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שאלות לתהילים פרק פ"ב:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

המילה "אלוקים" מופיעה פעמיים בפסוק א' עם משמעויות שונות .מה פירוש מילה זו
בתחילת פסוק זה ומה משמעותה בסוף? (רד"ק במילים " אמר אלוקים נצב בעדת קל'
(מתחיל כמה שורות בתוך הפירוש לפסוק א') ואז במילים " בקרב אלוקים ".
ממה הדיין צריך להיזהר? ( פסוק ג' ,רש"י "הצדיקו" ,עיינו גם במצודת דוד לביאור נוסף)
כתוב בתורה " כי השוחד יעוור עיני צדיקים  "...איך פסוק זה קשור לפסוק ה' ? (רד"ק)
למה נקראו השופטים בשם "אלוקים ובני עליון"? ( רש'"י פסוק ו' ועיינו גם ברד"ק
לפירוש אחר)
מה העונש לדיינים "מידה כנגד מידה" אם יתנהגו בשחיתות? ( רש"י פסוק ז' ועיינו גם
לפירוש אחר ברד"ק פס' ז' "אכן")
למי מחבר המזמור ,אסף ,פונה בפסוק ח' ולפי איזו מסמכויותיו האינסופיות הוא מבקש
זאת? ( רש"י)
הלוואי ונזכה לראות שהשופט של כל הארץ ,האלוקים ,יתגלה וכל העולם יתנהל על פי
הצדק משפט והחסד ורחמים שלו ית'.אמן !
:פ"ב Questions for Tehillim Perek

1. The word “Elokim” appears twice in the first pasuk, each time with different
meanings. What does it mean at the beginning of the pasuk, and what at the
)רד"ק( ?end
)ג'  pasukרש"י ,מצודת דוד( ?2. From what does the judge need to be careful
3. The Torah states “For the bribe will blind the eyes of the righteous….” How does
)רד"ק( ?ה' this relate to pasuk
רש"י ,רד"ק( ”4. Why are judges referred to as “elokim” and “sons of the Most High
)ו' pasuk
רש"י5. What is “measure for measure” punishment meted out to corrupt judges? ( ,
)ז'  pasukרד"ק
, and under what authorityח' 6. To whom does Asaf, the psalmist, refer in pasuk
?does he request this
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.

קישורים לאתרים Web links -
מאמרים – Articles
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)בית כנסת פייגנסון בנופי אביב (ע"ר
Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet
Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

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_82/

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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