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:שאלות לתהילים פרק פ"ז
? בנ״ך, כמה פעמים מוזכר ירושלים במפורש בתורה.1
 ז)? כמה הרים מסובבים את ירושלים (ע׳, ג: כיצד מתוארים ההרים והעיר (תהילים פז.2
) כמה מעיינות נמצאים בסביבת.בגוגל כדי למצוא עוד ערים המסובבים במספר הרים זה
?ירושלים
מתוך קטסטרופה היסטורית שהחריב: " ש״י עגנון כתב בנאומו לשם קבלת פרס הנובל.3
 אבל.טיטוס מלך רומי את ירושלים וגלה ישראל מארצו נולדתי אני באחת מערי הגולה
לאיזה פסוק בתהילתינו הוא." בכל עת תמיד דומה הייתי עלי כמי שנולד בירושלים
?מרמז
Questions for Tehillim Perek פ"ז:
1. How many times is Jerusalem mentioned explicitly in the Torah? In Nevi’im and
Kethuvim?
2. How are the mountains and city described in Psalms 87:3, 7? (How many
mountains surround Jerusalem? How many springs? Google how many other
cities are surrounded by this number of hills.)
3. Agnon said in his Nobel prize acceptance speech that “As a result of an historical
catastrophe….he was born in one of the cities of exile, but he always imaged
himself as one who had been born in Jerusalem.” What verse in the Psalm
reflects this sentiment?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב שולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulam Gotlieb for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
.לדאבוני לא מצאתי מאמרים לפרק זה
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
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https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/psalms_chapter_87/

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

אילן לוי בן אסתר מיכל

