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 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק קמ"ח
?מהו הנושא הכללי של הפרק זה
?"בפסוק ו' מה החוק "שלא יעבר
?באיזו דרך שונה פרק לאחר פסוק ו'? מדוע המבנה מסודר כך
?" איך כוחות אלה "משבח" את ה.נראה כי פסוק ח' מתאר כוחות הרסניים
מדוע כתוב בפסוק י"ב "בחורים 'וגם' בתולות" אבל משתמש במונח "עם" כאשר מדובר
?""זקנים עם נערים

.1
.2
.3
.4
.5

Questions for Tehillim Perek קמ"ח:
1. What is the general theme of this perek?
2. In pasuk 6 what law/ decree was ordered by Hashem?
3. In what way does the Perek change after pasuk 6? Why is the structure in this
specific order?
4. It seems that pasuk 8 describes forces that are destructive. How are these forces
"praising" Hashem?
5. Why does the pasuk say young men "and also" women but uses the term "with"
when it comes to the young with old (pasuk 12)?
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_148/

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

