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 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק קי"ז
? למה אומות העולם מהללים את ה' על החסד שה' עושה עם ישראל.1
 ולמה דווקא היא לעולם? הלא כל אמת,' "ואמת ה' לעולם" (פסוק ב') – מה זה אמת ה.2
?היא לעולם
 האם יש לראות אותו כהמשך המזמור. רק שני פסוקים, המזמור הוא הכי קצר בתהלים.3
? או כעומד בעצמו, כהקדמה למזמור שאחרי,שלפני
Questions for Tehillim Perek קי"ז:
1. Why are the nations of the world praising God for the kindness he does for

Israel?
2. “And the truth of God is forever” (pasuk 2) – what is the truth of God, and what
is specifically it eternal? Isn’t all truth eternal?
3. This is the shortest psalm in the Psalms, at only two pesukim long. Should it be
seen as a continuation of the previous psalm, an introduction to the next psalm,
or as a standing alone?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
.לדאבוני לא 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_117/

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 קרקמייל לP םצפשרקC
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.
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אילן לוי בן אסתר מיכל

שרה בת ביילה

גרשון בן שרה איטה

