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 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לתהילים פרק ס"א
 הוא תפילה של דוד, לפי דעה אחת. הרד"ק מציע שתי אופציות אודות מה נושא המזמור.1
 לפי. הוא תפילה של ישראל כשהם נמצאים בגלות, לפי דעה שנייה.על עצמו ועל מלכותו
 שקורא לעצמו, הוא דוד," "ימים על ימי מלך תוסיף,' המלך בפסוק ז,הדעה הראשונה
. שגואל את היהודים מן הגלות, המלך שם הוא מלך המשיח, לפי הדעה השנייה.""מלך
?איזו מן שתי האופציות האלו יותר נראה לך בהקשר המזמור כולו
 כשהוא מתכוון, יש תופעה לשונית במקרא שלפעמים מישהו מתפלל אל ה' בלשון עבר.2
 כשאפשר," שמעת קולי, "מבטן שאול שועתי, יונה במעי הדגה מתפלל, לדוגמה.לעתיד
 לפי דעת.) ועיין דעת המקרא שם,ג: "תשמע קולי" (יונה ב,להבין שכוונתו לעתיד
 בפסוק ד' כשהמשורר, גם במזמור שלנו מוצאים את התופעה הלשונית הזאת,המקרא
 כשכוונתו," נתת ירושת יראי שמך, "שמעת לנדרי,' ובפסוק ו,"אומר "כי היית מחסה לי
 אבל רוב המפרשים בדעת מקרא חולקים וקוראים.לא על העבר אלא תפילה על העתיד
? איזו דעה יותר נראה לכם.את הפסוקים האלו על פי העבר
? מה פרוש המילה "מן" בפסוק ח'? מאיפה המילה הזאת נגזרת.3
Questions for Tehillim Perek ס"א:
1. Radak suggests two options as to what is the topic of this Psalm. According to
one view, it is a prayer of King David for himself and his monarchy. According to a
second view, it is a prayer of the Jewish people when they are in exile. According
to the first view, the king in pasuk 7, “Add days to the days of the king”, is David,
who calls himself “the king”. According to the second view, the king there is the
Mashiach, who redeems the Jews from exile. Which of the two options seems
more likely to you within the greater context of the Psalm?
2. There is a linguistic phenomenon in Tanach that sometimes someone prays to
Hashem in the past tense, when the intention is for the future. For example,
Yona in the belly of the fish prays, “From the belly of Sheol I cried out, and You
heard my voice” (Yona 2:3, and see Daat Hamikra there), where one can
understand that his intention is for the future, “May you hear my voice”.
According to Daat Hamikra, in our Psalm as well we find this linguistic
phenomenon, in pasuk 4 when the Psalmist says, “For You were a protector for
me”, and in pasuk 6, “You heard my vows, You gave those who fear Your name
their heritage”, when the intention is not for the past but a prayer for the future.
Most of the commentators of Mikraot Gedolot, however, disagree and read
these verses as referring to the past. Which opinion seems more likely to you?
3. What does the Hebrew word “man” mean in pasuk 8? From where is the word
derived?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
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We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/heil/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%94%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%9a%d7%90%d7%a7%d7%a8%d7%90.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_61/

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

