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אמירת תהלים
הנה בימי חודש אלול וימי הרחמים נוהגים
להרבות באמירת תהלים .נביא כאן מדבריו
ומהליכותיו.
ונבוא בבקשה עקב הכנת קונטרס פנינים
ופירושי רבנו על תהלים ,נשמח לקבל ביאורים
ופנינים מרבנו על תהלים -
בטלפון052-768004 :
או במייל0527680034@okmail.co.il :
ויש"כ.

צוואת רבינו
כתב רבנו בצואתו [אות ט] אבקש שכל מי
שרוצה בטובתי ילמוד כל יום פרק א' משניות
עד גמר י"ב חודש והבנות יאמרו כל יום עשרה
פרקי תהלים גם בשבת ויו"ט.

פרקי תהלים המסוגלים
כתב רבנו :מובא בשם השל"ה הק' עט ,פ' קלז,
כה ,נא ,צ ,פט ,צח ,קז ,צו.
ובנוסח אחר רשם רבנו על כריכת הספר
תהלים שלו :מדברי השל"ה הקדוש להגיד
עשרה פרקי תהלים אלו כל יום.
תהלים עט כנגד בינה
פ' רומזים לספירת גבורה.
קלז .רומזים לספירת הוד
כה .בו רמזים לספירת חכמה
נא .בו רמזים לספירת חסד
צ .בו רמזים לספירת נצח
פט .בו רמזים לספירת כתר
צח .בו רמזים לספירת תפארת.
קז .בו רמזים לספירת יסוד.
צו .שירו לו שיר חדש שהוא מזמור המדבר
בענין הגאולה העתידה.

עשרה פרקי תהילים לומר כל יום

טוב מעט בכוונה...
נשאל רבנו מנשים צדקניות שרוצות לארגן
קבוצת נשים שיאמרו כל יום את 'כל ספר
תהלים' ,שכוחו גדול מאד ,כמבואר הענין
בספר פלא יועץ( .ערך תהלים) וכדי לחזק את
הדבר רוצים לתת על זה סכום כסף ,ויהי' בזה
ג"כ היכי תימצי להחזיק לומדי תורה.
ועצם הדבר שיבח רבנו שזה דבר טוב [וכמובן
באופן שאינו בא על חשבון הבית והילדים]
אך התפלא למה צריך לתת על זה כסף? וכי כל
דבר צריך כסף? וכשטענו שדבר שעושים בלי
כסף ,לא מרגישים מחוייבות כל כך ,ולפעמים
אומרים ולפעמים לא וכו' ,ועל ידי הכסף יהיה
מחוייבות לשמור על הקביעות בשלימות.
השיב רבנו 'טוב מעט בכוונה מהרבות בלא
כוונה '..והיינו שטוב שיאמרו פחות ובלי כסף,
מאשר יאמרו הרבה עם כסף.
והנה דעת הזוה"ק מובא במג"א סי' תמ"ד
סק"ב דסעודה שלישית אפשר לקיים בדברי
תורה .והסתפק רבנו באילת השחר (שבת קיט,
א) ויל"ע כיצד נשים יקיימו זה ואפשר דדי
שיאמרו תהלים או ילמדו ההלכות השייכות
להם.

אם יאמר תהלים בלי לתקן מידותיו
אמר רבנו :בא אלי אחד מקהילה שלטענתו
אירעו שם כמה צרות ,ועכשיו בנו חלה ל"ע,
אמרתי לו שיש אומרים שאם בבית אחד

התגרשו הדיירים שם כמה פעמים זה בעיה
בבית ,ואני אומר וכי הבית חטא? ,אנשים
חוטאים!!! [נכון שיש גם ענין בבית] אבל
העיקר הוא איש בעונו ישא.
ואמרתי לו שיאמר כל יום את כל ספר
התהלים ,וכן אשתו ,ובדמעות דהרי שערי
דמעות לא ננעלו.
אף שאמרתי לו לומר תהלים ,שכחתי לומר לו
שאם יש ענין של 'בין אדם לחברו' לא יועיל
התהלים ,כגון שרוצה שכנו לבנות ,והשני לא
נותן רשות מאיזה סיבה רחוקה וכדו' ,ובזה
מצער את חבירו [ואחרי שבאים עליו צרות
כבר מוכן שיבנה אף אלף חדרים]( .צדיק
כתמר יפרח עמ' רלד)

השתדלות לסיעתא דשמיא
דברי רבנו :אמירת ספר תהילים כל יום הוא
עיצה והשתדלות לסיעתא דשמיא לחיזוק
הרוח והגוף ולשמירת בריאות האדם ומשפחתו
יותר מכל מיני בדיקות רפואיות.
ספר תהילים מלווה את עמינו מבריאת אדם
הראשון ועד ימינו אלה ממש כוחו הוא בקשר
האמיץ בינינו ובין קוננו יתברך( .דפי עיון גליון
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מזמור קי"ט
שח רבנו :בלילה כשאני מתעורר קשה לי
לראות ,לכך הרבה פעמים אני אומר פרק קי"ט
בתהילים שיש בזה מעלה מיוחדת של א' ב'
כפול שמונה (עי' ברכות ד ,ב) (שם עמ' רסג)

איזה פרק לקחת
עוד שאלה :מחלקים תהלים בין הנשים יש
ענין איזה פרק לבחור ,אמר רבנו שאין הבדל
אבל אם רוצה תיקח פרק קי"ט שיש שם את
כל האותיות( .שם)

לתקן חטא
אחד שאל לרבנו היות והיום זה ימי השובבי"ם

יו”ל ע”י מערכת ‘קובץ גליונות’ .נשמח לקבל תמונות ממרן הגראי”ל זי”ע במיילk.gilyonot@gmail.com :

מה יכול לעשות לתקן את החטא ,והוסיף
ואמר להתענות אינו יכול מסיבות בריאות ,וכן
לא זכה לכתרה של תורה.
השיב רבנו שידבר פחות ,ויאמר הרבה תהלים
[והוסיף אם הוא הי' בר הכי הייתי אומר לו גם
ללמוד הרבה גמ']( .שם)

'לערבב' את הטיפולים עם תהילים .הוי אומר,
להתפלל ולהרבות באמירת תהילים.

לזש"ק
רבנו באמירת תהלים

חמישים פרקים

התרת נדרים

שח אחד מגדולי רה"י ,שדרכו לפני שנוסע
לחו"ל לגיוס כספים לישיבתו ,לבקש רשות
וברכה מרבנו.
ובאחד הפעמים אמר לו רבנו שלפני שיתחיל
באסיפת הכספים יאמר חמישים פרקי תהלים.
והוא נסע ושכח מכך ,בשדה התעופה בארה"ב
חקרו אותו על סיבת בואו והוא לא ידע טוב
אנגלית וכנראה אמר משהו לא טוב ,ואמרו
לו שישאר כאן ויצטרך לחזור בחזרה במטוס
לארץ ישראל ,ואין לו רשות להכנס ,והוא
ניסה בכמה דרכים ולא הצליח ואז נזכר במה
שרבנו אמר לו לומר חמישים פרקים ,ואמר
בהתעוררות חמישים פרקים.
ומיד בסוף התפילה נכנס לשם בן אדם שדיבר
עמו בעברית ושאל אותו מה קרה לו ,וסיפר
לו מה קרה ,והלה יצא לכמה דקות ודיבר
עם האחראים ואמר לו שזה סודר והוא יכול
להיכנס לארצות הברית ,הוא הסביר להם את
מה שהתכוין.
ואז אותו ראש ישיבה שאל את אותו אדם
מהיכן הגיע וכיצד יודע כ"כ טוב עברית ,שהיה
נראה שהוא אחד מהעובדים במקום ,ענה לו
הלה 'אל תשאל שאלות מיותרות'.

במוצש"ק ויצא תשנ"ו ביקש רבנו שיעשו לו
התרת נדרים מה שנהג לומר כל יום סכום
מזמורי תהלים ועכשיו מרוב הטרדות הפונים
אליו אינו מספיק ויוצא שאומר בלי כוונה,
והוא מתחרט על שלא אמר הנני עושה בלא
נדר ואם הי' יודע שלא יוכל לאומרו בכוונה לא
הי' נודר כלל והותר לו ,ושאלו אותו סו"ס הרי
צריך את אמירת התהלים ,ואמר שבלי כוונה
אינו מועיל.

לערבב
היה יהודי שחלה ר"ל והרופאים כבר היו
נואשים ,קרוביו נגשו לרבנו ושאלו מה עוד
הם יכולים לעשות בשבילו ,לאחר שדרכי
ההשתדלות כבר נסתתמו.
והשיב רבנו בזה"ל" :לערבב" ...השומעים שלא
הבינו את תשובתו ,ביקשו הסבר ,ורבנו הסביר:

מכתב רבנו לספר תהלים המפורש
כבוד הרה"ג ר' יעקב וינגרטן שליט"א אחרי
שכתר"ה זכה לעשות ביאורים להמחזורים של
החגים שיהי' מובנים לכל המתפללים בהם,
נפשו ִאותה לבאר ספר התהלים ,אשר כל
ישראל בכל הדורות משבחים בזה ומתפללים
להקב"ה ,וכל התפלות שאנו מתפללים לו
יתברך רובם מתהלים אשר זיכנו צורינו מתנה
טובה ,ובודאי יש הרבה שצריך לבאר פירושם.
ויזכה כתר"ה לעשות אזנים לספר התהלים,
ובודאי יהא נחת רוח להקב"ה כשמבינים מה
שאומרים ,ויתווספו זכויות לכלל ישראל.
ונזכה להושע בקרוב לגאולה האמתית בב"א.

להציל בגיוס תרומות
באחד הפעמים שהרה"ג ר' אלחנן ויסבורד
הוצרך לסכום גדול של כסף עבור החזקת
הכוללים ,רבנו הציע לו לומר את כל התהלים
בכותל ,והיה פעם שאמר לו לומר כל יום שהי'
בחו"ל כל התהלים [והי' מצב שראו עוזריו
שלא בא כיון שהי' באמצע התהלים ולא רצה
לדבר באמצע ,אספו הכסף בלעדו] וכן חשבו
הגבירים שמשהו לא כשורה אצלו שניסו
ליצור קשר עמו וענה להם בטלפון באמצע
התהילים בקול נו נו ,חשבו שאירע לו משהו,
וריחמו עליו ודאגו לו לכסף שהיה צריך עבור
הכוללים( .שם עמ' שסה)

ברכ"י או"ח סי' רל"ח].

ומספר הגר"א שטראוס שליט"א :אור לכ"ה
בשבט תשנ"ג .לשאלתי ,ענה לי רבינו דכיון
שמבקשים ממנו להתפלל על חולים הרי
הוא מתפלל עליהם ,על אף שאין ראוי הוא
שתיענה תפילתו ,אבל כיון שמבקשים מתפלל
הוא .ואמר לי שאין הוא אומר תהילים בלילה,
אלא אחרי עלות השחר לפני התפילה אומר
הוא הרבה פרקי תהילים.
אמנם בשנים האחרונות פעמים הרבה רבנו
היה אומר תהילים בלילה (עי' שעה"צ סי' רל"ח
סק"א) .ואמר שאחר חצות הלילה יש מתירים
(עי' כף החיים סי' רל"ה אות ט') .ועוד השיב
שודאי עדיף לומר תהילים מלישב בטל .ורבנו
היה אומר תהלים קודם חצות( ,וע"ע בארחות
רבנו ח"א עמ' צז).
והביא שבעל הקהלות יעקב היה אומר תהילים
בקבלת קהל בין איש לאיש שהיו מגיעים אליו
בלילה .והיה אומר ,הרי זה לא איסור ,וללמוד
אני לא יכול אז לכה"פ אומר תהלים .ורבנו
אמר הצעה למי שאומר תהלים בלילה שיאמר
עם פרש"י ואז נחשב כתורה שבע"פ[ .ועי'

לפני כמה שנים בא לרבנו זוג כאוב ומדוכדך
מאחת המדינות הרחוקות ,ובכו שכבר הרבה
שנים הם מחכים לפרי בטן ולא זכו עדיין.
ויעץ להם רבנו עצה זו ,שיאמרו שניהם כל
הספר תהלים בכל יום ,וכששאלו שזה לוקח
להם בערך ארבע שעות ולא יוכלו לומר הכל
בבת אחת ,אמר רבנו שיכולים לחלקו לחלקים
ובכל פעם שיש להם זמן יאמרו מעט ,והעיקר
שיסיימו את הספר כל יום .לאחר כשנה ביקשו
לבשר לרבנו שנולדה להם בת ,ושמח עמהם.

בכלות הכחות
מידת הזריזות היה לפלא גם בעת זקנתו
המופלגת ,שראו מתאמץ בכל כוחו לא
להתעצל ,ופעם שכב בכלות הכוחות על
מיטתו ואמר לתלמידו רבי משה ס .אולי זה
עצלות והתרומם והתחיל להגיד תהלים.

הוספת פרקי תהילים
הורה רבנו שהממתין לציבור שיגיעו לישתבח
יכול להוסיף ולומר פרקי תהילים שאינם
מפסוקי דזמרה ,אבל דוקא כל זמן שעדיין לא
אמר ישתבח [וראה סי' נ"ד ס"ג ,והרי אפילו
בשיר המעלות ממעמקים כתב המג"א דצ"ע על
הכתבים שכתבו לומר שם את שיר המעלות].

בליל הסדר
אחרי הסדר היה אומר שיר השירים בחדרו,
ולומד עד שתחטפנו שינה[ .היו שנים שבהן
היו צרות וגזירות על עולם התורה ואמר רבנו
תהלים אחר הסדר].

תהלים בת"ב
לענין תשעה באב הביא המשנ"ב (סי' תקנ"ד
סק"ז) דעות האם אפשר לומר תהלים .ומטין
דהחזו"א אמר שאשה יכולה לומר תהלים

בתשעה באב .ואפשר דאשה שאומרת תהלים
אינו תורה שאסור בת"ב ,דיסוד האיסור
הוא משום שד"ת משמחים לב ,וזה רק במי
שמצווה( .אילת השחר שבת קיט ,ב)
הגר”ח קניבסקי ,בעת שבא לנחם על פטירת
הרבנית אמר לרבנו שהחזון איש התיר לאחותו
לומר תהילים בתשעה באב .והוסיף הגר”ח
שיתכן שדוקא לאשה התיר החזון איש כיון
שאין על אמירת תהילים שלה שם של דברי
תורה כיון שאינה מצווה ללמוד ,אבל איש
שמחויב בת"ת אפשר שאסור בזה .ואמר לו
רבנו דמ"מ גם איש יכול לומר התהילים עכ"פ
בתורת תחנונים ולא בתורת ת"ת ,ואם התיר
החזון איש לאשה א"כ יש להתיר גם לאיש
בתורת תחנונים( .אעלה בתמר מתורת החזון
איש עמ' כב)

אמירת תהלים בר"ה
בשנה שהתפלל מוסף בביתו וסיימו הרבה
לפני חצות ,לא הלך רבנו לאכול אלא המשיך
באמירת תהלים עד חצות ואז אכל ,והסביר
דיש ענין לעסוק בשירות ותשבחות עד חצות,
לכך אמר תהלים עד חצות.
ואמר רבנו :הגרי"ז היה נוהג להרבות באמירת
תהלים וכן גם נוהגים העולם משום שיום זה
הוא זמן תפילה ,ולכאו' יש לכך מעלה משום
דכשאומר תהלים ביום זה אע"פ שאינו מבין
הדברים לעומקם (ומי מבין )...מ"מ מרגיש
שמדבר עם קונו ומתחנן אליו וכמ"ש דוד
המלך (תהלים סג ,ב) 'צמאה לך נפשי כמה
לך בשרי וגו''.
וכבר הבאנו את המעשה עם החלום בליל
יוה"כ תשל"ד ,שסיפר רבנו שמיד התעוררתי
והלכתי לבעל הקהלות יעקב וספרתי לו את
החלום ,ולקח תהלים ונתן לי ,ושנינו אמרנו
זמן ממושך פרקי תהלים ,ולכן אני הולך מביתו
להתפלל תפילת ותיקין.
והנה באותו היום נפתחה מלחמת יום הכיפורים,
ואחרי תקופה כשהיה הגרב"צ אצל הקהלות
יעקב (הייתה לו קביעות ללכת בכל שבוע
אליו) שח לו הקהלות יעקב שמי יודע מה היה
יכול לקרות ,ללא אותם פרקי תהלים שאמרו
בליל יוה"כ עוד קודם הצרה[ .ותפילה לפני
הצרה מועילה הרבה יותר מאשר בתוך הצרה
כמבואר בחז"ל].

להשמיע ואולי לא.

קריאה לפני מנחה
בגמ' בשבת (קטז ,ב) איתא שאין קורין לפני
מנחה ספרי כתובים .יל"ע אם גם אסור לומר
תהלים.

ג' פרקי תהלים
משנת תש"ס שהתחילה האינתיפדה בריבוי
פיגועים וכדו' רח"ל ,הנהיג רבנו עם שאר גאוני
וצדיקי הדור לומר כל יום אחר התפילה ג' פרקי
תהלים פ"ג ק"ל וקמ"ב ,והקפיד רבנו עד השנים
האחרונות לחייו בין בחול בין בשבת לומר
פרקים אלו עם הציבור לאחר שחרית ,ובחול
מוסיפים לומר ג"כ אחינו בני ישראל ,ובשבת
אין אומרים אחינו וכו'[ .וראה בהל' אבילות מה
שהבאנו מנהג רבנו בימי אבילותו]

כוח תפילת תשב"ר
כמה פעמים בעת צרה המליץ רבנו שיתפללו
תינוקות של בית רבן על זה .וסיפר את
המעשה עם הג"ר אליהו דושניצר משגיח
בישיבת לומז'ה בפ"ת ,שהיה צריך למכור
פרדס שנשאר לו מירושה ,ולא הצליח למכרו,
וביקש מהג"ר יעקב משה קורדלנסקי מנהל
ת"ת יבנה בירושלים שיאמרו עבורו הילדים
בת"ת תהלים .לאחר תקופה פגש הג"ר אליהו
את הג"ר שלום שבדרון וביקש ממנו שישאל
את הג"ר יעקב משה למה לא התפללו הילדים,
ושאלו הג"ר שלום מנין יודע מעלתו מכך שלא
התפללו עדיין ,וענה הג"ר אליהו ,איזו שאלה
זו מנין ,מזה שלא הצלחתי למכור את הפרדס,
והג"ר שלום ביקש שוב מהג"ר יעקב משה,
ואכן אמר לו ששכח לבקש שיתפללו על
זה והבטיחו שיתפללו .ומיד אחרי שהתפללו
הצליח למכור את הפרדס( .מפי בן רבנו הגר"מ)

אם צריך להשמיע לאזנו

צילום כריכת הספר תהלים של רבנו

בגמ' בברכות (טו ,א) הקורא את שמע ולא
השמיע לאזנו – יצא .יל"ע בדבר שאינו חיוב
כגון אמירת תהלים אם צריך דוקא להשמיע
לאזנו או לא.
ומהכא דאמרינן ההוא בשאר דברים ,אין ראי'
על דברים שאין חיוב כלל ,דאולי כן צריך

תהלים ליד קבר החזון איש
החזון איש הקפיד שלא לומר תהלים בד' אמות
של הקבר ,ושאלו את רבנו א"כ כיצד היום
אומרים תהלים בסמוך לד' אמות של החזון
איש.
ואמר שאנשים לא באים בתורת תפילה ,אלא

כדי לבכות על הצרות שלהם וכדמצינו בחז"ל
(הובא ברד"ק מלכים ב פרק ד) על אשת
עובדיה שבכתה על קברו ועוד ,וזה מותר.
ורבנו באחד השיעורים ,אמר על מה שאומרים
תהלים ביארצייט ליד קבר ,שכיון שזה לטובת
הנפטר ולכבודו – מותר .וצריך להתרחק
מהקברים הסמוכים ,או לכוין גם עליהם שעי"ז
לא יהיה להם לועג לרש.
ורבנו עצמו כשעולה לקבר אשתו הרבנית ביום
היארצייט נהג לעמוד במרחק ד"א מהקבר,
ולומר שם תהלים.

שיעור בתהלים
סיפר רבנו על ידידו הגר"מ סולובצ'יק זצ"ל
ידוע שבכל שבת היה אומר שיעור לבעלי
בתים בספר תהלים ,והיה מכין את השיעור
הרבה זמן ,ובשיעור עצמו לא היה אומר כי אם
מעט ממה שהכין( .רשימות רי"ס)

סייעתא להבנה בתהלים
בתקופת הבחירות בשנת תשס"ט ,רבנו נסע
מעיר לעיר ומכרך לכרך לעורר את בני ישראל
בגודל המערכה .באחת הנסיעות התחדש
לרבנו באמצע הנסיעה פשט בדברי הגר"ח
בב"ק ,שהתקשה בהם תקופה ארוכה .ואמר
רבנו שזה מעין דאיתא בגמ' (קידושין לא ,ב)
וכי הוה אתא רבי אבהו קרי אבבא רהיט ואזיל
ופתח ליה ואמר אין אין עד דמטאי התם ,יומא
חד אמר ליה אשקיין מיא ,אדאייתי ליה נמנם,
גחין קאי עליה עד דאיתער ,איסתייעא מילתיה
ודרש אבימי מזמור לאסף (תהלים עט) .והיינו
שכאשר עוסקים במצוות יש סייעתא דשמיא
להבין בתורה( .מפי הרה"ג ר"י רוזנגרטן)

כנגעים ואהלות
בספר אור השנים [שרבנו טרח להוציאו
מחדש] ואם מנהגו לומר תהלים קודם התפלה
קודם הנדפסת הבקשה קודם תהלים יתחיל
בזה הלשון הריני מוכן ומזומן לומר תהלים
לקיים מ"ע כו' ללמוד תורה שנאמר דברים ה'
א' ולמדתם אתם ושמרתם לעשותם כדלעיל
מ"ע ב .ויהי רצון שיהא נחשב כאלו עסקתי
בנגעים ואהלות ר"ל אע"פ שאמרו חז"ל (עי'
ב"מ דף ל"ג ע"א) הלומד מקרא מדה ואינו מדה
משא"כ תהלים כאשר הבטחת לדוד עבדך
ולנו .ע"י חכמינו ז"ל .ואח"כ יתחיל יהי רצון
הנדפס.
ובמהדורת אור השנים של ידידנו הרה"ג ר"י
אוהב ציון שליט"א ציין בזה :מרן הגראי"ל
שטיינמן שליט"א עורר כאן בדברי הרהמ"ח
ונראה לברר הדברים הנה במדרש שוחר טוב
מזמור א' איתא שדוד המע"ה ביקש שהקורא
תהלים יהא נוטל שכר כעוסק בנגעים ואהלות
ובנפש החיים שער ד' פרק ב' כתב בזה"ל וגם

מי יודע אם הסכים הקב"ה על ידו בזה כי לא
מצינו בדבריהם ז"ל מה תשובה השיבו הוא
יתברך על שאלתו כמו שמצינו בב"ב י"ז ע"א
ואידך ההוא רחמי הוא דקא בעי עכ"ל ומדברי
הרהמ"ח כאן מבואר שנקט שדוד נענה
ובפירוש התפילות והברכות לר"י בן יקר רבו
של הרמב"ן בפי' ברכת ברוך שאמר כתב וז"ל
וקורין בהן בתלים והוגין ונוטלין שכר עליהם
כנגעים ואהלות וכו' עיש"ד .ועיין בזה במש"כ
באורך במבוא לתהלים המפורש להר"י וינגרטן
פ"ג בהאי ענינא דבקשת דהמע"ה ואם נתקבלה
בהקדמת פי' לספר תהלים מינסק תקס"ט
שכתב וז"ל הנה ביקש דוד המלך ע"ה ממנו
ית' שכל העוסק בספר הזה יחשב לו כאילו
עוסק בנגעים ואהלות לקבל שכר כאילו עסק
בגופי תורה ע"ש ונעתר לו עכ"ל ומו"ר מרן
הגר"ח קניבסקי שליט"א אמר לן בזה דאם דוד
המלך ע"ה ביקש מסתמא נענה וגם מהא דחז"ל
הביאו זה מוכח שנענה.
ובאילת השחר שבת (קיט ,ב) הובא דוד המלך
ביקש שכל העוסק בתהלים יחשב לו כאילו
עוסק באהלות וצ"ב למה הוצרך לבקש כן הרי
תהלים נמי תורה היא ומאי שנא משאר כתבי
הקדש ונראה דביקש שיחשב לו כאילו למדו
בעיון ובעומק ועיין שו"ת בית אפרים סי' ס"ח
שכתב כעי"ז ויל"ע אם דוד ביקש על כל מי
שאומר תהלים או על עצמו ובספר נפש החיים
שער ד' פ"ב כתב שלא מצינו בדברי חז"ל
אם הקב"ה הסכים לבקשתו ויל"ע אם האומר
תהלים נחשב גם לדינא לא רק לענין שכר
כלומד תורה ממש.
והנה אם אומרם דרך תחנונים הא יש נידון
בשו"ע ורמ"א סי' מ"ו סעי' ט' אם חייב בברכת
התורה ולענין תשעה באב הביא המשנ"ב סי'
תקנ"ד סק"ז דעות בזה ומטין שהחזו"א אמר
שאשה יכולה לומר תהלים בט"ב ואפשר
ראשה שאומרת תהלים אינו תורה שאסור
בת"ב דיסוד האיסור הוא משום שד"ת
משמחים לב וזה רק במי שמצווה.

שירות שאמר דוד
איתא בגמ' בסנהדרין (צב ,ב) ת"ר בשעה
שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנני' מישאל
ועזרי' לכבשן האש א"ל הקב"ה ליחזקאל
לך והחייה מתים בבקעת דורא כיון שהחייה
אותן באו עצמות וטפחו לו לאותו רשע על
פניווהלכו להם אמר מה טיבן של אלו אמרו
לו חבריהן של אלועל יחזקאל היו אומרין שהי'
חבירן של חנני' מישאל ועזרי' מחיה מתים

בבקעת דורא פתח ואמר אתוהי כמה רברבין
ותמהוהי כמה תקיפין וכו' אמר רבי יצחק יוצק
זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע שאילמלא
בא מלאך וסטרו על פיו ביקש לגנות כל
שירות ותושבחות שאמר דוד בספר תהלים.
ופרש"י שהי' מסדר שבחות נאות יותר מדוד
ואילו אמרן הקב"ה הי' נוטה אחריהן יותר
מאחרי השירות שעשה דוד.
והנה נתאר לעצמינו מה היו שירותיו של דוד
כמה הוא עמל כל ימיו בספר תהלים אמנם
א"כ קשה ממ"נ אם נבוכדנצר אמר שירות
כאלו שהקב"ה הי' נוטה אחריהן יותר מאחרי
השירות של דוד משום שהיו שירות כ"כ נעלות
א"כ למה המלאך סטרו על פיו הרי המלאך לא
עושה כלום מעצמו אלא בשליחות הקב"ה ואם
הקב"ה נוטה אחריהן למה לא הניחו לו לומר
מאחר ששירותיו עדיפים משל דוד.
ועיקר הדבר צ"ב איך יתכן שזמירותיו של
נבוכדנצר הרשע יהיו מעולים משירים
ותשבחות של דוד המלך של כל ספר תהלים.
ולכן נראה לפרש דגם כאן זה אותו ענין
נבוכדנצר נקרא רשע גם לאחר שאמר שירות
ותשבחות כי כשאדם מושחת במידות אז
כל הדברים אפי' אותם שראוי לבוא על ידם
קידוש השם ובא באמת קידוש השם אותו
אדם מקבל את הכל ועושה מהם סם המות.

הוכן לו כסא של אש שהוא ארבע פרסאות
גובהו כפלים ארכו וכפלים רחבו וכיון שבא
דוד וישב לו על כסא שמוכן לו כנגד אותו
כסא של אש [המוכן] לקונו וכל מלכי בית דוד
יושבין לפניו וכל מלכי בית ישראל עומדין
מאחריו מיד עמד ואמר שירות ותשבחות שלא
שמעתן אוזן מעולם כיון שפתח ואמר ימלוך ה'
לעולם אלקיך ציון לדור ודור הללוי' מיד פתח
מיטטרון שר הפנים וכל פמליא של מעלה והיו
אומרים קק"ק ה' צבקות מלא כל הארץ כבודו
וחיות משבחין ואומרים ברוך כבוד ה' ממקומו
ורקיעים אומרים ימלוך ה' לעולם והארץ
אומרת ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד
וכל מלכי בית דוד אומרים והי' ה' למלך על
כל הארץ ביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו אחד
הא למדת שבזה השבח משבחים צדיקים בג"ע
ודוד ברקיע לפני הקב"ה וחיות הקודש אומרים
ברוך כבוד ה' ממקומו ע"כ עלינו חובה לומר
כל הקדושה בכוונת הלב ובנעימות הקול .עכ"ל
האור זרוע.
ובשעתו הי' אנשים אומרים לדוד המלך דוד
הבא על אשת איש דינו במה? והאנשים האלה
לא יוכלו לנגוע לבוא בקרבתו אפילו אלפי
פרסאות כי האדם לא יודע להעריך את דרגת
האדם רק הקב"ה.

קדושתו של דוד
מבואר באור זרוע בהתחלת הל' שבת בשם
המדרש איך רבבות מלאכים מכבדים בכובד
ראש את דוד המלך וז"ל צריך לומר ימלוך ה'
לעולם אלקיך ציון לדור ודור הללוי' וגו' בכוונת
הלב שזה השיר שמשבח בו דוד המלך לפני
הקב"ה כדאמר רבי ישמעאל אמרתי לזגגזא"ל
שר הפנים הראני כבודו של דוד המלך אמר לי
ידידי המתן לי שלש שעות עד שיבוא לכאן
ותראה גדולתו ותפסני והשיבני בחיקו אמר לי
מה אתה רואה אמרתי לו ז' ברקים רצין כאחד
א"ל כבוש עיניך שלא תראה ותזדעזע הללו
שיצאו לקראת דוד מיד רגשו כל האופנים
ושרפים ואוצרות ברד וענני כבוד ומזלות
וכוכבים ומלאכי השרת ולוהטי הזבול אומרים
למנצח מזמור לדוד ושמעתי קול רעש גדול
שבא מג"ע ואומר ימלוך ה' וגו' והנה דוד בא
וראיתי כל מלכי דוד אחריו וכל אחד כתרו
בראשו וכתרו של דוד מובהק ומשונה מכל
הכתרים וזיוו הולך מסוף העולם ועד סופו
וכיון שעלה דוד לבית המדרש הגדול שברקיע

רבנו באמירת תהלים

ידעו את העתיד
הנה ספר תהילים שחיברו דוד המלך ידעו כולם
את כל מה שכתוב בה ויש שם נבואות על מה
שיהא בחורבן הבית במזמור על נהרות בבל
ובמזמור לאסף שכתוב שם בלשון כמו שכבר
הי' נמצא שכמה מאות שנים קודם כולם ידעו
את הדברים שיהיו לאחר החורבן ולא רק דוד
המלך שהי' נביא.
אלא דהעירו הנבואה היתה יכולה להשתנות
לפיה"ש הרמב"ם בהקדמה לפיה"מ שהקב"ה
יכול לחזור מנבואה לרעה ,וע"ע בהקדמת
האבן עזרא לספר תהילים

