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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק מ"ו
)'" על איזה מאורע ניבאו בני קורח? (רש"י פסוק ג."לא נירא בהמיר ארץ
'"אלוקים בקרבה בל תימוט" איזה הר לא ימוטט ומה הסיבה שהוא יימלט מהצרה? (פסוק ו
)רד"ק,אבן עזרא
 לאיזו תקופה הבוקר."לפנות בוקר" לא מתייחס לזריחת החמה ביום מסויים אלא לתקופה
)נמשל? (פסוק ו' רש"י
)מדוע תקופה זו נקראת "בוקר"? (רד"ק
)אל מי מופנה המשפט "לכו חזו מפעלות ה'" (פסוק ט' מצודת דוד
מה מיוחד במלחמה שנקראת "משבית מלחמות"? (פסוק י' רד"ק ומצודת דוד "עד קצה
)"הארץ
 (רד"ק.'בפסוק הזה עדיין ה' מדבר אל הגויים שירפו ממעשיהם הרעים כי היכולת בידי ה
פסוק זה גם יכול ללמד אותנו מוסר השכל והנחייה לחיים שצריך להרפות מהרצון..)י"א
.לשלוט ולדעת שהקדוש ברוך הוא מנחה אותנו והוא הכל יכול

.1
.2
.3
.4
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.6
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Questions for Tehillim Perek מ"ה:
1. “Therefore we will not fear, though the earth give way.” To what event are the
sons of Korach referring? (Rashi pasuk ')ג
2. “Hashem is within her, she will not fall.” To which mountain is this referring and
why will it be spared? (Pasuk ' – וIbn Ezra, Radak)
3. “At daybreak” does nor referring to sunrise of a particular day, rather of an era.
Which era? (Pasuk ' – וRashi)
4. Why is this era called “morning”? (Pasuk ' ו- Radak)
5. Who is told “Goand see what the Lord has done”? (Pasuk ' – טMetzudat David)
6. What is so special about the war that Hashem is referred to as “He makes
wars cease?” (Pasuk ' – יRadak, Metzudat David)
7. Pasuk  י"אtells the nations of the world to refrain from their evil actions since
Hashem is almighty (Radak). This pasuk can also teach us that there is sometimes
a need to “let go” since Hashem directs us.
הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי מרכוס 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
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/klnr-elokimlanu.htm
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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_46/

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

