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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק כ"ט
 המזמור מתייחס לנסים, לפי דעה אחת.הרד"ק מזכיר שתי דעות איך לפרש את מזמור כ"ט
 המזמור מתייחס, לפי הדעה השנייה.ולנפלאות שהתרחשו לפני ותוך כדי מתן תורה בהר סני
 איזו דעה נראית לך יותר. כמו ברקים ורעם ורעידות אדמה,לאירואים טבעיים נוראים
?קרובה לפשט המזמור
?איך יש לפרש את "קול ה'" באופן שונה לפי כל אחת משתי הדעות הנזכרות לעיל
מה משמעות המנהג לומר את המזמור הזה בזמן שמחזירים את ספר התורה לארון בבית
?הכנסת בשבתות וימים טובים
מה היחס בין "כבוד ועוז" שנותנים לה' בפסוק הראשון של הפרק לבין "עוז ושלום" שה' נותן
?לעמו בפסוק האחרון של הפרק
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Questions for Tehillim Perek כ"ט:
1. Radak cites two opinions as to how to interpret chapter 29. According to one
opinion, the Psalm refers to the wonders and miracles that occurred before and
during the giving of the Torah at Mount Sinai. According to the second opinion,
the Psalm refers to frightening natural events, like thunder, lightning, and
earthquakes. Which opinion seems to you to be closer to the plain meaning of
the Psalm?
2. How would one interpret the “voice of Hashem” differently according to each of
the opinions mentioned above?
3. What is the significance of the custom to say this Psalm when returning to the
Torah to the ark in shul on Shabbat and Yom Tov?
4. What is the relationship between “glory and might (or majesty)” (" )”כבוד ועוזthat
we give to Hashem in the first verse of the chapter and the “might (or majesty)
and peace” (" )"עוז ושלוםthat Hashem gives His nation in the last verse of the
chapter?
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 זו
Unfortunately, I was not able to find articles for this week’s Perek.
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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_27/

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

