בית כנסת פייגנסון בנופי אביב (ע"ר)
Bet Knesset Feigenson
רח' השושן  ,24בית שמש

Rehov Hashoshan 24 Bet
Shemesh

שאלות לתהילים פרק ק"ו:
.1

.2
.3
.4
.5

הרד"ק מסביר שהסיבה שכתוב "מי ימלל גבורות ה'" היא בגלל שיש מצבים שבאמת אי
אפשר להודות לה' על הניסים שנעשו לנו .באיזה מצבים זה יכול להיות? (עיינו בפסוק ב'
בסוף הרד"ק "גבורות ה'") (כדאי מאד לעיין גם בנפש החיים פרק ב י"ג בעניין שאנשי
כנסת הגדולה חיברו את התפילה בדרך שיאפשר לבטא ולו בקצת את מה שיש לשבח
את הבורא)
מהי הבקשה המיוחדת של דוד המלך בפסוק ד' "זכרני" ובפסוק ה' "לראות" ?(רד"ק)
מתי נכשלו ולא השמידו את מי שהיו מצווים להשמיד לפי רש"י פסוק ל"ד?
איזה אויבים באו עלינו כעונש על כך?(ועל כך שחטאנו והתנהגנו כמותם) לפי רש"י פסוק
מ"א
מה הן הזכויות שיצילו אותנו ויביאו לנו את הגאולה השלימה?  5דברים המובאים ברש"י:
• פסוק מ"ד "וירא בצר "
• פסוק מ"ד "בשמעו את רינתם"
• פסוק מ"ה "ויזכור להם בריתו"
• פסוק מ"ה "וינחם כרוב חסדיו"
לפי המדרש שוחר טוב יש  5דברים המזכים אותנו לגאולה :ה' רואה בצרותינו ,שומע
תפילותינו ,זוכר זכות אבות ,חסדיו המרובים של ה' ,וביאת הקץ בין אם זכינו או לא.
הפרק הזה מסיים את הספר הרביעי בתהילים  ,ספר שרובו מתייחס לבקשה לישועה
וגאולה.
:ק"ו Questions for Tehillim Perek

1. The Radak explains “Who can express the mighty acts of Hashem” is written to
express that there are times when it is difficult to express thanks. When could
?)ב' this occur (see pasuk
?ה'  andד' 2. What is David’s request in pesukim
 discusses a time when specific people, who were supposed to beל"ד 3. Pasuk
?destroyed, were not. When did this occur
4. What merits will save us and redeem us? Rashi mentions five:
” – “Nevertheless He looked upon their distressמ"ד • Pasuk
” – “when He heard their cryמ"ד • Pasuk
” – “And He remembered for them His covenantמ"ה • Pasuk
” – “and repented according to the multitude of His merciesמ"ה • Pasuk
, there are 5 things that bring the redemption:מדרש שוחר טוב According to
Hashem sees our affliction, Hashem hears our prayers, remembers the merits
of our fathers, boundless mercy, brings the end of days whether we deserve
it or not
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.
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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_106/

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
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