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:שאלות לתהילים פרק ס"ו
? מהו תוכן נבואה זו.הרד"ק אומר שפסוק ד' מזכיר נבואה של אחרית הימים
)איזה שני ניסים מוזכרים בפסוק ו'? (רד"ק
בפסוק זה מוזכר אחד מעיקרי האמונה שנזכה לראות איך הוא מתקיים בפועל באחרית
)" מהו כלל זה? (רד"ק פסוק ז' " עיניו בגויים תצפינה.הימים
 עם,ימח שמם, ניצול שואה החי היום במדינת ישראל היה יכול לשלוח אגרת לנאצים
 מה המסר לגויים שבע"ה נוכל להגיד לגויים באחרית הימים? (רש"י.'התוכן של פסוק ח
)'ורד'ק פסוק ח
 מתי ועל ידי מי. אינו מתייחס לכולנו, פסוק ט' שאנו אומרים בתפילת ערבית, לפי הרד"ק
)'ייאמר פסוק זה באחרית הימים? ( רד"ק פסוק ט
)'מהי מטרת הצרות בגלות? (רש"י פסוק י
)'איזו פעולה המוזכרת בפסוק כ' נחשבת כחסד של ה'? (אבן עזרא פס' כ
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Questions for Tehillim Perek ס"ו:
1. The  רד"קsays that pasuk ' דis a callback to a prophecy of the end of days? What
is the content of that prophecy?
2. What two miracles are mentioned in pasuk '?ו
3. One of the tenets of belief, related to the end of days, is mentioned in Pasuk 'ז.
Which one?
4. A holocaust survivor could send a letter to the Nazis ( )ימ"שusing the message of
pasuk 'ח. What would that message be?
5. According to the רד"ק, pasuk ' טdoes not apply to everyone. When, and by
whom, will this be said?
6. What is the purpose of hardship in the exile? (')רש"' י
7. What action, mentioned in pasuk ' כis considered an act of G-d’s mercy?
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 זו
Unfortunately, I was unable to find an article for this Perek.

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim.asp?text1=26
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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_66/

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

שרה בת ביילה

