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:שאלות לתהילים פרק ע"ח
מזמור ע"ח הוא די ארוך (ע"ב פסוקים) והוא השיר של יום של יום השני של חול המועד
 עמוד, קריעת ים סוף: המזמור מזכיר הרבה נסים של יציאת מצרים ומסעי המדבר.פסח
. ועשר המכות, ירידת המן והשליו מן השמים, הוצאת מים מן הסלע,הענן ועמוד האש
 אבל במזמור.בדרך כלל המטרה של הזכרת נסים היא או לשבח את ה' או להודות לו
 מהי המטרה העיקרית של הזכרת הנסים.ע"ח נראה שמטרת הזכרת הנסים היא שונה
).' ובמיוחד פסוק ז,'ח-' עיינו פסוקי א:במזמור זה? (רמז
 המשורר מזכיר את התשובה המורכבת של הקב"ה לבקשת העם,כ"ח-בפסוקים י"ז
' הקב"ה מעניש אותם על ידי אש בגלל החוצפה שהעם מסופק האם ה, מצד אחד.לאוכל
 איך. הקב"ה מרחם על העם ומוריד להם את המן והשליו, מצד שני.יכול לספק צרכיהם
?אפשר להסביר את התשובות הסותרות האלו
 ולא, והרבה להשיב אפו, "והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית:פסוק ל"ח מוכר מהתפילה
 לאיזו מקרה היסטורי מתייחס הפסוק לפי ההקשר במזמור? איך הפסוק."יע יר כל חמתו
? למעלה2 הזה עוזר לנו להבין את התשובה לשאלה
 אחרי,)נ"א- רק לקראת סוף המזמור (פסוקים מ"גu,למה לדעתכם עשר המכות מוזכר
 לפני קריעת ים סוף ונסי, ולא כפי הסדר ההיסטורי,הזכרת קריעת ים סוף והמן והשליו
?המדבר
-איך המשורר מקשר בין חורבן משכן שילה לבין נפילת החוטאים במדבר (פסוקים נ"ד
?)ס"ז
? מה יהיה יסוד הצלחתו של מלכות בית דוד, לפי המשורר.)'"ויבחר בדוד עבדו" (פסוק ע
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Questions for Tehillim Perek ע"ח:
1. Psalm 78 is quite long (72 pesukim) and is the “Song of the Day” for the second
day of Chol HaMoed Pesach. The psalm recounts many miracles of the Exodus
from Egypt and the travels in the wilderness: the splitting of the sea, the pillars of
cloud and fire, extracting water from the rock, the falling of the manna and the
quail from the sky, and the ten plagues. Usually, the purpose of mentioning
miracles is to offer praise or thanksgiving to God. However, in Psalm 78 it seems
that the purpose of mentioning the miracles is different. What is the main
purpose of recounting the miracles in this Psalm? (Hint: See pesukim 1-8, and
especially pasuk 7.)
2. In pesukim 17-28, the psalmist mentions God’s complex response to the people’s
request for food. On the one hand, God punishes the people with fire for the
chutzpah of doubting if God can provide their needs. On the other hand, God has
mercy on the people and rains down manna and quail for them. How can we
explain these contractor responses?
3. Pasuk 38 is well known from davening: “Yet he, being compassionate, atoned for
their iniquity and did not destroy them; he restrained his anger often and did not
stir up all his wrath.” To what historical event does the pasuk refer in context of
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the Psalm? How can this pasuk help us understand the answer to question 2
above?
4. Why do you think the ten plagues are mentioned only towards the end of the
Psalm (pesukim 43-51), after the recounting of the splitting of the sea and the
manna and the quail, and not according to the historical order, before the
splitting of the sea and the miracles of the wilderness?
5. How does the psalmist connect between the destruction of the Tabernacle in
Shilo and the fall of the sinners in the wilderness (pesukim 54-67)?
6. “He chose David his servant” (pasuk 70). According to the psalmist, what will be
the key to the success of David’s monarchy?
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
.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_78/

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
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