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

Rehov Hashoshan 24 Bet
Shemesh

שאלות לתהילים פרק ע"ד:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

גם האויב סומך על אותות וגם בני ישראל סומכים עליהם .מה היו אותות של האויב? ומה
אלו לבני ישראל? (פסוק ד' ברד"ק..פסוק ט רד"ק ורש"י)
איזה כינוי ניתן לבית המקדש בפסוק ד'? רש"י
לפי הרד"ק ,פסוק ה' לא מדבר על חורבן המקדש אלא ההיפך .הסבירו את הפסוק באופן
שמתאר את שמחת בניין המקדש.
אם "לויתן" מתייחס למצרים מי נקרא "ראשי לויתן"? (פסוק י"ד רש"י ורד"ק)
לאיזה נס מתייחסות המילים "הובשת נהרות איתן"? (רש"' פסוק ט"ו)
מהו הכינוי למקומות הגלות בפסוק כ'? מה ניתן ללמוד מהביטוי הזה? עיין רד"ק פסוק
כ' (..הארץ נראית ליהודים המגיעים על פני השטח כנאה וטוב בהתחלה אבל באמת
היא מלאה בשנאה של הגויים אנשי המקום ועם הזמן זה מתגלה ודוחה את כל היופי
שמשך אותנו לשם)
שנזכה לראות במהרה בימינו את הפיכת הצרות לישועות ונראה את כל אותות הגאולה
מתקיימות !
:ע"ד Questions for Tehillim Perek

1. Our enemies, as well as us, rely on signs. What are the signs that our enemies
)ט'  and Rashiד' ,ט' rely on? What are ours? (see Radak on
, explains that the pasuk us referring to the building of theה' 2. The Radak, on pasuk
Beit Hamikdash. Explain.
3. If the Leviathan refers to Egypt, who is the head of the Leviathan? (Rashi and
)י"ד Radak pasuk
)ט"ו 4. What miracle is referred to “You dried up the rivers of Eitan?” (Rashi pasuk
? What can be learnt from thisכ' 5. What is reference to the places of exile in pasuk
)כ' expression? (Radak pasuk
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.

קישורים לאתרים Web links -
מאמרים – Articles
לדאבוני לא מצאתי מאמרים לפרק זה.
Unfortunately, I was unable to find articles for this Perek.

שאלות לעיון – Questions
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_74/

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
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