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:שאלות לתהילים פרק ל"ז
 מהי התשובה של דוד. וצדיק ורע לו,בפרק הזה דוד המלך מתייחס לבעייה של רשע וטוב לו
?המלך לבעייה זאת
 למה דוד בחר במושג של ירושה.לפחות ארבע פעמים במזמור דוד אומר שצדיקים יירשו ארץ
? למעלה1 כדי לתאר הצלחתם של צדיקים? איך המושג הזה מתאים לתשובתך לשאלה
ל טוב וכל- איך ייתכן שא,אפשר לטעון שהמזמור הזה לא מתמודדת עם הבעיה הפילוסופית
, אלא בבעיה המוסרית והפרקטית, שזו הבעיה של ספר איוב,יכול מרשה לרשעים להצליח
איך לעודד אנשים לא להתפתות על ידי הצלחת הרשעים ולא להחליט לעשות רע? עמוס חכם
. מצאו תמיכה לטענה זאת מתוך המזמור.טוען ככה בדעת מקרא
 עמוס חכם בדעת.)"נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם" (פסוק כ"ה
, שהם עוזרים זה לזה, "הכתוב מדבר בשבח המידות הטובות של עדת הצדיקים:מקרא אומר
 כל חבריו מסייעים לו, כי אם אחד מהם מטה ידו, ואין ביניהם צדיק נעזב,וחכמים זה ביד זה
 ועל אחת כמה וכמה שאין מניחים לבניו של הצדיק לבוא לידי בזיון של חזרה.שלא יתמוטט
?" אם איזו בעיה בפסוק עמוס חכם מתמודד? האם לדעתכם תשובתו מספקת.על הפתחים
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Questions for Tehillim Perek ל"ז:
1. In this chapter King David deals with the problem of when wicked people prosper
and good people suffer. What is King David’s solution to this problem?
2. At least four times in the psalm David says that the righteous shall inherit the
land. Why does David choose the concept of inheritance to describe the success
of the righteous? How does this concept fit with your answer to question 1
above?
3. The argument could be made that this psalm is not struggling with the
philosophical problem, how could a Good and All-Powerful God allow the wicked
to prosper, which is the problem of the book of Job, but rather with the moral
and practical problem, how can we encourage people not to be seduced by the
successes of the wicked and not to choose to become wicked? Amos Chacham
makes this argument in Daat Mikra. Find support for this argument in the psalm.
4. “I was a young man and I have also grown old, but I have not seen a righteous
man forsaken and his seed begging bread” (pasuk 25). Amos Chacham in Daat
Mikra says, “the verse is to be understood as referring to the noble qualities of
the righteous community – that they help one another and support one another,
so that no righteous man is ever abandoned; for if one such person falls on hard
times, all his friends come to his aid so that he does not collapse altogether. And
all the more so do they not allow the descendant of a righteous man to humiliate
himself by begging for bread from door to door.” What problem with the verse is
Amos Chacham struggling with? Do you think his answer is satisfying?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמיךוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
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Thank You
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 זו
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_37/

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

