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שאלות לתהילים פרק ז':
.1

.2
.3
.4

מפתיחת התהילה ברור שיש רקע הסטורי מסויים לתהילה הזו" :דבר כוש בין ימיני ".האם
חשוב לדעת רקע זה כשקוראים תהילים ,או האם כל תהילה עומדת כיצירה אומנותית בפני
עצמה ,ללא התייחסות לקונטקסט שלה? כדי לענות לשאלה הזו ,השווה את תפילת משה" :א-
ל נא רפא נא לה ".האם חשוב לדעת הקונטקסט כדי להבין את התפילה הזו?
בכל אופן ,נא לפרט את הרקע ההסטורי של התהילה .מעיין אפשר לדלות מידע זה? (ע' פרוש
דעת מקרא ומדרש שוחר טוב על תהילים ).האם ידע זה משנה את התייחסותך לתהילה
ומסריה?
ניתן להגיד שבתהילה יש לדוד שני צוררים( :א) צוררי (ביחיד; ז:ה)( ,ב) צוררי ,הרשעים
[ברבים; ז:ז,י] .איך הוא מצפה מעצמו להגיב לשניהם? איזה סיוע הוא מבקש מה' בשני
מקרים אלו?
"אם לא ישוב ,חרבו ילטוש....ישוב עמלו בראשו" (ז:יג-יז) :מה המסר של פסוקים אלו עבורנו
בימים הנוראים?
ועיין עוד.....
מאת :הרב יעקב חיים מלמד הכהן ז"ל בנו של הרב רחמים מלמד הכהן ז"ל ,רב ,מחנך ואיש
ציבור ,יקיר החינוך הדתי ויקיר ירושלים
דברי כוש בן ימיני  -התמודדות מרדכי עם המן
אמרו במדרש כי דברי כוש בן ימיני נאמרו על עסקי מרדכי הצדיק שהיה איש ימיני" ,מרדכי
בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני"(אסתר ב ה) ,ותפילתו להינצל מידי המן הרשע ופמלייתו.
מרדכי מתחנן ואומר" :י-הוה א-להי בך חסיתי" ,דהיינו לא הייתי באותו חטא של השתחוויה
לצלם ,ככתוב במגילה" :ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה" .וכתוב במדרש שמרדכי הצדיק
הוכיח את ישראל ,היהודים שהיו בפרס ,שלא יהנו מסעודת אחשוורוש והמן הרשע .ואמר "פן
יטרוף כאריה נפשי ,פורק ואין מציל ...קומה ה' באפך ,הנשא בעברות צוררי ,ה' ידין עמים"...
– "ונהפוך הוא"(אסתר ט א)" .שפטני ה' כצדקי וכתומי עלי ...יגמר נא רע רשעים ...ולו הכין
כלי מוות ...בור כרה ויחפרהו" – "ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי"" .כי יד על כס
יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור"(שמות יז טז) – "אודה ה' כצדקו ואזמרה שם ה' עליון".
:ז' Questions for Tehillim Perek

1. The opening of Psalm 7 clearly indicates its historical context: “on the matter of
Kush Ben Yemini.” Is it important to know the historical context of each psalm
when studying Psalms, or is it sufficient to treat each psalm as an autonomous,
. Does knowingאל נא רפא נא לה—contextless artifact? Consider Moshe’s prayer
?this prayer’s context change our understanding of it
2. What is the historical context of this psalm? How can you determine this? (See
Da’at Mikra and Midrash Socher Tov on Tehillim.) Does knowing the context
?change your perception of the psalm or its messages
3. One can argue that in this psalm there are two sets of enemies: (1) tzoreri (in the
singular, 7:5), and (2) tzorerai, resha’im (in the plural, 7:7, 10). What response
does the psalmist expect from himself to each type of enemy? What type of aid
?does he request from Hashem in each case
4. “If he does not return, He will polish His sword…his toil will return upon his
head”(7:13-17). What message do these verses have to teach us in this High
?Holiday season
הוקרה
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.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulam Gotlieb for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/tehilim7-rosenberg.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_7/

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
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