
        פסוקי דזמרהפסוקי דזמרהפסוקי דזמרהפסוקי דזמרה/ / / / מבח� בבאורי תפילהמבח� בבאורי תפילהמבח� בבאורי תפילהמבח� בבאורי תפילה

 עני על השאלות הבאות:עני על השאלות הבאות:עני על השאלות הבאות:עני על השאלות הבאות:  ....אאאא

        

כמה פעמי� מופיעה המילה "הללוקה" בפסוקי דזמרה? מדוע דוקא  ))))1111

  _______________________________________ ?מספר זה

 _______________________ )2מדוע? ( י�..."יִב ִד נְ ִ�  ח	ְט ְב ל ִ� ִא " ))))2222

_______________________________________________  

את הגויי� לבי� הנהגתו הנהגתו של הקדוש ברו� הוא י� ההבדל במה  ))))3333

 ___________________________________ את ע� ישראל?

_______________________________________________  

 ____________ ודוגמה לניסי� גלויי�! טבעיי�''תני דוגמה לניסי�  ))))4444

_______________________________________________  

�ָ ְח ס יֶ 	�הַ  תרַ ב	גְ א ִ� לֹ" ))))5555"�� מהי הגבורה האמיתית אותה רוצה ה'? 

_______________________________________________  

היכ� ראינו כי ישועתו של הקדוש ברו� הוא הינה פתאומית וכהר'  ))))6666

  ___________________________________________ עי�?

מהי הנבואה ומהו השבח  ..."ינ	ֵק ל!ֵא  הרָ ְמ ב זַ י ט!ה ִ  ָק ל	לְ הַ " ))))7777

 ______________________________________ במזמור זה?

_______________________________________________  

 מי ה� השרי� מזמור זה? מה פרוש שמ�? �"%דָ יר חָ ה' ִ% לַ  יר	ִ% " ))))8888

______________________________________________  

  

        הסבירי:הסבירי:הסבירי:הסבירי:  ....בבבב

  ____________________________ )2( יו"ָ' ע!ל ְ� ֵא רָ ְ' ח יִ ַמ ְ' "יִ  •

  __________________________________ מהי גילה? �"יל	גִ יָ " •

  _____________________________ )2( �"ָת ב!ְ  ְ% ל ִמ עַ  נ	נְ רַ יְ " •

  __________________________________ ש!ְד ק!ל ְ� �ֵא  	ל*ְ הַ  •

  _________________________________ ז!ע,  יעַ ִק ְר ִ�  ה	ל	*ְ הַ  •

�ל קה"*ֵ הַ ה ְ� ָמ ָש -ְ ל הַ " ָ  • )2( ___________________________  

 _________________________________ "ד!בַ לְ  מ!ב ְ% גָ ְ' י נִ "ִ   •

  

        מני� למדנו?מני� למדנו?מני� למדנו?מני� למדנו?  ....גגגג
  _______________ לכל אחד מעמ"י יש ש� הרומז על כוחו הפנימי? �

  _____________________________________ רב?לשו� דומה לח �

 ______________________________ את ה' ג� עצי סרק מהללי� �

  

        היכ� הזכרנו?היכ� הזכרנו?היכ� הזכרנו?היכ� הזכרנו?  ....דדדד

  _____________________________________ שבעת מלכי כנע�

  _______________ �"?ד!אֱ י בֶ ִת ָמ ְק ת נִ י ֶא ִת �ַ נַ "וְ את הפסוק ביחזקאל 

   _________________ דגי� גדולי�

  __________________ אדי�, עש�

  ל� את ה'? כתבי חמישה לפחות!מבאלו כלי נגינה מהלל דוד ה רשות!רשות!רשות!רשות!

_____________________________________________________  

  בהצלחה רבה ל ___________________

  ציו� ___________________________

 המבח� טעו� גניזה! שימי לב:

 בסיעתא דשמיא


