)בית כנסת פייגנסון בנופי אביב (ע"ר
Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet
Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק צ"א
) (זאת אומרת סכם את תוכן המזמור במלים ספורות.תני כותרת למזמור הזה/תן
)'מתי היית אומר מזמור זה (עת שמחה? עת צרה? עת רצון? זמן מיוחד בשנה? וכו
) ובתלמוד ירושלמי (מסכת עירובין פרק י הלכה יא) קוראים:בתלמוד בבלי (דף טו
 לפי רש"י במסכת שבועות "מזיקין שפוגעין בבני,למזמור שלנו "שיר של פגעים" (שזה
? מה יש במזמור שלנו שמדובר נגד פגעים.)אדם להזיק" כלומר מזמור נגד מזיקין
.רש"י רד"ק ואחרים מביאים את המדרש שאומר שמשה רבינו כתב מזמור זה ואחרים
?מה המסר של מדרש זה? מה משה אומר ולמי הוא אומר את זה

.1
.2
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.4

Questions for Tehillim Perek צ"א:
1. Give this psalm a title.
2. When would you recite this psalm (Time of happiness? Trouble? Need? Special
time of the year)
3. The Talmud Bavli (: )עירובין ט"וand Yerushalmi (י"א:' )עירובין יrefer to our Perek
as “Song of harmers.” How is this found in our psalm?
4. Many exegetes (Rashi, Radak) quote the Midrash that Moshe authored this
psalm, as well as others. What is message of this Midrash? What does Moshe
say, and to whom?
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.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/heil/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%aa%d7%94%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%91%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/%d7%a8%d7%a7%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9a%d7%aa%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%aa%d7%a8%d7%a9%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a8%d7%90%d7%94-.htm
Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim.asp?text1=26
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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_91/

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

