)בית כנסת פייגנסון בנופי אביב (ע"ר
Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet
Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק קי"ד
.1
)'• איזה מעשה הפך את יהודה ל"קודשו"?(רש"י פסוק ב
)• מה הם דוגמאות לראשונותו וקדושתו המיוחדת של יהודה?(רד"ק
) איזה אירועים מתולדות עם ישראל מוזכרים בפסוק ג' ואיזה בפסוק ד'?(מצודת דוד.2
)" מה מלמדת אותנו המילה "אדון" על הקב"ה?(רד"ק "אלוקה יעקב.3
)' מה הם מהפכי הטבע שה' עושה ומה זה מגלה על כוחו ואדנותו ית'?(רד"ק פסוק ח.4
 שכל כך אהבה לזמר לה' בהלל, ע"ה,לעילוי נשמת אמא של מינדי מרכוס
Questions for Tehillim Perek קי"ד:
1.
•
•

What event caused Yehuda to become Hashem’s “sanctuary?” (see Rashi)
What examples demonstrate that Yehuda is primary and holy? (see
Radak)
2. What historical events are mentioned in psukim '( ?ג' – דSee Metzudat David)
3. What does the word “L-rd” connote? (See Radak)
4. What natural cataclisms/upheavels does Hashem cause and what do they
symbolize? (See Radak)
In commeration of Mindy Marcus’ Mother who praise Hashem by saying hallel
הוקרה
.אנו רוצים להודות למימדי 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 זה
http://www.daat.ac.il/heil/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%9f%d7%91%d7%aa%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%99%d7%93.htm

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_114/
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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 קרקמייל לP םצפשרקC
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

