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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לתהילים פרק כ
?מה הקשר בין פרק זה לפרק הקודם
?_______  המחבר של פרק זה אינו דוד אבל זה,לפי כמה דעות
?"מדוע ה' נקרא במיוחד "אלוהים של יעקב
?למה לשיר בשמחה על הניצחון שלך (נרננה בישועתך) הוא מושג שראוי לשבח
)מה הקשר בין המילים הספציפיות האלה ובין מספר המילים8(""אלה ברכב ואלה בסוסים
?בפרק הזה

.1
.2
.3
.4
.5

Questions for Tehillim Perek 'כ:
1.
2.
3.
4.
5.

What is the connection between this perek and the previous perek?
According to some the author of this perek is not Dovid but it is_____?
Why is Hashem specifically called the "God of Jacob"?
Why is singing for joy at your victory such a praiseworthy concept?
Some through Chariots and some through horses"(8). What is the connection to
these specific words and the numbr of words in this perek?
6. Give this Psalm a heading (summarize the psalm in a few words).
7. What occasion would prompt you to recite this psalm (Happy? Sad? Time of
need? A certain time of year? Etc.)
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מיכאל ברמסון שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Michael Bramson for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
. לא מצאתי מאמר לפרק זו,לדאבוני
Unfortunately I was unable to find an article for this week’s 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
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https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/psalms_chapter_20/

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

