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:שאלות לתהילים פרק צ"ג
מזמור צ"ג – "ה' מלך גאות לבש" – מופיע בסידור צמוד למזמור צ"ב – "מזמור שיר ליום
 שני המזמורים הם גם.השבת" – גם בקבלת שבת וגם בפסוקי דזמרה של שבת ויום טוב
? איזה קשר תכני מצאו חכמינו בין שני המזמורים.כן שיר של יום לשני ימים רצופים
?מה משמעות הביטוי בפסוק א' שה' לובש דברים? הלא ה' אינו גוף ואין לו דמות הגוף
 ומה פרוש הפסוק על,'מה התפקיד הדקדוקי של האות מ"ם במילה "מקולות" בפסוק ד
?פי תשובתך
' "נכון כסאך מאז") ואילו פסוקים ג,"פסוקים א' וב' מתארים עולם יציב ושקט ("בל תמוט
? מה משמעות ההנגדה הזאת.)"וד' מתארים עולם רועש וסוער ("ישאו נהרות דכרים
?'מה הן "עדותיך" בפסוק ה
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Questions for Tehillim Perek צ"ג:
1. Psalm 93 – “The Lord is King; He appears in grandeur” – appears in the siddur
paired with Psalm 92 – “A palsm; a song for the Shabbat day” – both in kabbalat
Shabbat and in pesukei d’zimrah of Shabbat and Yom Tov. The two psalms also
are also “songs of the day” for two consecutive days. What connection in content
did our Sages find between these two psalms?
2. What is the meaning of the expression in pasuk 1 that Hashem wears things?
Doesn’t Hashem have no body?
3. What is the grammatical function of the letter “mem” in the word “mikolot”
(“From the sounds”) in pasuk 4, and what is the meaning of the pasuk based on
your answer?
4. Pesukim 1 and 2 describe a stable and quiet world (“it cannot be shaken”, “Your
throne stands firm”), whereas pesukim 3 and 4 describe a tumultuous and
stormy world (“the ocean sounds its pounding”). What is the significance of this
contrast?
5. What are “your testimonies” in pasuk 5?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/emet/geut-2.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_93/

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

