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רש"י אומר בפסוק ד' שאדם הראשון לא חי אפילו יום שלם .איך זה יכול להיות אם כתוב
שאדם הראשון נפטר בגיל  930שנה? ( בסוף רש"י מהמילים "שהרי אמרת לאדם ...כי
ביום אכלך מות תמות)"...
איך הרד"ק מסביר לפי פסוק ד' מדוע האדם לא צריך להתגאות בחייו אפילו אם מאריך
ימים?
המילה "זרמתם" בפסוק ה' מעוררת  2דימויים לחיים שלנו .מה הם? ( רד"ק)
מזמור זה מדבר על החיים שלנו שהם כל כך קצרים .רש"י ורד"ק מסבירים את פסוק י"ב
כבקשה להשתמש בימים שלנו נכון .באיזה דברים אנו מבקשים למלא את ימינו
בהם? ואיזה רובד נוסף מוסיף הרד"ק למילים אלו?
מה הנמשל ל"בוקר" בפסוק י"ד? (רש"י)
מה המשמעות למילים "בכל ימינו"? ( רד"ק פסוק י"ד)
מה הבקשה שלנו במילים "כימות עיניתנו"? ( רש"י פסוק ט"ו)
בפרק הבא בפסוק א' הרד"ק מזכיר שמשה רבינו כתב את המזמורים צ' עד ק' כולל .וכל
אחד מהם הוא כנגד אחד השבטים שברך .
כנגד איזה שבט חיבר משה רבינו את המזמור שלנו ? ומדוע ?
:צ' Questions for Tehillim Perek

, states that Adam did not live for even one full day. How is thisד' 1. Rashi, in pasuk
?possible if the Torah explicitly states that he lived for 930 years
2. How does the Radak explain why a person should not become haughty even if he
?lives a long life
) raises two associations. What are they? (Radakה' ” in pasukזרמתם“ 3. The word
י"ב 4. This psalm speaks how our lives are short. Rashi and Radak explain that Pasuk
pleads that we use our time wisely. How are we supposed to fill our days? What
?extra layer does the Radak add
?י"ד 5. What is the lesson of "morning" in pasuk
”?6. What is the meaning of the words “all our days
”?כימות עיניתנו“ 7. What is the request of the words
 where eachצ' – ק'  the Radak states that Moshe wrote Perakimצ"א:א' 8. In Perek
? is this Perek aboutשבט  that he blessed. Whichשבטים one refers to one of the
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.
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 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.
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