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:שאלות לתהילים פרק פ"ו
 מה נוכל ללמוד על אופי התפילה מפסוק א' (הַ טֵּ ה.יש בפרק כמה גישות שונות לתפילה
?)יְהֹ וָה אָ זְ ְנָך ֲע ֵּנ ִני כִ י עָ ִני וְאֶ ְביֹון אָ נִי
?)"..."ש ְמ ָ ָ֣רה נ ְַפ ִשי֮ ִ ָֽׁכי־חָ ִ ִ֪סיד ָ ָ֥א ִני
ָֽׁ ָ ( 'איזה יסוד נוסף בתפילה יש ללמוד מפסוק ב
?)"דֹנָ ָ֑י ִ ָ֥כי אֵּ ֶלָ֥יָך ֶ֝אֶ ְק ָ ָ֗רא כָל־הַ ָֽׁ יֹום׃- ֲאיזה כלל בתפילה אפשר ללמוד מפסוק ג' ("חָ נֵּ ָ֥ ִני א
?) האפשרויות להבין את פסוק י"ג (ו ְִהצַ לְ ָת נַפְ ִשי ִמ ְשאֹול ַת ְח ִתיָה2 מהם

.1
.2
.3
.4

Questions for Tehillim Perek פ"ו:
1. This psalm has different approaches to prayer. What does pasuk ' אteach us
about the nature of prayer?
2. What important tenet of prayer can we learn from pasuk '?ב
3. What principle of prater can we learn from pasuk '?ג
4. What are the two way to understand pasuk ?י"ג
הוקרה
.אנו רוצים להודות למיכל גלאט שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Michal Glatt 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_86/

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
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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

