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  לחג השבועות ופרפראות נבחרים
  "אמירת תהיליםוסגולת חשיבות "

  ה"ע המלךדוד לכבוד יומא דהילולא של נעים זמירות ישראל 
 

**************  

  קבר דוד המלך מרבני – רהרב יוסף ברג: ורךע

  
    

  

   :הדבריםבפתח 
נינו נעים זמירות אדויומא דהילולא קדישא של לקראת  :הכותבאמר 
להביא בפניכם  יתבחר, ייםי וקדוד מלך ישראל ח', משיח ה, ישראל

 ,תהליםפרקי הקדושת וסגולת אמירת  ,גדולתעל שגב  יוחדתיריעה מ
   .ה"חיבר ברוח קדשו דוד המלך ע אותם
אין אנו יודעים להעריך כראוי , ושכיחותם דברים שמרוב תדירותםישנם 

ך כל ימות המלוה אותנו במש, ליםההת הוא ספר ,לכךדוגמא  .את ערכם
תוך בבקביעות  שזורבפינו בכל עת והור גהש ,והשנה השבוע ,היום

בכל פינה אפשר ואשר בכל בית ו, כתקנת אנשי כנסת הגדולה נויתפילות
להעריך את ערכו  םכולם יודעיא ל, אך כאמור מרוב שכיחותו, להשיגו

 סגולות, ישועות, ותאוצרות רבתפילות ואשר בו טמונים  הרם והנעלה
  .ה"דוד המלך ע' אותם הכין לנו מלכנו משיח ה וסמי רפואה

לכתוב , נעים זמירות ישראלונינו אד כבודו שלותעצומות ל אזרתי עוזלכן 
לתועלת עם ישראל שבודאי , על שגב קדושת וסגולת אמירת התהלים

את במקצת בהכירם  ,חיזוק ושמחה רבה באמירת התהליםמכך יקבלו 
דביקות בבורא מתוך וטהרה , ובכך ימשיכו על עצמם קדושה גודל מעלתו

מבקשים היות מן הובכך אף נזכה ל, וישועות לרוב וטהרת הנפש שמחה
, מלכות שמים(מן השלושה דברים  דשהוא אח ת דודאת יקר מלכות בי

 ,רק אם נבקשםד' ל הק"ו לנו חזגילש, )בנין בית המקדש, מלכות בית דוד
     !נויבקרוב בימ נראה סימן גאולה לישראל

 ,"תהלים המפורשה"א מחבר "ג יעקב וינגרטן שליט"להרהנתונה תודתי 
שנתקבל בכל תפוצות  התהליםפירוש שכתב ל המיוחד שמתוך המבוא

בהסכמתו ואדיבותו , בגליון זה שמובאן החומר דליתי הרבה מ, ישראל
   .למען זכות את עם ישראל

•   

  קודש הקדשיםבית 
ל "ר יחיאל מיכל זצ"ש ברבי מאיר ליבוך "אחד מגדולי מפרשי התנ

אשר היה גדול בתורת הנגלה והנסתר ) ם"תר -ע "תק( ם"המלבי
את צת במשפטים בודדים ונוקבים תממ, והתפרסם בספריו בהלכה ובאגדה

  : כותב בהקדמתו לתהליםוכה הוא , התהליםספר גודל ושגב 
 מלא ,קודש בכל יקר מלא הזה היקר האוצר בית - הקדשים קודש בית"

... ימי קדםאוצר בתוכו כל מחמדנו אשרי היו לנו מ ,ועוז כבוד כל הדר
ואשר ... זמירות ישראל עלי הגיון בכינור על נעים' בעוד התנוסס רוח ה

בצר לו ובטוב , אליו התפלל בעת רעה צאן מרעיתו ובעת רעה צאן עמו
כל ... בין אשר התפלל על ענין מיוחד, בין אשר התפלל על הכלל... לו

הגת אלה אסף וחיבר לעת זקנתו בספר מיוחד שיהיו מוכנים לצורך הנ
 תהלה וכל הודאה כל נהיתח וכל להיתפ כל ,בו יחזה אדם כל -המתבודד 

 יהיה אשר ,רווחה או צרה ,תשועה או צעקה ,ענין כל ועל דבר כל על
 עוברי כל על הסוער הזמן ומסיבת ,העתים בתהלוכות ,לרבים או ליחיד

וני גם יש בו סגולות יקרות ומטמ .גליו ושאון משבריו בהמון החיים ים
י חיים ומפתחות אל שערי תרופות וסמ, ליראיו' מסתרים מסוד ה

   ..."שמים
 

  ...כי הם מדברים בעד עצמם, והדברים הללו אינם זקוקים לתוספת וביאור

  

  .יות עמם בכל המצביםההוכן עבור עם ישראל להתהלים ספר 
שכמו שדוד המלך חיבר את , אנו למדים של צדיקי הדורותהם מדברי

מימי נערותו כאשר רעה את צאן , ספרו בכל המצבים אשר עברו עליו
הן בשעת צרה בהיותו , רעה את צאן עם ישראל ובהמשך כאשר, אביו

ובשעת הצלה מהאויבים , "בארץ ציה ועיף בלי מים"נודד במדבר יהודה 
והן בשעת שמחה כשזכה , "כי מכל צרה הצילני ובאויבי ראתה עיני"

כך גם עתה משתפכים בני ישראל בתחינתם  -לימים של אורה ושלוה 
זמן שבית המקדש היה קיים בימי האורה ב: בספר התהלים בכל המצבים

בשירי "והיו משוררים אז  -בהיותם מקריבים זבחי רצון ושעירי חטאת 
והן בימים של גלות ומצוקה והליכה , "דוד עבדך הנשמעים בעירך

אפפוני חבלי מות ונחלי בליעל "במדבריות וישיבה במחשכים כאשר 
  . גם אז הרי ספר התהלים שגור בפיות כנסת ישראל, "יבעתוני

היו , ה"כי כל ההרפתקאות והצרות שעברו על דוד המלך ע, ובאמת אמרו
היו במטרה להועיל לעם ישראל , וכל תפילותיו אז, למען עם ישראל
שגם הם בעת צרתם יוכלו להיוושע בתשועת דוד  - בגלותו הארוכה 

בכדי שיוכלו להחזיק , וכל בקשותיו ותחנוניו היו למען עם ישראל, המלך
  . גלות הקשהמעמד בתקופת ה

למנצח בנגינות מזמור ): "א, דשוחר טוב ( במדרשוהדברים מפורשים 
 כל וכנגד כנגדו ,דוד שאמר כל :אומר יהודה רבי -לדוד בקראי ענני 

 -" בקראי ענני"שאף שאמרו דוד בלשון יחיד , כלומר, "דוד אמר ישראל
רש וצינור כי דוד המלך היה שו -התכוין לבקש בכך על כל עם ישראל 

  ). אש דת על התהלים(והוא מדבר בשביל כולם , השפע בשביל כלל ישראל
 יהודה רבי בשם יודן רבי"): א, בפרק יח(ונכפלו הדברים ביתר אריכות 

 העתים כל וכנגד ישראל כל וכנגד כנגדו ,בספרו דוד שאמר מה כל :אמר
ת הממושכות כי דוד המלך חזה ברוח קדשו את שנות הגלו ...אמרו

, ל"כאשר צרה רודפת צרה רח, ובעיקר את השנים של עקבתא דמשיחא
למענם ולמען כל עם ישראל סבל דוד , וכל יום גזרותיו קשות משל קודמיו

המלך בשנות גלותו וצרותיו ולמענם תיקן את הספר הקדוש הזה שיאיר 
  .להם את אפילת הגלות עד ביאת ינון

•   

בכל שיו של דוד המלך מכוונים עבור עם ישראל מילותכל 
  הדורות

 שבתהלים 'אביון'ו 'עני' כל"אשר כתב כי ) יח, מ(תהלים  י"ברשוראה 
ואני "צמו ה אמר על ע"והיינו שכשדוד המלך ע ,"ישראל כנגד אלא אינו

התכוין בזאת על כל עם ..." יחשב לי עזרתי ומפלטי אתה' עני ואביון ה
ראה (י במשך כל התהלים "והדבר עובר כחוט השני בפירוש רש, ישראל

   .כי באמת תפלתו היתה על כל עם ישראל). טז ועוד, קט; א, קב; יט, ט

 הזה המזמור - יעטוף כי לעני תפלה": כתב על מזמורים רבים ק"ברדגם 
 תפלתו תהיה הגלות מבני אחד כל כאילו ,הגלות בני לשון על נאמר
כי המזמור ): "'פסוק כ(וביתר שאת בפרק עא . "במזמור הנאמר בלשון
ַלל עצמו על דוד שאמרו פי על אףהזה   בני דבר הקודש ברוח בו ּכָ
   ושב לרווחה יצא כ"ואח גדולה ובצרה גולה הוא שהיה כמו כי .הגלות
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 בין גולים שהם ישראל כן - אבשלום מפני ממנה שגלה יםלירושל
והדברים  ..."הקודש עיר לירושלים וישובו לרווחה מצרה ֵיצאו האומות
  . נפלאים

אשר לגודל חסידותו , וראה בדברי הדרשן הקדמון מתקופת גירוש ספרד
אשר הביא , רבי יוסף יעבץ" החסיד"ופרישותו הרי הוא מכונה בפי כל 

ל "כבר כתבתי כי דעת רז: "ל"כדברים הללו מפי חז' בסוף פרק ג בפירושו
וכן אמרו , וישועתם עם ישועתו. שהיה דוד מגלגל צרות ישראל עם צרותיו

. רבי יהודה אומר כל מה שאמר דוד כנגדו וכנגד כל ישראל אמרו: בפירוש
וישראל לבני בניהם , מהרה יגלה] המשיח[והטעם כי דוד סימן לבן בנו 

כי הוא כלל גדול להבין דברי הספר הקדוש , ועיין בו. ים על ידוהנושע
אמרו "] מה רבו צרי' ה["ר יודעים כי זה המזמור "כי אפילו תשב... הזה

אבל רצו לרמז שמלחמת אבשלום את דוד תרמוז אל מלחמת גוג . בברחו
וכמו שבאה המלחמה הזאת לדוד בהיותו שוקט ... ומשיחו' ומגוג עם ה

כן תהיה ישועת בנו והנותרים  -מו שבאה ישועת דוד מהרה וכ... ובוטח
  ...". הכתובים לחיים בירושלים עמו קל מהרה

מגדולי רבותינו הראשונים בפירושו לתהלים פרק המאירי גם רבינו הגדול 
ידוע שדוד היה מחבר המזמורים ברוח הקודש והיה : "י נקט כהאי לישנא"ק

, א טז(כמו שכתוב בדברי הימים , זבחנותנם ללויים לשוררן בדוכן לפני המ
כשהעלה הארון מבית עובד אדום להציבו בתוך האהל אשר נטה לו ) ד

מן הלויים משרתים ולהזכיר ולהודות ולהלל ' ה] ארון[ויתן לפני ': נאמר שם
ואף על פי שהרבה מזמורים נאמרים על דוד ונכתבים ... 'אלהי ישראל' לה

תשכחני ' עד אנה ה, בקראי ענני, צריבלשון מדבר בעדו כאמרו מה רבו 
נראה לי שמכל מקום הם ענינים בלשון תפלה אפשר לכמה בני , וכן רבים

וכן שאפשר להשתמש בהם , אדם להשתמש בהם לעצמו לפי ענין צרותיו
  ..." על לשון הכלל הן לענין הגאולה הן לענין הצרות

•   

  כלו תפילות דוד בן ישי
): כ -יט , עב(בעצמו " נעים זמירות ישראל"הדברים אף מפורשים בדברי 

כלו  -וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן "
וכי , ןונתקשו המפרשים בזה דלכאורה הדבר אינו מוב". תפלות דוד בן ישי

והלא מזמור זה מצוי עדיין טרם נגמרה , כלו ותמו תפילות דוד בן ישי
שדוד המלך  ,בשם אביוק "הרדופירש  ?המחצית הראשונה של הספר

שכל הפרק מדבר , הודאותאו  זמירותולא כלו ' תפילותכלו 'הזכיר בכוונה 
ואז , "ינון שמו, שמש לפני, יהי שמו לעולם"על עת ביאת המשיח אשר 

, לות של התהליםיכאשר ימלא כבודו את כל הארץ ישתלמו ויכלו כל התפ
 וימלוך ,בארצם ויהיו ,מהגלות ישראל שיצאו ,הכל ישתלם כאשר כי"

 כי ,והצלחה הצלה ולא כפרה לא צריכים יהיו לא ,עליהם דוד בן משיח
   ".ישי בן דוד תפלות כלו ואז ,להם יהיה הכל

גדול , ע"ק רבי חיים ויטאל זי"הגהפירש מאות שנים אחריו  ,כיוצא בזה
הגם כי כמה  -כלו תפלות דוד בן ישי : "י הקדוש"תלמידיו של האר

כוונתו לומר כי , ועוד מזמורים רבים, לות לדוד מצאנו ראינו אחר כךיתפ
י מלך המשיח הנזכר למעלה כמו שכתוב "אחר אשר תבוא גאולתנו ע

לות בן ישי אשר כולם היו על יכבר כלו תפ -וישתחוו לו כל מלכים 
  ". הגאולה העתידה

•   
' ועבדתם את ה'פרשת משפטים על הפסוק ( "מאור ושמש" בספר הקדוש

ק "אף הרחיב את היריעה וביאר בטוב טעם ודעת את דברי הרד) 'אלקיכם
  : ל ביתר שאת וביתר עז"הנ
ות כלו תפיל -אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ' ברוך ה"דהנה כתיב "

 הענינים כל על מתפלל היה ה"ע המלך דוד כיק "ופירש הרד, "דוד בן ישי
 הבריאים ועל ,שיתרפאו החולים על משיחנו ביאת עד ישראל שצריכים

. קשות הגזירות כל מהם ולבטל ,שיתברכו פרנסתם ועל ,יחלו שלא
 אול ,הדינין כל יתבטלו אז ,בימינו במהרהולעתיד כשיבוא משיח צדקינו 

 הטובות כל בישראל יתקיימו אז כי ,דבר שום על להתפלל עוד יצטרכו
 מן ישראל אלקי 'ה ברוךוזהו , ונחמות שנתנבאו הנביאים על בית ישראל

לעתיד כשיודו כל האומות שהוא יתברך שמו , פירוש - העולם ועד העולם
 עוד ישראל יצטרכו ולא, ואז יתבטלו כל הדינין, הוא מלך על כל העולם

לישראל שאז יהיה  -וזהו כלו תפלות דוד בן ישי , ה"ע המלך דוד לתפלת
  ..." כל טוב
  .התהלים יצאו מן המצרים והגלויותבזכות 

ובכל עת צרה , כאשר הגוים היו עומדים עלינו לכלותנו, בכל דור ודור
  פרקי , ן והגאולה לכל הצרות והיסוריםהיה ספר התהלים הפורק, וצוקה

  

  

  

  התהלים היו מחיים את הנפש בימים הנוראים של האינקויזיציה בספרד 
והם אשר הפיחו טל של תחיה ותקוה לגוף , ושל השואה האיומה באירופה

וזה נתן את הכח , שהנה הנה הישועה ממהרת לבוא, היהודי המתייסר
ך ללכת מבלי ליפול ביער והעוצמה שהיהודי יוכל להחזיק מעמד ולהמשי

  . הצרות
עולם מאז -עצה זו של אמירת תהלים בעת צרה ומצוקה ימיה כימות

וכבר כתבו הספרים הקדושים שלכן מתחילה חומש , היתה ישראל לגוי
שסופי תיבות  -" ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה"שמות בתיבות 

, מיד כאשר החלה הגלות במצריםללמדנו ש, תהליםשל המלים הללו הם 
והעם החל להרגיש את השיעבוד המוטל על כתפיו מיד הבינו ישראל 
שהפתרון הטוב ביותר יהיה באמירת תהלים בהשתפכות הנפש להתקרב 

, שמות ,"יכהן פאר"ראה (לפני אביהם שבשמים שיושיעם ויגאלם מצרתם 
). אמת-ן השפתחת ק בענדין"ל אבד"ק רבי חנוך צבי הכהן לוין זצ"להגה

שלכן  "אור הגנוז"לייב הכהן בספרו ' ק ר"הרהי "והדברים כבר נכתבו ע
שעם "ת תהלים "ת שביה וס"הוא ר" שמות בני ישראל הבאים"ת "ר

שעל ... תהלים באו למצרים והיו אומרים אותו אף בשביה ובזכותו נגאלו
  ..."ידי אמירת תהלים היה גאולת ישראל ממצרים

אף כתב  "בני יששכר"ל בעל ה"ימלך מדינוב זצק רבי צבי אל"הגה
, שלא רק מגלות מצרים יצאו בכח אמירת תהלים, והוסיף, כדברים הללו

אלא גם מכל הגלויות ֵיצאו אך ורק בזכות אמירת התהלים הנחשב ללימוד 
שפירושו מלשון  -שהרי כל הגלויות רמוזים בתיבת ִמְצַרִים  -התורה 

שער המצוות (גלות הכולל את כל הגלויות  וגלות מצרים הוא, מיצר וצער
  .וזה אשר יוציאם ויביאם אל הגאולה). ל פרשת ראה"להאריז

  הרגיל באמירת תהליםסגולת 
רבי אביגדור קרא מפראג  ,לאחד מחכמי אשכנז הקדמוניםוכבר מצאנו 

ויש המייחסים אליו את (נ בתהלים "אשר חיבר ספר שלם על פרק קל "זצ
ק בעל "הגהומצא את הספר הזה ) המלא בסודות הקבלה" פליאה"ספר ה

והוא ): "ג"בפרק י(אשר כותב עליו , מגדולי המקובלים, "עמק המלך"
... ובאמת הוא מדבר עמוקות וסודות נפלאות, לא נדפס מעולםבכתב ש

ה הקדוש "והביאו גם השל" (ט לאלף הששי"ק רעגנשבורג שנת קס"שם בק
  : ובסוף הספר הוא כותב כדברים הנוראים דלהלן). בספרו

הוא דוחה כל מיני פורענות , כי מי שהוא רגיל ודש בו בספר תהלים"
ומעל כל , ומעל משפחתו, ל בני ביתוומעל כ, וכמה פגעים רעים מעליו

אשרי . ומגלגל עליו ועליהם כל מיני שפע וטובות והצלחות, בני דורו
  ". הזוכה ומזכה את הרבים

•   
ל "יוסף יאסקי זצ' ק המקובל האלקי ר"הגהוכדברים הללו כתב גם כן 

אשר , ")קב הישר"והוא רבו של בעל ה( "יסוד יוסף"ד דובנא בעל "אב
ל בהסכמתו להוצאה דפוס "הרן מטשערנוביל זצא' ק ר"העיד הרה

מרדכי ' ק ר"הזה לא זז מעל שולחן אביו הרה' זיטאמיר כי הספר הק
  : ט"פרק נ, ע"מטשערנוביל זי

וזאת בקבלה ... י אמירת תהלים באים הרבה הצלות בעולם"ע"כי 
מחסידים הראשונים כי אמירת תהלים בכוונה דוחה הרבה פורעניות 

ועל ... ביתו ומעל כל דורו וממשיך שפע ברכה והצלחהמעליו ומעל בני 
לה חברה עשרה לומר תהלים בכל יום בקול יכן מה טוב שיהיה בכל קה

ואם לא אזי על כל פנים דבר יום ביומו הקבוע יהיה נאמר , נעים ושבח
כי יש בהם שבחות ותהלות , ה בשיר וזמר ורון"ברוב עם הדרת מלך ב

תקאות וסיבות יש אשר פוגעות ביום וכמה הרפ, ת בה"גדולות להשי
וביער ביבשה , בים ובשדה, בעיר וחוץ לעיר, בבית וחוץ לבית, ובלילה

וכנגד זה הציגו לפנינו קדמונים זכרונם לברכה רפואות , ובמים ונהרות
 -ועורך תפלות שירות ותשבחות ', אשר אדם בהיותו בטוח ה, והצלות

  ..." רבה שלוחים למקוםכי ה -הם נעשים לו לפרקליטים ולשומרים 

•   

  "פדיון" מספרכ מזמורים בתהליםן "תיקן קלך המדוד 
עמק "ק בעל "הגהעל התהלים כתב דלפי דברי  "תפלה לדוד"בפירוש 

שאמירת התהלים בכוונה מהוה הצלה ופדיון מכל הצרות , ל"הנ "המלך
ן מזמורים "ה ק"יתכן אם כן דמטעם זה חיבר דוד המלך ע ,והפורענות

בכוונה יפדה את עצמו  לרמז דעל ידי לימוד מזמורים הללו" פדיון"כמספר 
  . מכל מיני פורעניות

  : מגודל כח ספר תהלים להאומרו בכל יום, עתיק יומין, מעשה רב
כי בשנת , ד"הי' שמעתי מפי אבא מורי הק :מובא "מלךמק הע"בספר 

שלא שלטו , נשאר כפר אחד סמוך לערפורט, תשנתיים אחר הגזירו, ב"קי
  לבד ) ללמוד(לא כל כך יודע , והיה יושב בו איש מסכן וחסיד, בו האויבים
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  ותוך שלושים יום לפטירתו , והיה זקן ונפטר בשיבה טובה, פשוטי המקרא
 ונדמה לו שהיה עומד, בא בחלום לחכם אחד מופלג וחסיד שחי בערפורט

וכי אינך האיש אשר : אמר לו החסיד. בזרועולפניו בתכריכין וספר קטן 
ומה הספר : אמר לו. אני הוא, כן דברת, אמר לו. קברנו ביום פלוני פה

ובאתי להזהירך שתזהיר את בני , ספר תהלים: אמר לו, הזה אשר לך
, שיבריחו עצמם מן העיר וימלטו את נפשם, הישוב ההוא שהייתי דר בו

, כי כל עוד שהייתי חי, קהלותוימלטו אל ה, כי כלתה אליהם הרעה
בזכות זה האריכו , השלמתי וגמרתי כל ספר תהלים בכל שבוע כמה שנים

  . ומעתה אין מי שיגן עליהם, בשלוה וניצולו עד הנה
. והזהירם, ושלח שליח מיוחד לשם בכתבו, ויהי בבוקר ותפעם רוח החסיד

שנתייאשו ומקצתם , נמלטו וניצולו, היראים מדברי החסיד, והנה מקצתם
לא השגיחו בדברי החסיד עד שפגעה בהם יד , מן הפורענות ונשארו שם

ל הדבר הזה לא "ומהיום ההוא ששמע אבי מורי הקדוש ז. ומדת דינו', ה
על כן אל תרפה . חלקים' היה נמנע מלומר ספר תהלים כל שבוע על פי ז

  ". ידך ממנו
 -" נהגי וורמייזאמ"והעתיק את הסיפור רבי יהודה לייוא קירכום בספרו 

  ". מתוך ספר ישן מאד"

  "תהלים"בשם ביאור ה
ביאר  "ליקוטי שושנה"ע בספרו "ענסק זי'ק הרבי רבי אלימלך מליז"הרה

כי הלא כל הצרות והיסורים שבאים לו , "תהלים"לפי זה גם את השם 
, המפסיקים את קשר האדם לעולמות העליונים, לאדם הוא מחמת חטאיו

רשו כי תפילה הוא מלשון ועל ידי התפילה מתחבר האדם שוב לש
, "נפתולי אלקים נפתלתי) "ח, בראשית ל(התקשרות ומלשון הכתוב 

כי יש עליו , אך לפעמים אין מועיל תפילה חלילה. וממילא האדם מתרפא
לומר תהלים ולהתקשר בעולם הגדול , ואז העצה היעוצה, קטרוג חלילה

' תהלה'כי ) ב בערך תהלה"ג פכ"עיין פרדס רמונים שער כ(הנקרא תהלה 
ואין , כי שם הוא רק אור גדול, )י, איוב מא(' ואחריו תהל אור'הוא מלשון 

ולכך נקראים , ושם נמתק הכל, והוא רחמים גמורים, כח בדין לקטרג שם
ואין שטן ואין פגע , שיכולים לפעול על ידן הכל, "תהלים"שירי דוד מלכינו 

  ". רע

•   
בי לוי יצחק מבארדיטשוב ק ר"הרה" סניגורן של ישראל"ומדבריו של 

שזאת היתה , למדנו) פורים קדושה שלישית( "קדושת לוי"בספרו ל "זצ
ה שעל ידי תהלותיו "דוד המלך ע" נעים זמירות ישראל"מטרתו ורצונו של 

וזמירותיו יתבטלו כל הגזירות הרעות מכלל ישראל ויושפעו רחמים 
ותשבחות פעל ה על ידי שירות "הנה ידוע שדוד המלך ע"כי : וחסדים

' ורחמיו על כל מעשיו'כגון , שהאל יתברך נמשך באלו השירים שאמר
עשה בשירות ודבורו פעולה שהאל יתברך נמשך במדת  - ) ט,קמה(

פעל שהאל יתברך  -' לכל' טוב ה') שם(וכשאמר המשורר . הרחמנות
... ה בשירות ותשבחות שלו"כן רצה דוד המלך ע... נמשך במדת הטוב

שדוד ... בתפארת ישראל יבטל כנסת ישראל הגזירות רעותשבשעשועים ו
המלך רצה בדבורו שהאל ישמע שוועת כנסת ישראל ויבטלו גזרותיו 

  ...". יתברך

  מצריו תהיהועזר 
על ) שפת אמת לקוטים דברים(בספרו  ע"זי "שפת אמת"ק בעל ה"הגה

כתב שמשה רבינו התכוין , "קול יהודה' שמע ה): "ז, דברים לג(הפסוק 
את תפלת כל יהודי שיתפלל בספרו של דוד המלך ' בכך להתפלל שיקבל ה
שנעשה " -' ואל עמו תביאנו'וזה שאמר הכתוב . החוטר משבט יהודה

מהבקשות שלו ספר תהלים שהוא עמוד גדול למחזיקים בו להיות נושע 
שדורש את הפסוק הזה , א שמצא כן במדרש תהלים יז"ומסיים השפ" (בו

ואל עמו "אף הוסיף לבאר  "לב שמחה"בעל הונכדו ). על דוד המלך
שיכולים לפעול  -" ידיו רב לו. "שיהא כח זה לכל עם ישראל -" תביאנו

להיות לעזר לכל אחד לצאת  -" ועזר מצריו תהיה. "י התהלים"הרבה ע
  . מכל הצרות והמיצרים

 ע"זי מפילץ" שפתי צדיק"ק ה"הגהעל פי הדברים הללו פירש גיסו ו
שדוד ) ט א"שוח(לבאר את דברי המדרש המפורסמים ) נ, ת מטשבועו(

 -" שכל העוסק בתהלים יהא חשוב כעוסק בנגעים ואהלות"המלך ביקש 
 ת שמי שיעתיר תהלים יוכל להיושע על "שביקש דוד המלך מהשי"והיינו 

כי ... שלא יצטרך להתייסר ביסורים - ידי איזה פסוקי תהלים בלב נשבר 
  ". ואם אומר תהלים משיג לב נשבר וחשוב כמו יסוריםנגעים זהו יסורים 

  ...תצא למלחמה על אויביךכי 
ל מבאגדד בספרו המפורסם "יוסף חיים זצ הגאון רביכתב גם , כיוצא בזה

  "נחש"שכל הצרות מקורן מה) פרשת כי תצא חלק הדרוש" (בן איש חי"
  
  
  

  

 "ש"נח"וקודם אותיות , הקדמוני שהוא האויב הגדול ביותר של היהודי
ללמדנו שאין דבר המכניע את כל המקטרגים , "זמר"מופיעות האותיות 

 צרה בכל להלחם ביותר הגדול זין והכלי, והמשטינים כמו מזמורי תהלים
כי "וזה רמזה תורה , תורה לימוד מכל יותר מסוגלים שהם ,התהלים הוא

 -" על אויביך"תעשה זאת , ועליך להזדיין בכלי זין -" תצא למלחמה
  . ח"ודפח, שהוא אויביך הגדול ביותר" נחש"האותיות שלפני 

  נפלאה לרפואה סגולה כל ספר התהלים אמירת 
שיח שרפי קודש (פר מסו ל"ק רבי יחיאל מאיר מגאסטינין זצ"על הרה

שכל אימת שבא אליו חולה ציוה תמיד לומר עליו כל ספר ) תהלים אות ג
, וכששאלוהו מדוע הוא נוהג כך, כדי להושיעו ולרפאותו מחליו, תהלים

ק רבי מנחם מנדל מקאצק "רבו הרהענה שמקור דבריו הם דיוק מדברי 
ספר תהלים כי אם דוד המלך עליו השלום היה עושה כל "אשר אמר  ל"זצ

והיה מדייק , "היו יכולים להחיות מתים במאמר כל ספר תהלים, על הסדר
באם שאדם אומר כל ספר תהלים אפילו הוא אינו על , מדברי רבו הקדוש

  . על כל פנים יוכל לרפאות החולה או להנצל משאר עקתין בישין, הסדר
וב ע הם מדברי המדרש שוחר ט"מקור נאמן לדבריו של הרבי מקאצק זי

לא ניתנו פרשיותיה של : אמר רבי אלעזר" ):'פסוק א' פרק ג(על תהלים 
כל מי  -) כפי הזמן שאירעו-(שאלמלי נתנו על הסדר , תורה על הסדר

מיד היה יכול לבראות עולם ולהחיות מתים ולעשות , שהוא קורא בהן
  ". לפיכך נתעלם סידורה של תורה, מופתים

י ביקש לישב על ספר התהלים ולסדרו המדרש מסיים שרבי יהושע בן לוו
אל תפיחו את : "יצאה בת קול מן השמים ואמרה לו, לפי זמני האירועים

כי כל , אל תעירו את דוד המלך הישן בקברו ולהרגיזו, כלומר -" הישן
יבקש ' י כץ ופי"מהר(קורא בו יוכל להחיות מתים טרם בוא עת התחיה 

  . הרי שמן השמים עיכבו את הגילוי של תחיית המתים) רצון

אמירת כל ספר סגולת  – ישמיע כל תהילתו' ימלל גבורות המי 
  התהלים ללא הפסק

  : "פלא יועץ"רבי אליעזר פאפו בספרו כה דבריו של 
שמי שיש לו איזה דוחק השעה או צער או , קבלה מאנשי שם הקדושים"

יקרא כל התהלים בכל יום , שהוא מהלך בדרך או עובר בים או בנהרות
  ".וזה בדוק ומנוסה, הפסק בכוונה והכנעה ויראה נפלאותבלי 

•   
בספרי חסידות הביאו כיוצא בזה שעל כל הצטרכויותיו של האדם יאמרו 

יהי "כל ספר התהלים אך בתנאי שלא יפסיקו כלל באמצע אף באמירת ה
מדרש פנחס ( ע"ק רבי פנחס מקאריץ זי"הרההלא כה דבריו של , "רצון

כמו פרנסה , על כמה דברים שצריכים לאדם): "אות כח ונופת צופים יא
ע לומר כל "ק מקאריץ זי"ציוה הרה, או על כמה הרפתקאות, וכדומה

בין " יהי רצון"אפילו שלא לומר ה, התהלים מרישא לסיפא בלי שום הפסק
  ". רק לאחר גמר התהלים, ספר לספר

•   
מובא ( ע"מיכל מזלוטשוב זי' ק הרבי ר"ההרויש אשר הביאו כן בשם 

" תשואת חן"ובספר , ")מים רבים"א ובספר "אות קס" רשפי אש"בספר 
הביא כי שמע כן בעצמו מפי  ע"גדליה מליניץ זי' ק ר"מהרה) פרשת ויגש(

שעל ידי כן אפשר להכרית את כל  ,ע"זושא מאניפולי זי' הרבי ר
' מי ימלל גבורות ד): "ב, קו(ופירש בזה את הפסוק בתהלים , המקטרגים

המנוח ' שמעתי מפי החסיד המפו: "וזה לשונו הטהור". ישמיע כל תהלתו
 -מי ימלל , ל מאניפאלי שביאר פסוק זה"ר משולם זוסמאן זצוק"מוהר

ישמיע כל , מי יכול למלל ולפרר הגבורות, )ביצה יב(, מלשון מוללין מלילות
כ סגולה זו "וכן הביא ג(". שיאמר כל ספר תהלים בבת אחת, תהלתו

ח "ל בספרו אגרא דפרקא אות שמ"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זצ"הגה
  "). קיבלתי"בשם 

•   
) ויקנא עמוד י' דיקיםאהלי צ'נ מספר "בשער הסיפורים אות ק(והביא שם 

בעצמו אשר ציוה  ע"זי ק רבי פנחס מקאריץ"הרהסיפור נפלא שאירע עם 
בהשליכו לביתו ילד  -ליהודי אחד אשר הפריץ העליל עליו עלילת דם 

ל "ק הנ"ק מחמת פיקוח נפש והגיע להרה"והלה ברח ביום ש -ערל מת 
 לומר  ואמר לו שישוב לביתו ומיד יתחיל, ונפשו בשאלתו כדת מה לעשות

לא יאמר ' יהי רצון'אפילו ה, כל התהלים מראשו ועד סופו בלי שום הפסק
והלה שמע בקולו ". וכאשר יאמר כן תהיה לו ישועה גדולה, בין ספר לספר

וכאשר הפריץ שמע שחזר היהודי לביתו , וחזר לביתו בלא מורא ופחד
פל אך תוך כדי נסיעתו לבית היהודי נ, הלך מיד לתופסו בבית האסורין

והכל בזכות אמירת ', כן יאבדו כל אויביך ה, ממרכבתו ומת מיתה משונה
  . ש שהאריך בסיפור המעשה"עיי, כל התהלים ברצף אחד
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  תהלים מביאה לדביקות ויראת שמיםאמירת 
   :כאן כמה ציטוטים מגדולי הדורותנביא 

ה מעלות אם אמרתי אספרה כמ" :כותב )מסכת תמיד( ה הקדוש"של
הנה תקצר היריעה מהכיל , י אמירת תהלים"טובות גורם האדם לעצמו ע

כי  ,גם אם נצטט רק את המפורסם מפי רבותינו הראשונים והאחרונים
והן , הלא אין כמותם להציל את האדם מכל צרותיו ומצוקותיו הן בגשמיות

 כי מי שחשקה נפשו לדבקה בו יתברך ובשבחיו אז ידבק עצמו, ברוחניות
    ..."בספר תהלים

ובאמת אין " :כותב )ה"ל' ק סי"מהדו( ע"זי "נודע ביהודה"ק בעל ה"הגה
בלב האדם אהבת הבורא  להלהיב"כמו שירותיו ותשבחותיו של דוד המלך 

   ."ברוך הוא
ובסיפור האדם " :כתב )לג-י כט"פ( שער האהבה "ראשית חכמה"ובספר 

, י אמירת תהלים בכוונה ובקול רם בבית הכנסת"ע, שבחי מלכו של עולם
ה שיספרו גדלו "זהו חפץ הבורא בכי , גורם האדם דביקות נפשו באלקיו

  ."וכבודו ולשורר לפניו כדרך שמשוררים לפני מלך בשר ודם
כי התלהטות האהבה העזה  :מובא )א"פרק כ( מסילת ישריםובספר 

, ה"רוב ההתמדה והעיון במזמורי דוד המלך ע"ת היא על ידי "להשי
אה כי בהיותם כולם מלאים אהבה ויר. וההתבוננות בם במאמריהם וענינם

הנה בהתבוננו בם לא ימנע מהתעורר בו התעוררות , וכל מיני חסידות
  " גדול לצאת בעקבותיו וללכת בדרכיו

כי על ידי אמירת  :מובא ,ע"זי ריסקמגן אברהם להמגיד מטובספר 
, השירות והתשבחות של התהלים מבטל האדם מעצמו את בחינת המות

וכשאומר תהלים בהארה ובחיות המרומז . וממשיך על עצמו חיות אלקית
אזי מאירים את אור ) י, איוב מא(' תהל אור'שהוא מלשון ' תהלים'לשון ב

י הרשעים החטאים "וכל הגבורות והדינים שנתעורר בעולם ע. הנשמה
שעל ידי "יכולים להעבירם על ידי אמירת תהלים בכוונה  -והלצים 

ומיחד את עצמו בקדושתו יתברך באמירת , שהאדם מקדש את עצמו
' ובכוחו להתפלל לה, תעורר מקור הברכה העליונהעל ידי זה נ, תהלים

ת להשפיע כל הטובות והברכות על כל ישראל בכלל ובפרט ברוחניו
  ..." בבני חיי ומזוני, וגשמיות

  .לים מקרב את הגאולהתהאמירת 
י "ע כי") הכתוב לחיים"בהקדמת ספרו (ל "י זצ'הגאון רבי חיים פאלגכתב 

יען ציון היא "ומצא סמוכין לכך . אמירת התהלים אף מקרב את הגאולה
ק "עיר דוד לכן הרגיל ללמוד בספרו ספר תהלים תמיד זוכה ללכת לעה

א שהיא עירו של דוד ושער מקומו במכון שבתו לפי "ירושלים תובב
  ". מדתו

 )ד"ב עמוד קי"ח" (באר שלמה"ובספר  )א ליקוטים"ח(עטרת ישועה בספר 
והנה , "תפלה עושה מחצה"ל כי "אף מצאו רמז נאה לכך מדברי חז

לרמז כי ) ח"שבפרק ע" (גואלם"התיבה המצויה בחצי ספר תהלים היא 
היינו לגאולה אשר במחצית ספר  -תפלת התהלים עושה וגורמת למחצה 

  . התהלים

השולטת  מלכות אדוםהקליפות ותהלים מכריתים את באמירת 
  המשיחמגלים את מלך בכך בגלות ו

ל אשר אמרו במסכת "כי הדברים מפורשים כבר בדברי חז, באמת אמרו
אין בן דוד בא עד שתכלה , אמר רבי חמא ברבי חנינא): "א, חצ(סנהדרין 

שלא תהא להם שום שולטנות לישראל אפילו (מלכות הזלה מישראל 
וכרת הזלזלים '): ה, ישעיה יח(שנאמר , )י"רש. שולטנות קלה ודלה

' בעת ההיא יובל שי לה'וכתיב בתריה ' וגו' במזמרות ואת הנטישות
מלכות "כי : עומק הדברים וזה לשון קדשוב א"ופירש המהרש". 'צבאות

כמו שכתוב , שקראה הכתוב מלכות מזולזל ובזוי, הזלה היא מלכות אדום
וכרת 'וזה שכתוב ', קטן נתתיך בגוים בזוי אתה מאד, ')ב, עובדיה א(

ל בתפלה "ר', במזמרות', שהוא מלכות אדום המושלת בישראל', הזלזלים
כי על ידי ". שנאמרו על הגלותשעושין ישראל במזמורים של תהלים 

מזמורי התהלים גורמים לכריתת מלכות אדום המושלת בישראל ולהגעת 
  . בן דוד מלכא משיחא

  סגולה לפתוח שערי הפרנסהללא הפסק תהלים כל האמירת 
ק רבי "מהרהוכדאיתא , ואף גם זאת יש באמירת תהלים סגולה לפרנסה

אשר ציוה לכל הזקוק לפרנסה וכדומה לומר כל ספר  ע"זי יץפנחס מקאר
ובספר הקדוש ארון עדות , )ח"מדרש פנחס אות כ(תהלים בלי הפסק 

הנני ממטיר לכם לחם מן ): "ד, שמות טז(פרשת בשלח על הפסוק 
  : אף מצא רמז על כך בפסוק וזה לשונו" השמים

  וימשיך , יוםיעסוק באמירת תהלים בכל , ומי שאינו יודע לעסוק בתורה"
  
  
  
  

  

 - ' תהלים'בגימטריא ' מן השמים'והרמז , גם בזה את פרנסתו כמו בתורה
  ". שגם בזה אמירת תהלים הנני ממטיר לכם לחם מן השמים

 

ק רבי יוסף "הגההוא ספר תולדותיו של  -" מרא דארעא ישראל"בספר ו
אף מצא רמז ) ע"ב עמוד תק"ח( ל רבה של ירושלם"חיים זאנענפעלד זצ

ולא יצטרכו עמך ישראל זה "שאחרי התהלים " יהי רצון"פלה העל כך בת
ולכאורה צריך ביאור מה שאומרים תפלה זו אחר  ."לזה ולא לעם אחר

רק אצל הכהן גדול ביום כפור , תהלים ולא מצינו תפלה זו בשום מקום
שאמרו חכמי ) ב, ג(ברכות ' י הגמ"ואמר עפ, ומדוע שייכת לתהלים

לכו והתפרנסו : והשיב דוד. שראל צריכין פרנסהעמך י: ישראל לדוד המלך
   .)דהיינו עם אחר(פשטו ידיכם בגדוד : אמר להם' זה מזה וכו

שלא "ה אחרי שקראנו התהלים שלך "ולזה אנו אומרים לדוד המלך ע
כי גדולים , שאין אנו רוצים העצה שנתן דוד בחייו" 'יצטרכו עמך וכו

כותו יהיה לנו פרנסה בלי ואנו רוצים שבז' צדיקים במיתתן יותר וכו
  . ח"ודפח, שיצטרכו זה לזה ולא לעם אחר

ה היה מתפלל על כל הענינים שצריכים ישראל עד ביאת "כי דוד המלך ע"
ועל פרנסתם , על הבריאים שלא יחלו, משיחנו על החולים שיתרפאו

 ). מאור ושמש פרשת משפטים" (שיתברכו

  :שבח וסגולת אמירת תהליםע ב"זי "פלא יועץ"בעל הדברי 
 ומעל מעליו רעים ופגעים פורענות מיני כל דוחה תהלים בספר שהרגיל"

 שפע מיני כל עליהם ומגלגל ,דורו בני כל ומעל משפחתו ומעל ביתו בני
 כאמירת המזיקים מפני להגן דבר יש ולא ,והצלחות וטובות ברכות
 בספר ללמוד ידבק ,ובשבחיו יתברך בו לדבוק והרוצה ,תהלים על קדיש

 השעה דוחק איזה לו שיש שמי הקדושים שם מאנשי קבלה ויש ,תהלים
 כל יקרא ,בנהרות או בים עובר או בדרך מהלך שהוא או ,צער או

 בדוק וזה נפלאות ויראה ,והכנעה בכוונה הפסק בלי יום בכל התהלים
  ..."ומנוסה

•   

  תהלים בהר ציון מקום משכנו של דוד המלך אמירת
מה שכתבו גדולי הדורות בשבח אמירת לאחר שהבאנו את  :הכותבאמר 

ובכוחו להכרית , טובותוישועות שהוא המפתח להביא השפעות , תהלים
בכוחו ו ,מעל עם ישראל בכלל ומעל כל אחד בפרטכל הקליפות והגזירות 

הכח הגדול  עללהוסיף רציתי אף  .ב את גאולת עם ישראל ברחמיםלקר
  .ה"של דוד מלכא משיחא ע' דווקא במקום של ציונו הק, של אמירת תהלים

ה ושם זכה "התגורר כל ימיו דוד המלך ע בושהר ציון הוא המקום כידוע 
שנמצאת כיום מצבתו של  מקוםה .לקבץ את כל פרקי התהלים לספר אחד

ארון  -ה את ארון הקודש"דוד המלך ע חהניגם שוא המקום ה, דוד המלך
עד  למשך ארבעים וארבע שנים לאחר שעלה חזרה מהפלשתים' ברית ה
בשיר של יום , בסידורו בית יעקבץ "ביעבכמובא , בית המקדששנבנה 

רבי  ,ג"סי תרל' ז חלק ב"ת הרדב"בשו ז"הרדב: מהראשונים 3י "ועפ, שני
בספר  ע"ן זי"ותלמיד הרמב, "כפתור ופרח"בספרו  אשתורי הפרחי

את דוד המלך שם יסד ותיקן  ".תוצאות ארץ ישראל"מסעותיו הנקרא 
משמרות הלוים שינגנו לפני הארון במזמורי תהילים כהכנה לבנין בית 

ויעזב שם לפני ארון ברית ): "'לז' פס' טז' דברי הימים א(כמובא  המקדש
  ". לאסף ולאחיו לשרת לפני הארון תמיד לדבר יום ביומו' ה

אשר שם , וד המלךדהקרוב ביותר למקום גניזתו של המקום הזה לכן 
יי חיותו את ושם העמיד דוד המלך בח, נמצאת רוחו של דוד המלך

ר לקבלת ודאי הוא מקום מסוגל ביותב', ארון המשמרות התהלים לפני 
התפילות ולהתעוררות אותם ישועות שהכניס דוד המלך בתוך ספר 

בפניכם מתוך נסיון שלי ושל רבים אשר עיד או. דורות התהלים לדורי
 ,ה"של דוד המלך ע' במקום ציונו הק כי אמירת תהלים שם, העידו בפני

את הלב ומאירה את הנשמה ורבים מעידים על ישועות למעלה  פותחת
במקום תהלים ובתפילות  מירתאחרי ששפכו את ליבם באמדרך הטבע 

מה מתאים ונאה יותר מאשר לקרוא תהילים אצל בעל ו .קדוש זה
  !?התהילים ובמקום כתיבתם

  'שיוכנס לציון הק ספר תהלים על קלףכתיבת  :לראשונה
י סופר ירא שמים את "ד בימים אלו התחלנו לכתוב ע"בס :הכותבאמר 

שידוע חשיבותו הרבה ( ',ספר התהלים על קלף שיוכנס לתוך הציון הק
ויסיימו בו יאמרו  ,)ד ספרי הקודש"קא על קלף כשאר כוכשהוא נכתב דו

מידי יום המגיעים אברכי כוללי התהלים , פעמים 5 ידי יוםתהלים מאת ה
הסגולה הבדוקה , שהבאנו בהרחבה בגליון זהכפי ו .יעותביומו בקב
ובודאי מי , לומר את כל ספר התהלים ברצף, הלהביא כל ישועוהמנוסה 

כמה וכמה פעמים את כל  מו מידי יוםשבו יסיי, שישתתף בספר תהלים זה
  02-5000920 :להשתתפות. יחולו עליו כל אותם ברכות וישועות ,התהלים

  
  
  


