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שאלות לתהילים פרק י"ח:
 .1מתי נאמר פרק זה לפי רש"י ? רד"ק ומצודת דוד? (פסוק א')
 .2מה המשמעות של הכינוי "עבד ה'" שבו מכנה דוד את עצמו לפי רד"ק פסוק א'? (עיין במדרש
שוחר טוב שמי שקורא לעצמו עבד ה'  ,ה' קראו עבדו כמו אברהם יעקב ומשה)
 .3למה דוד מזכיר את שאול בנפרד מתוך כל הצרות שעברו עליו? (רש"י ורד"ק א')
 .4איך רד"ק מסביר את המילה "ארחמך" בשני מובנים?(פסוק ב')
 .5לפי רש"י פס' ג' :למה דוד בוחר במילה "סלע" כדי להודות לה' על הצלתו?
 .6מה רש"י לומד מסדר המילים בפסוק ד'? ומה זה מלמד על דוד?
 .7למה מתאר דוד את צרותיו במילה "חבלי" שבד"כ מיוחסת ללידה ולא מוות? מצודת ציון פס'
ה' (עיינו בתרגום שמסביר שבמקרה הזה הלידה התישה את המיילדת עד שכבר אין לה כח
לללדת והיא בסכנת חיים)( מזכיר את הצרה שעברה עלינו בזמן האחרון  :שיילדו את התינוק
הי"ד כשלאימו אין אפשרות להולידו ...חבלי משיח )
 .8דוד מלמד אותנו דרכי ועקרונות התפילה מהמילים "בצר לי אקרא ה'" ומהמילים ,ישמע ה'
מהיכלו קולו" (רד,ק פסוק ז')
 .9מה היתה הצלתו הניסית בסלע המחלוקות? (רש"י פסוק כ"א) ומה היתה זכותו שבגללה
ניצל?( רש"י "-כצדקי")
" .10ויהי ה' למשען לי מתי ה' עזר לדוד במיוחד? (מצודת דוד פס' י"ט)
 .11מה הסיבה שה' שומר על דוד? (רד"ק פסוק כ"ב)
 .12איזה מידה מגלה דוד לפי מצ"ד "לנגד עיניו" פסוק כ"ה?
 .13מהי הדרך שבה ה' משלם שכר? (רש"י פסוק כ"ו ורר"ק שם)
" .14ואהי תמים" לאיזו דרגה בעבודת ה' הגיע דוד? (פסוק כ"ד במלבי"ם)
" .15ויתן תמים דרכי" מה עשה ה' עבור דוד ? (רש"י פסוק ל"ג) ומה מוסיפים רד"ק ומ"ד באופן
מעשי ? (והלוואי ויתקיים היום אמן)
האברבנאל כותב שהפרק הזה ליווה את דוד כל ימי חייו  ..פרק שמתייחס ליחס אל ה' מתוך
צרה ויחסו של ה' אליו בהתאם!

:י"ח Questions for Tehillim Perek
?1. When was the Perek written according to Rashi, Radak and Metzudat David
" thatעבד ה'" 2. According to the Radak, what is the meaning of the expression
?David uses
?3. Why is Shaul singled out from the rest of David’s troubles
?"ארחמך" 4. What two way does the Radak explain
" to thank Hashem for hisסלע" 5. Why, according to Rashi, does David use the word
?salvation
? What does itד' 6. What does Rashi learn from the order of the words in pasuk
?teach us about David
" which is usually associatedחבלי" 7. Why does David refer to his tribulations as
with labor? See Metzudat David
ז' 8. David teaches us the basis of prayer in pasuk
?9. What was the miraculous salvation that David expresses and why did he merit it
י"ט 10. When did Hashem help David in a special fashion? See Metzudat David pasuk
כ"ב 11. Why does Hashem protect David ?See Radak pasuk
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12. According to Metzudat David, what attribute does David demonstrate in pasuk
?כ"ה
13. In what way does Hashem reward? (Rashi Radak )כ"ו
14. " "ואהי תמיםWhat level in Hashem service did David reach? See Malbim pasuk
כ"ד
15. " "ויתן תמים דרכיaccording to Rashi hat did David do for Hashem? What do the
Metzudat David and Rasak add?
The Abravanel points out that this Perek accompanied David throughout his life.
הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי 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
. לא מצאתי מאמר לפרק זו,לדאבוני
Unfortunately I was unable to find an article for this week’s 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_18/

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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