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התפלל המלך דוד מובא כי  תהילים פרק א'(וחר טוב )שמדרש ב
אלא יהיו  ,ולא יהיו קורין בהם כקורין בספריםביקש: "ו

 ".קורין בהן ונוטלין שכר עליהם כנגעים ואהלות

קבלה תפילתו של דוד המלך התוהנה מצינו מחלוקת האם 
 חשוב קריאת תהילים כלימוד נגעים ואהלות או לא. ו

)שער החיים נפש  ובספרע"ה גאון רבי חיים מוולוזין שיטת ה
העסק בהלכות כי תפילתו של דוד לא נתקבלה ו( 'פרק ב 'ד

הוא ענין יותר נעלה ואהוב לפניו  ,יגיעהבהש"ס בעיון ו
 יתברך מאמירת תהלים. 

 )יז.(והביא ראיה לדבריו מדברי הגמרא במסכת בבא בתרא 
בענין שבעה שלא שלטה בהם רימה ותולעה, ונחלקו שם 

מאן ה ותולעה או לא. בגמרא אם בדוד המלך שלטה רימ
ראשון סובר שלא שלטה רימה ותולעה בדוד המלך הדאמר 

ִרי ַאף" (, ט'ז")תהלים טשהרי ביקש  ,ע"ה שָׂ ן בְּ כֹּ ֶבַטח ִישְּ ומאן  ."לָׂ
סובר כי דוד המלך לא נמנה עם אלו שלא שני שם הדאמר 

"ואידך ההוא רחמי הוא דקא  שלטה בהם רימה ותולעה,
קש שלא תשלוט בו בעי", והיינו שדוד המלך ע"ה אמנם בי

רימה ותולעה, אבל לא מצינו שהקב"ה השיבו על כך 
 להבטיח לו דבר זה.

הביא  לים בפתיחה עמוד ו(י)על התהאולם בספר חלקת יהושע 
ין 'את דברי הרה"ק מסאווראן שהשיב על דברי הגר"ח מוולוז

דבודאי הוא שכל מה שביקש דוד מלך ישראל נתקבל במרום, 
 )תהלים י"ב, ד'(ה התפלל דוד המלך ע"ה וראיה לדבר, דהנ

ֵרת" ל ה' ַיכְּ ֵתי כָׂ קוֹּת ִשפְּ סיפר  )ערכין טו:(, ואמרו חז"ל "ֲחלָׂ
לשון הרע אין לו תקנה, שכבר כרתו דוד ברוח הקודש. וכי 
תימא מנא להו לחז"ל שכבר כרתו דוד והלא רק ביקש, אלא 

 דידעו חז"ל דכיון דביקש דוד על כך בודאי נתמלאה בקשתו.

בא צריך ביאור, כיצד נבאר את דברי הגמרא בב אלא שעדיין
 ששם רואים כי לא נתקבלה תפילתו של דוד המלך? בתרא

ונראה לחלק ולומר, כי כלל בידינו "אין חבוש מתיר עצמו 
. כלומר, שתפילת האדם רים ז:()ברכות ה:, נד מבית האסורים"

ם ודאי שהיא יעל עצמו ספק אם היא מתקבלת אבל על אחר
אחרים כגון  על התפללממילא כאשר דוד המלך  .מתקבלת

וכל הוכחתו מדברי לשון הרע, ודאי שהתקבלה תפילתו. על 
 ,רימה ותולעה ומהתפילה שלא תשלוט ב 'נפש החיים'של ה

ספק אם התקבלה. אבל בזה עוסקת בתפילה על עצמו, ו
ק סובתפילתו שכל הקורא בספר תהילים ייחשב כאילו ע

התקבלה על אחרים,  הלשהיא תפי –בנגעים ואהלות 
 תפילתו.

, אלא 'נפש החיים'דעתם כנראה כי רוב הפוסקים לא היתה ו
כפי שכתב השל"ה הקדוש  ,התקבלה תפילתו של דוד המלךש

והאומר ...וז"ל: )מסכת יומא עמוד התשובה, אות כט( 
תהלים הוא כמתפלל, והוא גם כן כעוסק בתורה, כי כבר 

קש דוד המלך עליו השלום שיהיו מקבלים שכר הקורים יב
)שוח"ט בתהלים כעוסקים בעומק התורה נגעים ואהלות 

 תהלים א(. עכ"ל.

)על תהלים כמו כן החיד"א בפתיחה לספרו יוסף תהילות 
כתב, דוד המלך ע"ה התפלל לה' שיהא חשוב לפניו  אות א(

אמירת תהלים ליתן שכר עליו כעוסק בנגעים ואהלות, 
 ולימודו מועיל לתיקון פגם הברית. עכ"ל יעו"ש. 

דוד המלך  תשבקששגם הוא סובר מתבאר  מסתימת דבריוו
ע"ה דהקריאה בספר תהלים תחשב לאומרם כעוסק בנגעים 

הקריאה בספר שבפשיטות ולכן אמר ואהלות אכן נתקבלה, 
לתיקון פגם הברית, והיינו כי ענין לימוד סדר  המועיל תהלים

נגעים ואהלות הוא נמי תיקון לפגם הברית כי הוא מכלל 
 סדר "טהרות".

וז"ל: אמרו רז"ל שהתפלל )ערך תהילים( פלא יועץ וכך כתב ה
ע"ה שיהא לו שכר עליהם כעוסק בנגעים ואהלות מלך הוד ד

ומאחר שהתפלל דוד המלך שיהא חשוב כעוסק בנגעים 
דמועיל לימודם לתיקון הברית כמ"ש גורי  אהואהלות נר

האר"י שלימוד סדר טהרות לתיקון פגם הברית. הנה כי כן 
לים בכל שבוע מדי ילמוד כל ספר התהלא יגרע מצדיק ל

ואף שכתבו הפוסקים שמי שיכול ללמוד  .שבת בשבתו
לים חשוב ביטול תורה לגבי יהלכות ופלפולים ועוסק בתה

 ,בשבוע לא נאמר זה חתמ"מ ללמוד אותם פעם א ,דידיה
ועת לכל חפץ ומה גם אם קורים אותם ברבים שיתעלו המה 

  . עכ"ל.אהלות ביחידיעלו לרצון יותר מעוסק בנגעים ו

 בראשית רבה סח,)על פי זה נבוא ונבאר את דברי המדרש 
כל עשרים שנה שהיה יעקב בבית לבן היה אומר : "יד(

 . "תהילים

 ולכאורה מה ראה יעקב לומר תהילים בבית לבן?

"ויצא יעקב  :, י'(ח"כ(הפסוק בתחילת פרשת ויצא אלא על 
אם כן  קנג.(דף )ויצא  מבאר שבע וילך חרנה", שואל הזוה"ק

ויצא כ"ט, א'(: "וישא יעקב רגליו וילך (למה כתוב אחר כך 
 סוד.הומתרץ הזוהר הקדוש בדרך  ארצה בני קדם"?

על ר" ואילו המקובל האלקי הרמ"ק זי"ע בפירושו "אור יק
מתרץ, שהתורה  (חלק ו פרשת ויגש דף קעג:) הזוהר הקדוש

פדות משם את נשמות רמזה לנו בזה שיעקב הלך לחרן, כדי ל
על ידי שנשא אותן ה, ישראל שהיו טמונות אצל רחל ולא
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לנשים והוליד את י"ב ראשי השבטים, שמהם יצאו כל 
ישראל עד סוף כל הדורות. וזהו פירוש הכתוב: "וילך ארצה 

 -ם" שהלך לפדות את נשמות ישראל שהן "בני קדם", בני קד
 ם".בני הקב"ה שהוא "קדמונו של עול

שנתבאר כי אמירת תהילים מועילה לפגם הברית, ואחר 
היינו לעליית נשמות שנפלו לעמק הבכא, וכל עבודתו של 

בבית לבן היתה לפדות נשמות ישראל, לכן היה אומר  יעקב
 תהילים שמועילים לכך.  

ומן הראוי לציין את דברי הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין 
בין יעקב אבינו זי"ע בספרו מחשבות חרוץ )אות כ'( המקשר 

לדוד המלך בענין אמירת התהילים המועיל מאוד לזמר 
ודוד המלך ע"ה הוא הגבר עריצים ולהכרית הקוצים וזלה"ק: 

שבא , שובה כמו שאמרו בעבודה זרה )ה.(שהקים עולה של ת
ועל זה הוא כל מזמורי תהלים  ,לתקן כל הפגמים אחר החטא

ם הסובבים שחיבר לזמר עריצים ולהכרית החוחים וקוצי
השושנה העליונה. ועל כן גם הוא חי וקיים כיעקב אבינו 

כי כל עיקר המיתה הוא לתקן  ,(:ע"ה דלא מת )תענית ה
חטא זה שהתחיל בו אדם הראשון בעטיו של נחש באותן 

 ע"כ. (.:מאה ושלושים שנה כמו שאמרו בעירובין )יח

על זה נבוא ונבאר את דברי רבי אלעזר בן עזריה לרבי 
עקיבא מה לך אצל הגדה בא )חגיגה יד. סנהדרין לח:(: "עקי

 ". כלך מדברותיך אצל נגעים ואהלות

ויש לפרש כי רבי עקיבא היה ניצוץ של יעקב אבינו, שעיקר 
תפקידו היה להעלות נשמות ישראל וזה על ידי אמירת 
תהילים שחשובים כ"נגעים ואהלות", לכן אף רבי עקיבא 

ואהלות", היינו בתהילים שחשובים צריך להתעסק ב"נגעים 
 כ"נגעים ואהלות" כדי לתקן את נשמות ישראל.

 

 
 מעלת אמירת התהילים:

 

( וז"ל: פרשת משפטים)מאור ושמש כתב בספה"ק 
ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד "דהנה כתיב 

כי דוד  ,, ופירש הרד"ק"העולם כלו תפלות דוד בן ישי
המלך ע"ה היה מתפלל על כל הענינים שצריכים 

ועל  ,על החולים שיתרפאו :ישראל עד ביאת משיחנו
ולבטל  ,ועל פרנסתם שיתברכו ,הבריאים שלא יחלו

א משיח צדקנו ומהם כל הגזירות קשות. ולעתיד כשיב
במהרה בימינו אז יתבטלו כל הדינין ולא יצטרכו עוד 

כי אז יתקיימו בישראל כל  ,להתפלל על שום דבר
הטובות ונחמות שנתנבאו הנביאים על בית ישראל, 

 ",ן העולם ועד העולםברוך ה' אלהי ישראל מ"וזהו 
פירוש לעתיד כשיודו כל האומות שהוא יתברך שמו 

ואז יתבטלו כל הדינין ולא  ,הוא מלך על כל העולם
כלו "יצטרכו ישראל עוד לתפלת דוד המלך ע"ה, וזהו 

 שאז יהיה לישראל כל טוב. "תפלות דוד בן ישי

הרה"ק מגאסטינין זי"ע היה ידוע כפועל ישועות 
ה מכונה ה'תהילים רבי', באשר בקרב הארץ, והי

הרבה תדיר באמירת תהילים, ואף היה אומר לכל מי 
שפנה לפתחו בבקשת ישועה ורחמים שיאמרו 
קאפיטל פלוני ופלוני, ומשנשאל על כך, אמר 
'ששמעתי ממורי ורבי הקדוש מקאצק זי"ע', שאם 
היה דוד המלך ע"ה מסדר את ספר התהילים לפי 

ו( היו יכולים באמירת הסדר )פירוש לפי סדר חיי
 .תהילים אפילו להחיות מתים

וסיים הרה"ק מגאסטינין, שיש לדייק מדבריו, שעתה 
לאחר שדוד המלך סידר את ה'תהילים' שלא לפי סדר 
תהלוכות חייו )כהא דחזינן שפרק ג' אמר דוד 'בברחו 

ט אמר 'בברחו מפני "מפני אבשלום בנו', ואילו פרק נ
שנים לבריחתו  שאול במערה', שקדם הרבה

 מאבשלום(, אז אין בכוחנו להחיות מתים 

שעליו להישמר כל ימיו )ראה קידושין כט:( וכיון 
של אדם כמו אמירת שאין דבר המטהר את נפשו 

 .תהילים, על כן מסיים אני בכל יום כל ספר תהילים

הגאון רבי חיים פלאג'י בספרו הכתוב לחיים על ספר 
תהלים בהקדמה )ד"ה ומצוה( כתב וז"ל: ומצוה 

עד  על ידי אמירת תהילים, אך את כל הישועות
יכולים לפעול על ידי  -תחיית המתים ולא עד בכלל

שיח שרפי קודש ח"ב אות ם )פרקי תהילי אמירת
 (.ט"תס

לד זי"ע רבה של פננוהגה"ק רבי יוסף חיים ז
סייעיה,  ירושלים עיה"ק היה ידוע כגברא דמאריה

ועל כתפיו נשא הן מה שישב על מדין להורות 
ההלכה בעיר הקודש, וגם נשא במשא העם, לעזור 
ולייעץ לכל אחד מאנשי ירושלים בענייניו הפרטיים, 
ואף היה משכין השלום בין איש לאחיו, וראו בחוש 
היאך שבכל אשר הגרי"ח היה מעורב בו היתה 

 .הברכה שורה

זכה להיות 'גברא  פעם שאלוהו מקורביו במה
דמאריה סייעיה', והשיב, שזכה לכך מפני שהוא 
מסיים את ספר התהילים כולו בכל יום ויום. והוא 
נוהג כך מאחר שנישא לאחר שנת העשרים, וידועים 
דברי חז"ל על מי שלא נישא עד היותו בן כ' שעליו 
להישמר כל ימיו )ראה קידושין כט:( וכיון שאין דבר 

של אדם כמו אמירת תהילים, על המטהר את נפשו 
 ם.כן מסיים אני בכל יום כל ספר תהילי

"א בפתיחה לספר יוסף תהילות על כתב רבינו החיד
ספר התהלים )אות ח( וז"ל: בשנת קי"ב היה בכפר 
אחד זקן אחד ירא שמים מסכן וחסיד ולא ידע ספר 
רק פשוט המקרא, והיה לומד ספר תהלים בכל יום, 
ונפטר בשיבה טובה. ותוך ל' בא בחלום לחכם אחד 
מופלג, בתכריכין וספר קטן בזרועו, אמר לו: האינך 

ש שקברנוך ביום פלוני? ויאמר: אני. אמר לו: האי
ומה הספר הזה בידיך? אמר לו: ספר תהלים. ובאתי 
להזהירך שתזהיר בני הישוב שדרתי בו שיברחו 
משם וינצלו, כי כל זמן שדרתי שם בזכות שגמרתי 
תהלים בכל יום זה כמה שנים האריכו בשלוה 
וניצולו, ועתה אין מי שיגן עליהם וכלתה עליהם 

רעה. ובבוקר נתפעם רוח החכם ושלח שליח ה
מיוחד לשם במכתב והזהירם והיראים נמלטו 
וניצולו ומקצתם נתייאשו מן הפורענות ונשארו 
שם, ופגע בם יד ה'. על כן יזהר לומר בכל יום כמה 

 מזמורים לפחות וכו'. עכ"ל יעו"ש.

הגאון רבי חיים פלאג'י בספרו הכתוב לחיים על 
ספר תהלים בהקדמה )ד"ה ומצוה( כתב וז"ל: ומצוה 
לאודועי מה שאבותינו ספרו לנו, דבהיותו פה 
אזמיר הרב הגדול בעל שמחת יום טוב והלכות יום 

חולם נפל פסוק זה בפיו טוב זצוק"ל, בהיותו 
ל"ה( "וגנותי על העיר הזאת להושיעה  ,ז")ישעיה ל

למעני ולמען דוד עבדי". ופתרו לו בתוך החלום, 
דהוא על עירנו אזמיר יע"א, דאגוני מגנא מה 
שקורין היחידים בספר תהלים פעמים רבות. ובדיק 

 בשמה "עת הזמי"ר הגיע". עכ"ל יעו"ש.

דות הגאון רבי עקיבא בספר מאורן של ישראל בתול
גאון רבי עקיבא איגר את השפעם שאלו  מובא: איגר

זצ"ל מדוע נטו בני מדינת אשכנז ופרייסין )גרמניה( 
שהיו מדינות אלו כלילות יופי  מדרך התורה, בו בזמן

בתורה ובעבודה. והשיבם, יען עזבו אמירת תהלים 
 ולא חשו להיזהר בזה. עכ"ד.

 בתענוגיםלהתענג  –קו השיעורים 
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https://www.dirshu.co.il/%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%90%d7%a9%d7%a8-%d7%90%d7%a3-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%a9%d7%9e%d7%a2-%d7%94%d7%99%d7%98%d7%91-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%94%d7%a4/

