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

Rehov Hashoshan 24 Bet
Shemesh

שאלות לתהילים פרק צ"ח:
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הקדמה קצרה:
לפי מדרש תנחומא היו  9שירים בהיסטוריה של עמ"י והמזמור הזה עתיד להיות העשירי
והאחרון .מדרש אחר מייחס שיר זה להחזרת הארון לבית שמש" :וישרנה הפרות בדרך"
וזה טעימה מהשיר שכל העולם ישיר בעתיד כשכל יצור ילך בדרך ישרה וישירו לה'.
המזמור מתאר דרגת השמחה שתהיה לעתיד לבוא כשכולם יראו את המלך ה' ויהיה
משפט צדק.
לפי המלבי"ם ,למה כתוב דווקא שה' הושיע ביד ימינו?(פסוק א')
מתי ה' הודיע את ישועתו? הרי כל הזמן חיכינו וזה היה סוד!? עיינו בספורנו ובמ"ד פסוק
ב'.
מה הסיבות שבגללן זכינו /נזכה לישועה? (מלבי"ם פסוקים ב' וג' "גילה צדקתו זכר
חסדו)"..
מהי הסיבה שהגויים ישמחו בישועת ישראל? (רד"ק פסוק ד')
רוב המפרשים רואים בפסוק ח' משל ומליצה לדרגת שמחה עצומה והתגייסות כל הטבע
למעמד המרגש .המלבי"ם אומר שמדובר בשינוי ממשי בטבע  .על איזה סוג ניסים
מדובר לפי המלבי"ם?
מהו מקור השמחה שתהיה "לפני ה'"? (פסוק ט' מ"ד ורד"ק)
הרבה חומר למחשבה כשאנו שרים בקבלת שבת! הרבה שמחה מצופה לנו בע"ה !!
:צ"ח Questions for Tehillim Perek
?1. Why, according to the Malbim, does Hashem-d redeem us with His right hand
)א' (pasuk
2. When did Hashem announce that we can be redeemed? Aren’t we always
?waiting for it
)ב'-ג' 3. Why do/will we merit redemption? (Malbim psukim
?4. Why will the nations of the world rejoice in our salvation
 as a parable to the level of happiness expressed byח' 5. Many exegists see pasuk
nature. The Malbim says that nature will change. To which miracles is the
?Malbim referring
?ט' 6. What is the source of the joy referred to in pasuk

הוקרה
אנו רוצים להודות למינדי מרכוס שהכינה את השאלות לשבוע זו.
Thank You
We would like to thank Mindy Marcus for preparing this week’s questions.

קישורים לאתרים Web links -
מאמרים – Articles
לדאבוני לא מצאתי מאמרים לפרק זה.
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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_98/

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

