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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק ק"ל
מה הסיבה שה' לא נתן למלאך את האפשרות לסלוח לחטאינו? (רד"ק ומצודת דוד פסוק
)"ד' " כי עמך הסליחה
מה בא כפל הלשון בעניין הקיווי בפסוק ה' ללמדנו? רש"י ומצודת דוד רואים בכפל חיזוק
? מה הם העניינים.והתמדה בעניין אבל רד"ק רואה שכל אחד עניין אחר
)? (כמו אלו שקמים להתפלל כותיקין.'מה עושים ה"שומרים לבוקר"? רד"ק פסוק ו
 "נשאת ונתת באמונה? קבעת עיתים לתורה? ציפית:נישאל לעתיד לבוא שלושה דברים
)'לישועה? "לפי רש"י על איזה מהם אנו מקיימים במזמור זה? (פסוק ו
)" מה הקשר בין תחילת מזמור לפדות בסוף המזמור? (רד"ק פסוק ח' " והוא
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Questions for Tehillim Perek ק"ל:
1.
2.
3.
4.

Why doesn’t Hashem allow the angel to forgive us of our sins?
What does the doubling of the same verbiage of “wait” signify?
What do the “watchers for the morning” do?
In the future men will be asked “Did you behave justly in your business dealings?
Did you set times for Torah learning? Did you yearn for the redemption?”
According to Rashi, which of these is referenced in our Perek?
5. What is the connection between the beginning of the psalm and the end, as it
relates to redemption?
הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי מרקוס 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 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_130/

Refuah Shleima – רפואה שלמה
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 שלחו ל, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com
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

אילן לוי בן אסתר מיכל

