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Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet
Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק נ"א
 אנא חזור- יב (דוד ובת שבע-מזמור שלנו רומז למאורע המסופר בספר שמואל ב' פרקים יא
 תן כותרת וסיכום למזמור.על הפרקים שם) אבל המזמור שלנו הולך מעבר לסיפור עצמו
.שלנו
מתי אמר דוד את הוידוי במזמור הזה ביחס לסיפור בספר שמואל ב'? עיין באבן עזרא וברד"ק
. הוא לא רק רוצה לבטל את החטא: לא רק זה.דוד מכיר את חטאו ומתודה בצורה גמורה
. דוגמאות לשאיפה זו3  הבא לפחות.הוא רוצה לחזור למעמדו הרוחני שהיה לו קודם החטא
אתי…" איך דוד יכול לומר כך? האם הוא לא חטא
ִ ָ "לְ ָך לְ בַ ְדָך חָ ט:' דוד אומר לה:'עיין פסוק ו
נגד אוריה ונגד בת שבע? עיין רש"י ובאבן עזרא
 מאיזה "דמים" דוד מבקש להנצל? עיין.".… "הַ ִצי ֵלנִי ִמ ָד ִמים:' דוד אומר לה:'עיין פסוק טז
.מצודת דוד ורד"ק

.1
.2
.3
.4
.5

Questions for Tehillim Perek נ"א:
1. Our psalm references what is mentioned in Shmuel II Perakim י"א – י"ב, but our
psalm goes beyond the actual story. Summarize the psalm and give it a caption.
2. According to this psalm, when did David relate his confession, vis a vis the actual
story? See  אבן עזראand רד"ק.
3. David understands his sin and confesses to it. Furthermore, he not only wants to
cancel out the sin, he wants to completely regain his lofty spiritual level. Give
three examples to this.
4. In pasuk ' וDavid says to Hashem: “I have solely against you….” How can David
say this when he also sinned against Uriah and Bat Sheva? See  רש"יand אבן עזרא.
5. In pasuk  ט"זDavid says “Save me from bloods….” From what does David want to
be saved? See  מצודת דודand רד"ק.
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldsmith for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/v-articles/shadal51.pdf
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/albo-shaulvedavid.htm
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http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/moshetfilot_david.htm
http://www.daat.ac.il/heil/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/%d7%9e%d7%94%d7%95%d7%aa%d7%94%d7%97%d7%a8%d7%98%d7%94-.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_51/

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

