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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק קמ"ו
 (פסוק ה') (רש"י מהצד של ה' ורד"ק מהצד," "קל יעקב בעזרו,למה הוזכר דווקא יעקב
)של יעקב אבינו
 עיינו.לפי מפרשים שונים כל הפרק הזה הוא נבואה על תשועה מהגלות וקיבוץ גלויות
,""נותן לחם לרעבים, " פסוק ז' "עושה משפט לעשוקים," "הללוקה,'ברד"ק בפסוקים א
'"מתיר אסורים" ובפסוקים ח' וט
)'בזכות מה ניוושע בגאולה העתידה? (רד"ק בסוף פירושו לפסוק ג
?איך הפסוק הראשון והאחרון של הפרק קשורים זה לזה לפי הרד"ק
 שמתכופפים:" נלמדת הלכה מהמילים "ה' זוקף כפופים, לפי המדרש שוחר טוב:הערה
'.בהשתחוויות בתפילת העמידה ואז נזקפים כשאומרים את שם ה

.1
.2

.3
.4

Questions for Tehillim Perek קמ"ו:
1. Why is Yaakov mentioned in pasuk '( ?הsee Rashi and Radak)
2. Many exegetes explain that this entire Perek is a prophesied about our
redemption and the ingathering of the exile. See the Radak on Psukim  ט,' ח,' ז,'א.
3. What merit will grant us redemption? (Radak ')ג
4. According to the Radak, how does the first and last psukim relate to the rest of
the Perek?
Note: Midrash Shocher Tov explains that the Halacha to bow during Modim and
rise at Hashem’s name is learnt from 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_146/
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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
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

