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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לתהילים פרק ק
 איזו מקרים ספציפיים היו אומרים אותו.אנחנו אומרים הפרק הזה כמעט כל יום בשבוע
?בבית המקדש
מה הם שלושת התרגומים של המילה "תודה"? איך המלים האלו עוזרות להבין מה יקרה
?בימות המשיח
יא כתוב שאנחנו צריכים לעבוד את ה" ביראה אבל כאן בפסוק ב כתוב שאנחנו:בפרק ב
? איך אנו פותרים את הסתירה הזאת.צריכים לעבוד את ה' בשמחה
?'איך הקרי וכתיב בפסוק ג עוזר לנו להבין שני רעיונות שונים על היחסות שלנו עם ה

.1
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Questions for Tehillim Perek 'ק:
1. We say this tehillim almost every weekday. What specific occasions was it said in
the time of the Beit Hamikdash?
2. What are the three translations of the the word Todah? How do these words
help to understand what will happen in the days of Moshiach?
3. In Perek 2 it says we should serve Hashem in Yirah while here in pasuk 2 it says to
serve Hashem in simcha. How do we solve this contradiction?
4. How does the kri and ktiv in pasuk 3 help us understand two different ideas
about our relationship with Hashem?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מיכאל ברמסון שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Michael Bramson 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_100/

Refuah Shleima – רפואה שלמה
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 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

אילן לוי בן אסתר מיכל

