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:שאלות לתהילים פרק קמ"א
יש מפרשים שטוענים שהמזמור הזה הוא תפילה שנאמר על ידי דוד כששאול המלך
 קראו את הסיפור בספר שמואל א' פרק כ"ד.נמסר לידו ודוד מתלבט מה לעשות איתו
 מצאו את המקביל בספר שמואל לנקודות הבאות, בהנחה שזה נכון.'ח-'פסוקים א
:שבמזמור
 דוד מתפלל שהוא לא יכשל לעשות כפי עצת רשעים – "אל תט לבי:' פסוק ד.a
".לדבר רע להתעולל עללות ברשע את אישים פעלי און
 דוד מתפלל שה' יציל אותו מהמלכודת שרשעים מכינים לו – "שמרני:' פסוק ט.b
".מידי פח יקשו לי ומקשות פעלי און
" הם ה"פועלי און" שבפסוק ט' הם בהכרח אותם "פועלי און,בהמשך לשאלה הראשונה
?'שבפסוק ד
איך המזמור הזה יכול לשמש מקור לרעיון שהתפילה היא יכולה למלא את מקומם של
?הקרבנות
 שאני לא רק פונה אליו,)'למה זה לא חוצפה גדולה מדי לומר לקב"ה "חושה לי" (פסוק א
?עם בקשה אלא אני מבקש להאיץ אותו לענות מיד
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Questions for Tehillim Perek קמ"א:
1. Some commentators claim that this psalm is a prayer said by David when King
Saul was delivered into his hands and David is considering what to do with him.
Read the story in Shmuel 2, chapter 24, pesukim 1-8. Assuming this is correct,
find the parallel in the book of Shmuel to the following points in our psalm:
a. Pasuk 4: David prays that he does not fail by following the advice of the
wicked – “Let my mind not turn to an evil thing, to practice deeds of
wickedness with men who are evildoers.”
b. Pasuk 9: David prays that Hashem save him from the trap being prepared
for him by the wicked – “Keep me from the trap laid for me, and from the
snares of evildoers.”
2. Continuing from the first question, are the “evildoers” of pasuk 9 necessarily the
same "evildoers" of pasuk 4?
3. How could this psalm serve as a source for the idea that prayer can be a
substitute for ritual sacrifice?
4. What is it not inappropriate chutzpah to say to Hashem, “hasten to me!” (or,
“hurry!”) (verse 1), so that I not only turn to God with a request but I also try to
push Him to an immediate response?
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.
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Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/heil/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/%d7%9e%d7%a9%d7%90%d7%aa%d7%9b%d7%a4%d7%99-%d7%9e%d7%a0%d7%97%d7%aa-%d7%a2%d7%a8%d7%91.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_141/

Refuah Shleima – רפואה שלמה
 שלחו ל, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com
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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