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:שאלות לתהילים פרק ק"א
"חסד ומשפט אשירה" (פסוק א') – חז"ל מפרשים שדוד מתייחס למעשי חסד ומעשי
 אבל כמה מפרשים אומרים שדוד מתייחס למעשים של חסד.'משפט שנעשים על ידי ה
? על פי ההמשך, איזו דעה יותר קרובה לפשט המזמור.ומשפט שהוא עצמו עושה
 שהמזמור הוא שיר על מעשי חסד ומשפט של, היא נכונה1 אם הדעה השנייה שבשאלה
 אז הלא שיר שבח על מעשי עצמו הוא נגד המידה של ענווה? מה בכלל מטרת,דוד
?מזמור כזה
 לפי. אבן עזרא מביא שתי דעות פה.)'"אשכילה בדרך תמים – מתי תבוא אלי?" (פסוק ב
" מתי ה"דרך תמים, אחרי כל ההשתדלות להשיג את דרך התמים, דוד שואל,דעה אחת
 מתי אתה, אחרי שעבדתי להיות תמים, דוד שואל,סוף סוף תבוא אליו? לפי דעה שנייה
? על פי המשך המזמור,ה' תבוא אלי? איזו מן שתי הדעות יותר נראה לך
 כמו "לבב עקש אסור ממני" (פסוק ד') או,הרבה משמות הפועל במזמור הם בלשון עתיד
 האם הכוונה לפעולות שדוד רק. והרבה עוד,)'"אתהלך בתם לבבי בקרב בתי" (פסוק ב
 במובן של "עשיתי,תעשה בעתיד? או אולי הכוונה היא לפעולות שדוד עושה תמיד
?"ואמשיך לעשות
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Questions for Tehillim Perek ק"א:
1. “I will sing of lovingkindness [or: faithfulness] and justice” (pasuk 1) – Our sages
explain that David refers to acts of kindness and acts of justice that are done by
God. Many commentators, however, say that David is referring to acts of
kindness and justice that he himself performs. Which opinion is closer to the
simple meaning of the Psalm, based on the continuation?
2. If the second opinion of question 1 is correct, that the Psalm is a song about acts
of kindness and justice of David, doesn’t a song of praise about his own actions
violate the virtue of humility? What would then be the purpose of such a Psalm?
3. “I will study the way of the blameless; when shall I attain it? [or: when will You
arrive?]” (pasuk 2). Ibn Ezra cites two opinions here. According to the first
opinion, David is asking, after all my effort to attain the path of the blameless,
when will that way of the blameless finally come to me? According to the second
opinion, David is asking, now that I have labored to achieve blamelessness,
when, God, will You come to me? Which of these two interpretations seems
more likely, according to the continuation of the Psalm?
4. Many verbs in the Psalm are in the future tense, such as “Perverse thoughts will
be far from me” (pasuk 4) or “I will live without blame in my house” (pasuk 2),
and many more. Do these verbs refer to actions that David will only do in the
future? Or perhaps they refer to actions that David does all the time, in the sense
of “I did them and I will keep doing them”?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You

)בית כנסת פייגנסון בנופי אביב (ע"ר
Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet
Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

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_101/

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

אילן לוי בן אסתר מיכל

