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Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet
Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק ע"ז
? לפי רש"י מה זה "ידותון" בכותרת לפרק- ' פסוק א.1
 מה התשובה? איך זה יכול. י"א. הוא עונה בפס. המשורר שואל שאלה,' -  בפסוק ח.2
? עם כל מה שקורה עכשיו בעולם,לדבר איתנו היום
י"ג המשורר מתאר פעולות שהוא בוחר לבצע כדי לעזור לו בזמן הקשה- בפסוקים י"ב.3
? מהן הפעולות? איך זה אמור לעזור? איך נוכל ליישם זאת בחיינו היום.שעובר עליו
Questions for Tehillim Perek ע"ז:
1. Pasuk ' – אThe word " "ידותוןappears in the title of the Perek. According to Rashi,
what is the meaning?
2. In psukim 'י-' חthe psalmist asks a question and answers it in pasuk י"א. What is
the answer? How can we relate it to what is happening around the world today?
3. In psukim י"ג- י"בthe psalmist relates what he does in order to get him through
his difficult times. What does he do? How is this supposed to help? How can we
enact his suggestion into our lives?
הוקרה
.אנו רוצים להודות למיכל גלאט שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Michal Glatt 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_77/

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
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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

