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:שאלות לתהילים פרק כ"ח
?מה דוד מבקש בפרק שלנו
 מה משמעות אחרת יש למילה הזאת.את המילה "צורי" (פסוק א) יכול להסביר הסלע שלי
?ומדוע דוד מתייחס אל ה" בשם הזה
?" "רשעים" ו "רעיהם ורע בלבבם,"מה ההבדל בין "פועלי און
? מה ההבדל בין נחלה זו ובין נחלת הארץ שניתנה בימי יהושע.בפסוק ט יש אזכור לנחלה

.1
.2
.3
.4

Questions for Tehillim Perek כ"ח:
1. What is Dovid asking for in our perek?
2. The word "Tzuri" (pasuk 1) can mean my rock. What other meaning is there to
this word and why does Dovid refer to Hashem by this name?
3. What is the difference between "poalei aven", "reshaim" and "friends who have
evil in their hearts"?
4. In pasuk 9 there is mention of a nachala (inheritance/apportioning of the land).
What is the difference between this nachala and the nachala of the land given
out during Yehoshua's time?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מיכאל ברמסון שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Michael Bramson for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
.לדאבוני לא מצאתי מאמרים לפרק זו
Unfortunately, I was not able to find 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_27/
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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

