות כלכו"ל דתלו ביה טפלי והבית ימלא וכיוצא מטענות כזביות .אך ביו"ט ובחול
המועד דאסור במלאכה והוא מוציא הימים בשהי פהי דא היא תברתיה .וז"ש דרך צחות
כי אקח מועד שאינם עוסקים בתורה אני משרים אשפוט על כל העמים"
הסבר
:ע"ה Questions for Tehillim Perek
1. Supply a title to this week’s psalm.
)?…2. When should this psalm be recited (Times of happiness? Sadness? Trouble
?3. Why, and for what reason, was this psalm composed
Radak – “The psalm was said about the ingathering of the exile” – explain
How does our psalm relate to the ingathering of the exile? What did the
?psalmist say about the ingathering
?How does this explanation differ from that of the Metzudat David
 - explainא' See the Malbim on pasuk
 “I choose the appointed time, it is I who judge with equity” about whatג' 4. Pasuk
event and about which era is this referring to? See Rashi, Radak, and the Chida.

הוקרה
אנו רוצים להודות לrרב 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 זה
Unfortunately, I was unable to find articles 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_75/

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

אילן לוי בן אסתר מיכל

