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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק ט"ו
". התכונות של מי ש"ישכון בהר קדשך11 על פי פשט התהילה נא לציין
 ועיין בגמרא (בבלי מכות דף כד ע"א) עבור,תן דוגמאות לתכונות אלו מדמויות במקרא
? האם הם תואמים לצפיותיך.דוגמאות לתכונות אלו
 לפי הגמרא,האם חייב אדם לקיים את כל התכונות האלו כדי ל"שכן בהר קדשך" (לפי הפשט
?)במכות
?) לפי הגמרא במכות,בהר קדשך" (לפי הפשט...מה פרוש המילים "באהלך

.1
.2
.3
.4

Questions for Tehillim Perek ט"ו:
1. List the eleven traits necessary for one wishing to “dwell upon Your sacred
mountain.”
2. Which biblical figures embody these traits? Compare these with the biblical
figures embodying these traits in bMakkot 24a. Are they what you expected?
3. Does one need to embody all these traits in order to “dwell upon Your sacred
mountain”? (according to the peshat and according to the Gemara)
4. What is the meaning of the words “in Your tent….upon Your sacred mountain”
(according to the peshat and according to the Gemara)?
5.
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulam Gotlieb for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/eis-ba-david.htm
http://www.daat.ac.il/heil/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/%d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%90-%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%98%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d.htm
http://www.daat.ac.il/heil/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%a7%d7%a4
%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9a%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%91%d7%aa.htm
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http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%94%d7%a8-%d7%94'.htm
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_15/

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

