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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק קל"ח
)למי מתייחסת המילה "אלוקים" בפסוק א'? (רש"י ומצודות
)למה דוד אומר שהוא יודה לה' לא רק על חסדו אלא גם על אמיתו? (מצודת דוד
)מה הן שתי משמעויות שונות למילה "כי" בפרק זה? (מבוסס על מצודת דוד
.איזה רעיונות עיקריים בפרק זה משותפים עם פרקי הלל? ואף עם תפילת חנה
?'איך התקיימו הדברים הגדולים שה' עשה בחיי דוד ובמלכותו לפי רד"ק פסוקים ה' ו
מהי הכוונה של המילים "מעשי ידיך" בפסוק ח' ? לפי רש"י או לדעה אחרת לפי מ"ד
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Questions for Tehillim Perek קל"ח:
1. In Pasuk ' אto whom is the work “Elokim” referring.
2. Why does David say that he will thank Hashem for both his mercy/grace as well
as His “truth?”
3. What are the two different meanings of the word “ ”כיin the Perek?
4. What principal themes are shared with the Perakim of Hallel? Which themes are
shared with Chana’s prayer?
5. According to the Radak, how did Hashem shape the major events in David’s life?
6. What is the meaning of “the work of Your hand” in pasuk '?ח
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
.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_138/

Refuah Shleima – רפואה שלמה
 שלחו ל, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com
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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

