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:שאלות לתהילים פרק כ"א
?מה לדעתך היחס בין פרק זה של תהלים לפרק הקודם
 מאחר שאנשים אינם חיים לעולם.)' אורך ימים עולם ועד" (פסוק ה,"חיים שאל ממך נתת לו
 ישנם מפרשים שאומרים שדוד המלך פה מודה לה' על שקבע את מלכותו של בית דוד,ועד
 האם יש. אחרים מפרשים שדוד המלך מתייחס פה לחיים הנצחיים בועלם הבא.לעולם ועד
? ולמה,דרכים אחרות לפרש את הפסוק? איזו דרך הכי מתאימה לדעתך
 האם הרשעים פה מתכננים רעה נגד ה' או נגד המלך? אם זה.)"כי נטו עליך רעה" (פסוק י"ב
. אז המזמור פה השתנתה מלהתייחס למלך בגוף שלישי ללהתייחס אליו בגוף שני,נגד המלך
? והאם יש הסבר לשינוי הזה,איפה השינוי הזה מתחיל
 האם יש דרך לקרוא את המזמור הזה באופן שהוא משמעותי גם בעידן,היות שאין מלך היום
?של היום
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Questions for Tehillim Perek כ"א:
1. What do you think is the relationship between this chapter of Tehillim and the
previous chapter?
2. “He asked life of You, and You have given it to him, length of days forever and
ever” (pasuk 5). Since people don’t live forever, some commentators suggest
that King David is thanking God here for establishing the monarchy of David’s
family forever. Others suggest Kind David is referring to the eternal life of the
world to come. Are there any other ways to interpret this verse? Which way
appeals to you the most, and why?
3. “For they intended evil against you” (pasuk 12). Are the wicked here intending
evil against God or the king? If it is the king, then the psalm has changed from
referring to the king in the third person to referring to the king in the second
person. Where does that change begin, and can you give an explanation for it?
4. Since there is no king today, is there a way to read this chapter so that it is
meaningful in today’s times?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/%d7%9b%d7%99%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%9a-%d7%91%d7%95%d7%98%d7%97%d7%91%d7%94-%d7%a8%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%91%d7%a8%d7%92.htm
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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_21/

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

