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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לתהילים פרק נ
'על איזה מאורע בעתיד מספר מזמור זה? רד"ק פסוק א
רש"י רד"ק) עדיין צריך להעמיק עוד בנושא.. למה יש שלוש שמות של ה' בפסוק זה?(מ"ד
)'מה היתרון של השמים על הארץ שבגללו הם מתאימים להעיד על צדקת ה'?( רד"ק פסוק ו
?מה פירוש המילה "תודה" בפסוק י"ד? איזה סוג עבודת ה' באמת נדרשת מאיתנו ורצויה
)(רש"י רד"ק ומ"ד
) (רש"י ורד"ק.הפסוק האחרון מרחיב בנושא מעין סיכום ומסקנה לפרק
)מה מצודת דוד מדגיש בעניין זה בפירושו לפסוק זה?(כ"ג
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Questions for Tehillim Perek 'נ:
1.
2.
3.
4.

What future event is the Psalm referring to?
Why does this psalm use three different names for Hashem?
What advantage do the sky and land have to prove Hashem’s righteousness?
What is the meaning of the word “ ”תודהin pasuk  ?י"דWhat service of Hashem is
demanded of us and is wanted?
The last pasuk expands on this.
5. What does the Metzudat David stress about pasuk ?י"ד
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
.לדאבוני לד מצאתי מאמרים לפרק זה
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_50/
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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

