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:שאלות לתהילים פרק נ"ג
המזמור טוען שהסיבה למה בתוך הרשעים "אין עושה טוב" (פסוק ב') היא מפני שהרשעים
 רעיון זה מזכיר לנו מה שאמר אברהם אבינו כשהוא הסביר.)אומרים "אין אלוקים" (שם
 "כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה,למה הוא חשד באנשי גרר שירצחו אותו
 הסבירו למה לפי המשורר כפירה באלוקים מובילה.)יא:והרגוני על דבר אשתי" (בראשית כ
.לרשעות בין אדם לחברו
, לפי דעה אחת." אוכלי עמי אכלו לחם, מי הם "פועלי און,'ישנם שני פרושים על פסוק ה
 לפי דעה. שהם אוכלים את ישראל כמו מי שאוכל לחם,מדובר בגויים שמדכאים את ישראל
 זוללים שממלאים כרסם באוכל ולא פונים, כלומר, מדובר באוכלים שהם בתוך העם,שנייה
: איזו דעה יותר מתאימה לשאר המזמור? (רמז.)4 אל השם (עי' בדעת מקרא ובהערת שוליים
).'עי' פסוק ז
 הבדל משמעותי אחד ביניהם הוא.מזמור נ"ג הוא כמעט מילה במילה חזרה על מזמור י"ד
 האם אפשר להבין את ההבדל הזה." כי ה' מחסהו, "עצת עני תבישו, ששם אומר,'פסוק ו
?)'כמשקף שני מיני אנשים שונים שנקראים "פועלי און" ו"אוכלי עמי" (פסוק ה
 המילה בושה בתנ"ך משמעותה יכולה להיות או.)'"הבישותה כי אלוקים מאסם" (פסוק ו
 איזו משמעות יותר.)יא: או אכזבה ותסכול (עי' דעת מקרא על תהלים ו,בושה באופן פשוט
?מתאימה להקשר פה
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.3
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Questions for Tehillim Perek נ"ג:
1. This Psalm claims that the reason “there is no one who does good” (pasuk 2)
among the evil-doers is that they say “there is no God” (ibid.). This idea reminds
us of what Avraham Avinu said when explaining why he suspected the people of
Gerar would try to murder him, “Because I said, surely there is no fear of God in
this place, and they will kill me because of my wife” (Bereishit 20:11). Explain
why according to the Psalmist denial of God leads to evildoing against one’s
fellow man.
2. There are two interpretations of pausk 5, as to who are the “workers of iniquity”.
According to one opinion, they are the non-Jewish nations who oppress Israel,
who “ate my people as they would eat bread” (pasuk 5). According to a second
opinion, they are the “eaters” among the Jewish people, who gorge themselves
on food and do not turn to God (see Daat Mikra, and footnote 4). Which opinion
seems most fitting with the rest of the Psalm? (Hint: see pasuk 7.)
3. Psalm 53 is almost word for word a repeat of Psalm 14. One significant difference
is verse 6, which there reads, “You shall be shamed by your council regarding the
poor, because the Lord is his refuge”. Is it possible to understand this difference
as reflecting two different kinds of people who are called “workers of iniquity”
and “eaters of my people” (pasuk 5)?
4. “You have been put to shame, for God has despised them”. The word busha in
Tanach can either mean shame or frustration (see Daat Mikra on Tehillim 6:11).
Which meaning fits best in context here?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
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Thank You
We would like to thank Rabbi Marck 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 any articles 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_53/

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

