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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לתהילים פרק י
ניתן לחפש את התשובות ברד"ק
 בנוסף לאויב שרוצה,באיזה מצבים יתפלל אדם את המזמור הזה? באיזה סוג אויב מדובר
?לאיים על בני ישראל
)"..מתי ה' נחשב להיות במקום רחוק כביכול? ("למה ה' תעמוד
?מה הן כל המידות והמחשבות הרעות המשפיעות על התנהגות הרשע כלפי העני והחלש
)' ופסוק ו,'תשובות..2  ד, תשובות2... ' ג,'(פסוקים ב
)' י,' ט,'מה הן הדרכים שבהן עושה הרשע את מזימותיו?(פסוקים ח
בפסוקים י"ב עד סוף הפרק דורש דוד המלך שה' ישבור את הרשע ויציל את העניים ואת עם
) מה יהיו התוצאות הברוכות ממצב זה? (פסוק ט"ז.ישראל
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!שנזכה לראות בימינו אמן
Questions for Tehillim Perek 'י:
1.
2.
3.
4.
5.

Answers can be found in the רד"ק
What types of situations will cause someone to recite this Perek? What type of
enemy is discussed?
When does it feel that Hashem is distant?
What are the evil characteristics and thoughts that cause the evil person to
behave negatively to the downtrodden?
How does the evil person carry out his plot?
David demands from Hashem to defeat the evildoers and save the downtrodden
as well as Am Yisrael. What are supposed the positive outcomes of this?
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.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/aiz-lanahashem.htm
http://www.daat.ac.il/heil/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%96%d7%a8%d7%95%d7%a2-%d7%a8%d7%a9%d7%a2.htm
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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_10/

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

