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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק כ"ו
למה דוד המלך מבקש שה' ישפוט אותו אם במקום אחר דוד אומר " אל תבוא במשפט את
)'עבדך"? ( תשובת רש"י לשאלתו פסוק א
)'איך קיים דוד המלך את "ואני בתומי הלכתי" ? ( רד"ק פסוק א
על מה אחראיים הכליות והלב? למה דוד רוצה שה' ישפוט אותו לפי מחשבותיו? (רד"ק פסוק
)'ב
)'מהי הדרגה של אמירת תודה שדוד המלך מלמד אותנו? ( רד"ק פסוק ז
 איזו תפילה. רש"י לומד מפסוק זה(ז') שסיפור הנפלאות מתייחס לאמירת תפילה מסויימת
?זאת ועל מה מסופר בה
 מאיזו עבירה במיוחד.דוד המלך מעיד שהוא דואג להיות נקי מחטא ובמיוחד בעשיית מצוות
)'הוא נזהר? ( רש"י פסוק ו
מה נמצא ב"מעון ביתך" ומה יש "במקום משכן כבודך" שדוד כל כך אוהב אותם? (רד"ק
)'פסוק ח
?באיזה פסוקים מוזכר שדוד מתרחק מחברה רעה ומבקש להישפט ולהיכלל עם הישרים
! בהצלחה ובתפילה שנזכה ללמוד ממעשיו של דוד המלך המזוככים
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Questions for Tehillim Perek כ"ו:
1. Why does David request of Hashem to judge him, when he states elsewhere the
he does not want Hashem to judge him?
2. How did David fulfill “I went in my innocence?”
3. For what are the kidneys and heart “responsible.” Why does David request to be
judged for his thoughts?
4. David teaches us the importance of saying thank you. Why is it so important?
5. Rashi, in pasuk ' זstates that the related story refers to a specific prayer. Which
prayer?
6. David relates that he makes sure to be free of sin especially when performing a
mitzvah. Which specific sin is he careful about?
7. What is found in the house that “Hashem lives” and what in “the place where
you glory resides?
8. Which pesukim indicate that David distances himself for bad company and
requests to be included and judged with the righteous?
With prayer and success may we merit to learn from David’s pure actions.
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
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. לא מצאתי מאמרים לפרק זו,לדאבוני
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_26/

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

