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:שאלות לתהילים פרק ק"ט
) א) המשורר מתלונן על סבלו ביד האויב; ב:אפשר לחלק את המזמור לשלושה חלקים
 אלו פסוקים, על פי חלוקה זו.המשורר מקלל את האויב; ג) המשורר מתפלל לישועה
?מתחילים חלק חדש? מה מאפיין את ההבדל בין קללת האויב לבין תפילה לישועה
 המדבר הוא כלל ישראל והאויב הוא, לפי רש"י.ישנן דעות שונות מי המדבר ומי האויב
 המדבר הוא דוד, לפי הרד"ק.)אויבנו שניסה לכלותנו כמו עשו (סבו של עמלק
" מאחר.והוא מתייחס ל"אנשים שמלשינים נגדו לשאול אחרי שהוא ברח משאול,המלך
 למה לדעתך הרד"ק חושב שדוד מתייחס,ששאול היה ההוא שרצה להרוג את דוד
? ולא לשאול עצמו,דוווקא למלשינים עליו לשאול
 אלא, החלק האמצעי של הקללות אינו נאמר על ידי המשורר נגד אויביו,לפי המלבי"ם
 מה הניע את המלבי"ם להחליף את.המשורר מצטט את הקללה שאויביו אומרים עליו
?זהות המקלל ככה
הקללות שבחלק האמצעי הן די חזקות ונמרצות ("בדור אחר ימח שמם" (י"ג); "ואל יהי
 הן כל כך חזקות עד שאי אפשר שדוד, לפי עמוס חכם בדעת מקרא.))חונן ליתומיו" (י"ב
 המזמור מדבר על בן אדם שקם כנגדו עדי, אלא.המלך באמת איחל ככה על אף אחד
, והקללות מהוות אזהרה ששופטים אומרים לעדים כדי שלא ישקרו,שקר לפני השופט
 מה דעתך על.מעין הקללות שהתורה אומרת נגד ישראל כאזהרה לשמור את המצוות
דעת עמוס חכם? האם יש סימנים במזמור שמדובר בבן אדם שעומד לפני דייון
?להישפט
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Questions for Tehillim Perek ק"ט:
1. This Psalm can be divided into three parts: a) the psalmist complains about his
suffering at the hands of his enemy; b) the psalmist curses his enemy; c) the
psalmist prays for salvation. Based on this division, which verses begin a new
section? What characterizes the difference between cursing the enemy and
praying for salvation?
2. There are different opinions who is speaking and who is the enemy. Rashi holds
that the speaker is the Jewish people and the enemy is our enemies who seek to
destroy us, like Esav (the grandfather of Amalek). According to Radak, the
speaker is King David, and he is referring to “men who slander him to Saul after
her fled from Saul.” Since Saul is the one who wanted to kill David, why do you
think Radak says that David is referring only to the men slandering him to Saul,
and not to Saul himself?
3. According to the Malbim, the middle section of the curses is not being said by the
psalmist against his enemies, but rather the psalmist is quoting the curse that his
enemies say against him. What motivated the Malbim to switch the identity of
the one giving the curse like that?
4. The curses in the middle section are quite strong and intense (“may their names
be blotted out in the next generation” (13); “may none show mercy to his
orphans” (12)). According to Amos Chacham in the Daat Mikra, they are so
intense that it could not be that King David really wished that upon anyone.
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Rather, the Psalm refers to someone who is in a court before a judge, and false
witnesses have risen against him. The curses are a warning that judges say to
witnesses so they will not lie, similar to the curses the Torah says to the Jewish
people as a warning to keep the mitzvot. What do you think of Amos Chacham’s
opinion? Are there any signs in this Psalm that it is about a person standing to be
judged in a court?
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
.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_109/

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
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