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A) His first Prayer?
His famous Tefila - Vayechal
Longer or shorter Prayers?

שמות פרק טו
לַֽיֹקוָק֙  אָׁשִִיָרה  לֵאמֹ֑ר  וַּיֹאמְרּ֖ו  לַֽיֹקוָ֔ק  הַּזֹאת֙  אֶת־הַּשִׁיָר֤ה  יִׂשְָראֵ֜ל  ּובְנֵ֨י  יָׁשִִיר־מֹׁשֶה֩  אָ֣ז  (א) 

ּכִִי־גָאֹ֣ה ּגָאָ֔ה סּ֥וס וְֹרכְבֹ֖ו ָרמָ֥ה בַּיָָם: 

שמות פרק טו
(כא) וַּתַַעַן לָהֶ֖ם מְִריָ֑ם ׁשִִירּו לַֽיֹקוָק֙ ּכִִי־גָאֹ֣ה ּגָאָ֔ה סּ֥וס וְֹרכְבֹ֖ו ָרמָ֥ה בַּיָָם: ס 

רש"י שמות פרק טו פסוק כ
בתפים ובמחלת - מובטחות היו צדקניות שבדור שהקדוש ברוך הוא עושה להם נסים 

והוציאו תופים ממצרים: 

שמות פרק יד פסוק טו
וַּיֹֹאמֶר יְֹקוָק֙ אֶל־מֹׁשֶֶה מַה־ּתִצְעַ֖ק אֵלָ֑י ּדַּבֵֵר אֶל־ּבְנֵי־יִׂשְָראֵ֖ל וְיִּסָָעּו: 

רש"י שמות פרק יד פסוק טו
(טו) מה תצעק אלי - למדנו שהיה משה עומד ומתפלל, אמר לו הקדוש ברוך הוא לא 

עת עתה להאריך בתפלה שישראל נתונין בצרה 

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יד פסוק טו
(טו).אליעזר אומ' אמ' לו הקדוש ברוך הוא למשה בני שרויין בצרה וים סוגר ושונא רודף 

ואתה עומד ומרבה בתפלה לפני מה תצעק אלי דבר אל בני יש' ויסעו שהיה אומ' יש 
שעה לקצר ויש שעה להאריך אל נא רפא נא לה (במ' יב יג) הרי לקצר: ואשב בהר 

ארבעים יום וארבעים לילה (דב' ט ט) הרי להאריך 

The prayer of the People trumps a leaders plea
. ר' שמע' בן אלעזר איש כפר עיכום או' מה תצעק אלי כבר קדמה צעקתם לצעקתך 

וייראו מאד ויצעקו בני יש' אל ייי (שמ' יד י) 
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תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לד עמוד א
תנו רבנן: מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי אליעזר והיה מאריך יותר 

מדאי. אמרו לו תלמידיו: רבינו, כמה ארכן הוא זה! - אמר להם: כלום מאריך יותר 
ממשה רבינו? דכתיב ביה: את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה וגו'. שוב מעשה 
בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי אליעזר והיה מקצר יותר מדאי. אמרו לו 

תלמידיו: כמה קצרן הוא זה! אמר להם: כלום מקצר יותר ממשה רבינו? דכתיב: אל נא 
רפא נא לה. אמר רבי יעקב אמר רב חסדא: כל המבקש רחמים על חבירו אין צריך 

להזכיר שמו, שנאמר: אל נא רפא נא לה, ולא קמדכר שמה דמרים. 

End of Parsha? Moshe or the People?
שמות פרק יז

(יא) וְהָיָ֗ה ּכַאֲׁשֶֶר יִָר֥ים מֹׁשֶֶה יָדֹ֖ו וְגָבַ֣ר יִׂשְָראֵ֑ל וְכַאֲׁשֶֶר יָנִ֛יחַ יָדֹ֖ו וְגָבַ֥ר עֲמָלֵֽק:
(יב) וִיֵד֤י מֹׁשֶה֙ ּכְבִֵד֔ים וַּיְִקחּו־אֶ֛בֶן וַּיָׂשִִימּו תַחְּתָָיו וַּיֵֵׁשֶב עָלֶ֑יהָ וְאַהֲֹר֨ן וְחּ֜ור ּתָָמְכּ֣ו בְיָָד֗יו מִּזֶֶה 

אֶחָד֙ ּומִּזֶֶה אֶחָ֔ד וַיְהִ֥י יָָד֛יו אֱמּונָ֖ה עַד־ּבֹֹא הַּשָָׁמֶׁש:
(יג) וַּיַחֲֹלׁ֧ש יְהֹוׁשֻֻעַ אֶת־עֲמָלֵ֥ק וְאֶת־עַּמֹּו לְפִי־חֶָֽרב: פ 

רש"י שמות פרק יז
(יא) כאשר ירים משה ידו - וכי ידיו של משה נוצחות היו המלחמה וכו' כדאיתא בראש 

השנה (כט א): 

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כט עמוד א
משנה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וגו', וכי ידיו של משה עושות מלחמה או 
שוברות מלחמה? אלא לומר לך: כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה, ומשעבדין 

את לבם לאביהם שבשמים - היו מתגברים, ואם לאו - היו נופלים

B) This Chapter and Earlier (?) Reflections from Moshe

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף יד עמוד ב
פסוקים  ושמונה  ספרו  כתב  יהושע  בלעם ואיוב;  ופרשת  ספרו  כתב  משה  ומי כתבן? 
שבתורה; שמואל כתב ספרו ושופטים ורות; דוד כתב ספר תהלים ע"י עשרה זקנים: 
ידי הימן, וע"י  ועל  ידי אברהם, וע"י משה,  ועל  מלכי צדק,  ידי  על  אדם הראשון,  ע"י 

ידותון, ועל ידי אסף, 

�2



5778 #7 Moshe & Tehillim Tehillim 90

רש"י תהלים פרק צ
(א) תפלה למשה - אחד עשר מזמורים מכאן עד לדוד מזמור כלם משה אמרם כנגדם 

ברך אחד עשר ברכות לאחד עשר שבטים בזאת הברכה: 

רש"י תהלים פרק א פסוק א
אשרי האיש - בעשרה לשונות של זמר נאמר ספר זה, בנצוח, בנגון, במזמור, בשיר, (א)

אדם  בני  עשרה  כנגד  בהלל, בתפלה, בברכה, בהודאה, באשרי, בהללויה, 
שאמרוהו, אדם, מלכי צדק, אברהם, משה, דוד, שלמה, אסף, ושלשה בני קרח,

Retrieved Prayer
Idea of repeated Tefillot (Avraham & Mincha)

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כב סימן יג
א"ר לוי המזמור הזה אדה"ר אמרו ונשתכח מדורו ובא משה וחדשו על שמו מזמור שיר 

ליום השבת טוב להודות לה' וגו'. 

Moshe & Shabbat - Vacation
שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א סימן כח

כח ד"א וירא בסבלותם ראה שאין להם מנוחה הלך ואמר לפרעה מי שיש לו עבד אם 
אינו נח יום אחד בשבוע הוא מת, ואלו עבדיך אם אין אתה מניח להם יום אחד בשבוע 
הם מתים, אמר לו לך ועשה להן כמו שתאמר, הלך משה ותקן להם את יום השבת 

לנוח, ו

https://www.wsj.com/articles/companies-deal-with-employees-who-refuse-to-
take-time-off-by-requiring-vacations-paying-them-to-go-1407884213

Most offices have at least one—the die-hard who refuses to take a vacation.
The ill effects of refusing to go on vacation, documented in research, include fatigue, 
poor morale, heart problems and reduced productivity. Some 15% of U.S. employees 
who are entitled to paid vacation time haven't used any of it in the past year, according 
to a March survey of 952 employees for the job and career site Glassdoor.
Vacation resistors cause problems for the entire office. Often they refuse to delegate 
duties, and they make colleagues feel guilty.

Short Lived - Shabbat Provided hope
שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה ה סימן יח
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מלמד שהיו בידם מגילות שהיו משתעשעין בהם משבת לשבת לומר שהקדוש ב"ה 
גואלן, לפי שהיו נוחין בשבת, אמר להן פרעה תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה 

ואל ישעו וגו', אל יהו משתעשעין ואל יהו נפישין ביום השבת. 

Maharzu- scrolls of the bereishit stories

Were these 11 Psalms part of the Shabbat experience?
Prayer & Tehillim as  a coping instrument (next week R Yaakov)

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף נט עמוד א
 נוח לו לאדם שיבוא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו ברבים. - מנא לן? - מדדרש

 רבא. דדרש רבא: מאי דכתיב ובצלעי שמחו ונאספו... קרעו ולא דמו. אמר דוד לפני
 הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעים בשרי לא היה

 דמי שותת לארץ. ולא עוד, אלא אפילו בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות אומרים לי: דוד,
 הבא על אשת איש מיתתו במה? - ואני אומר להם: מיתתו בחנק, ויש לו חלק לעולם
 הבא, אבל המלבין את פני חבירו ברבים - אין לו חלק לעולם הבא. (ואמר) +מסורת

 הש"ס: [אמר]+ מר זוטרא בר טוביה אמר רב, ואמרי לה אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי
 שמעון חסידא, ואמרי לה אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: נוח לו לאדם

שיפיל עצמו לכבשן האש וא

 C) Authorship and Context of this Psalm - & the next 10?

Dovid’s Incredible Find
Children's Legacy

רד"ק תהלים פרק צ
תפלה למשה איש האלהים אדני מעון אתה היית לנו בדור ודור. תפלה זו מצאּה (א)

דוד כתובה והיתה קבלה אצלם שהיתה למשה רבינו, וכתבּה בספרו זה. והגאון 
בבית  משוררים  לויים  שהיו  לבני משה,  למשה - כמו:  סעדיה ז"ל פירש:  רב 
הזה  החסרון  כמו  ומצאנו  מזמור (מזמור מז, א).  קרח  לבני  כמו  והוא  המקדש, 
לבני  למשה -  כן  לבני אהרן,  שרצה לומר:  הַּנָגִיד לְאַהֲֹרן,  וִיהֹויָָדע  (דהי"א יב, כח): 
משה. והמזמור הזה נאמר על זה הגלות. ודיבר בו מֵחֻלְׁשַת הָאָָדם ּומִּקֹצֶר ימיו, 
ומתפלל שלא יענישהו הבורא כפי מעשיו, כמו שאמר איוב (איוב י, כ): הֲֹלא מְעַט 
מקום  פירושו  היית לנו,  אתה  מעון  אדני  שהיה נביא.  איש האלהים,  יָמַי וַחֲָדל. 
ומחסה, וכן אמר (דברים לג, כז): מְעֹונָה אֱֹלהֵי ֶקֶדם, שהוא מקומו של עולם, כן אמר 

על לשון ישראל בכל הדורות היית לנו מקום ומחסה: 

A pattern for Special moments and a request for Divine Presence 
אלשיך תהלים פרק צ
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(א)  תפלה למשה איש האלקים וכו'. הנה אמרו רבותינו ז"ל (עי' רש"י ויקרא ט כג) על
 פסוק (פסוק יז) ויהי נועם ה' וכו' שאמרו משה כשהוקם המשכן בר"ח ניסן, יהי
 רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. ועל פי הדברים האלה אחשוב, שגם כל

 המזמור נאמר אז תפלה לה' שישרה שכינתו במשכן, בראותו כי בז' ימי
 המילואים לא שרתה שכינה התפלל ושיתף עמו את ישראל כאילו כולם

 מתפללים, וכונת התפלה לומר לא על צדקת עמך אנו מבקשים שתשרה שכינה
עלינו, כי אם על רוב חסדיך כי מעולם המה. ולבא אל הענין נזכירה מאמרם ז"ל
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