
להתוודות מתוך שמחה של מצווה
"ְוִהְתַוּדוּ ֶאת ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו" (ה ז)

מפסוק זה למד הרמב"ם (תשובה א א) שכחלק ממצוות התשובה, 
צריך החוטא להתוודות על חטאיו. 

על פי דברי הרמב"ם נתן הגאון רבי שמעון סופר מערלוי טעם 
נפלא למנהג אמירת הווידוי ביום הכיפורים בנעימה, ולא בקול 
בוכים – כפי שראוי היה לאדם המתוודה על חטאיו ופשעיו, וכך 
הסביר: באמירת הווידוי אנו מקיימים מצוות עשה מן התורה, 

לכן יש לקיים זאת בשמחה כראוי לכבודה של מצווה. 
'שיר מעון' ליום הכיפורים

ברכה על מצוות הווידוי
רבים תמהו: כיוון שבאמירת ווידוי מקיימים אנו מצוות עשה, 
כשם  קיומה,  קודם  הווידוי  מצוות  על  מברכים  איננו  מדוע 

שמברכים על שאר המצוות?

בשו"ת 'בית יצחק' ביאר זאת הגאון רבי יצחק שמעלקיש בשתי 
דרכים:

א. הרשב"א (שו"ת, א יח) פסק שאין מברכים על מצווה שקיומה 
מתאפשר לאדם רק באמצעות עֵברה (שו"ת הרשב"א א יח). והנה, 
מעשיית  כתוצאה  רק  מתאפשר  הווידוי  מצוות  של  קיומה 

העֵברה, לכן אין מברכים עליה.

מהותה  ו),  או"ח  ח"ג  משה'  'דבר  (ראה  המפרשים  דברי  פי  על  ב. 
המצווה  את  עושה  שהאדם  הצהרה  היא  המצוות  ברכת  של 
כשם  לפיכך,  נוספות.  סיבות  מחמת  ולא  ה'  ציווי  מחמת  רק 
שלא ראוי לבן שעבר על רצון אביו ובא לפייסו, לומר לאביו כי 
שהשב  לא ראוי  כך  שכך ציווהו,  משום  רק  הוא מתנצל בפניו 
דווקא  אלא  ה',  ציווי  מחמת  רק  זאת  עושה  כי  יכריז  בתשובה 

מתוך שהוא מתחרט מעצמו על חטאו.

עוונות נעשים כזכויות
"ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְוֵהִׁשיב ֶאת ֲאָׁשמֹו ְּברֹאׁשֹו" (ה ז)

בדרך רמז הביא המהר"ם אש בספרו 'אמרי אש':

תשובה  העושה  כי  ב)  פו  (יומא  לברכה  זיכרונם  חכמינו  אמרו 
מאהבה – זדונות נעשות לו לזכויות, ונראה כי לכך רמזה התורה 
בפסוק זה: השב מאהבה ומקיים מצוות: "ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם 
 – ְּברֹאׁשֹו"  ֲאָׁשמֹו  ֶאת  "ְוֵהִׁשיב  בו:  שיקוים  זוכה  ָעׂשּו",  ֲאֶׁשר 
לפניו,  וילכו  יקדמוהו  לבוא  ולעתיד  לזכויות,  ייהפכו  זדונותיו 
כמאמר חז"ל (סוטה ג ב): "כל העושה מצוה אחת בעולם הזה – 
 מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא, שנאמר (ישעיה נח ח): 'ְוָהַל

."'ִצְדֶק ְלָפֶני

סגולה לזרע של קיימא
"ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדָׁשיו לֹו ִיְהיּו" (ה י)

לכהן  וקדשים  תרומה  שייתן  מי  שכל  הוא  ברוך  הקדוש  אמר 
כראוי, יזכה שישיא בנותיו לכהונה ויהיה זרעו אוכל בקדשים, 
אוכל  יהיה  זרעו   – ִיְהיּו"  לֹו  ֳקָדָׁשיו  ֶאת  "ְוִאיׁש  נאמר:  זה  ועל 
לכהן  שנתן  והקדשים  ומעשרות  תרומה  בזכות  בקדשים 

בעין יפה (במדבר רבה ח ח).

מדברי המדרש הללו למד הרה"ק רבי יואל מסאטמאר שנתינת 
תרומה ומעשרות הינה סגולה להיפקד בזרע של קיימא, שאם 
לא כן, הכיצד זה יתקיימו בו דברי המדרש: "שזרעו יהא אוכל 

בקדשים בזכות תרומה ומעשרות"?!
'דברי יואל' נשא עמ' קעא

ייחוד 'אמן' לטובת האישה
"ְוָאְמָרה ָהִאָּׁשה ָאֵמן ָאֵמן" (ה כב)

היא  'אמן'  תיבת  של  שהגימטרייה  הובא  הקדושים  בספרים 
ואדנות,  הוי"ה  הקדושים,  השמות  שני  של  הגימטרייה  כסכום 
הנשגב  פועלו  שעל  ונורא  גדול  ייחוד  הם  יוצרים  ויחדיו 

בעולמות העליונים כבר כתבו גדולי עולם גדולות ונצורות.

אף כאן יש לומר שכופלת האישה ייחוד זה פעמיים, כדי שבכל 
מקרה יפעל לטובתה; אם תימצא טהורה – תזכה מכוחו לקיום 
תימצא  חלילה  ואם  ָזַרע",  ְוִנְזְרָעה  "ְוִנְּקָתה  כח):  (שם  הברכה 
טמאה – לכל הפחות יכופר עוונה ותינצל מרדת שחת למדור 

תחתון שבגיהינום.
'שבטי י-ה' [לרמ"ד וואלי] 

ברכת הכוהנים – על צרכים גשמיים
"ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם" (ו כג)

ג),  יד  (תפלה  להלכה  הרמב"ם  למד  ָלֶהם"  "ָאמֹור  מהמילים: 
שהש"ץ צריך להקריא לכוהנים את נוסח ברכת הכוהנים מילה 

אחר מילה, והם יחזרו אחריו.

רש"י:  דברי  פי  על  מצאנז  חיים'  ה'שפע  פירש  הדברים  בטעם 
"יברכך ה' –שיתברכו נכסיך", והסביר:

במדרגה  להימצא  הוא  עשוי  ישראל  את  מברך  הכהן  כאשר 
רוחנית גבוהה, ומתוך כך לכוון בברכתו רק על עניינים רוחניים. 
לפיכך ציוותה התורה בלשון "ָאמֹור ָלֶהם" שיקריאו את הברכה 
לפניו ויזכירו לו כי הברכה נועדה 'להם' – על עניינים שצריכים 

ישראל בעולם הזה כפי הנצרך להם.

"היה  שליט"א,  מצאנז  אדמו"ר  כ"ק  בנו  אמר  זה",  "פירוש 
באחרית  ברבים  זיע"א  מורי  אבי  שאמר  האחרונה  ה'תורה' 
ימיו, בשבת קודש פרשת נשא תשמ"ב, וראינו בה כעין צָוָאה 

לדורות".
'בצילא דמהימנותא' חיי שרה תשס"ד

בזכות מה נושא ה' פנים לישראל
"ִיָּׂשא ה' ָּפָניו ֵאֶלי ְוָיֵׂשם ְל ָׁשלֹום" (ו כו)

"אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: 'ריבונו של עולם, 
אתה  והלוא  ָפִנים',  ִיָּׂשא  א  'ֲאֶׁשר  יז):  י  (דברים  בתורתך  כתוב 
נושא פנים לישראל דכתיב: 'ִיָּׂשא ה' ָּפָניו ֵאֶלי''? אמר להם: 'וכי 
לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם בתורה (שם ח י): 'ְוָאַכְלָּת 
כשהם  גם  [לברך  עצמם  על  מדקדקים  והם  ּוֵבַרְכָּת'  ְוָׂשָבְעָּת 

אוכלים רק] עד כזית ועד כביצה?!" (ברכות כ ב).

כזית  "אכלו   -  "ֵאֶלי" שלפנינו:  בכתוב  נמצא  לדברים  רמז 
ידקדקו לברך".

'שירי מנחה'

הברכה הכדאית ביותר
"ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם" (ו כז)

סיפר המגיד הירושלמי רבי שלום שבדרון:

מעשה היה ובעיצומה של חזרת הש"ץ במניין בבית מרן הרב 
מבריסק זצ"ל, התברר לפתע כי אין בין המתפללים כהן שיוכל 
לברך את העם. כיוון שהגרי"ז הקפיד מאוד על שמיעת ברכת 
הכוהנים דבר יום ביומו, הורה לחזן להמתין לפני ברכת 'רצה', 
רב  זמן  הסמוך.  משה'  'זיכרון  הכנסת  מבית  לכהן  שיקראו  עד 
ובינתיים  הגרי"ז,  לבית  לבוא  שהואיל  כהן  שנמצא  עד  חלף 
ב'טירחא  כרוך  העניין  כי  הקהל  מקרב  טרוניה  קול  נשמע 

דציבורא' וכו'.

"אותם  תרעומת:  של  בשמץ  הגרי"ז  אמר  התפילה  לאחר 
הם  זקוקים  היו  אילו  דציבורא',  ל'טירחא  שחששו  האנשים 
להמתין  ואף  למרחקים  לנסוע  מהססים  היו  לא  צדיק  לברכת 
זמן רב עד שיגיע תורם. אולם כאשר נוגע הדבר לאלו שהתורה 
ַוֲאִני  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַעל  ְׁשִמי  ֶאת  'ְוָׂשמּו  עליהם:  מעידה  בעצמה 

ֲאָבֲרֵכם', כאן חוששים הם פתאום לטרחא דציבורא..."
'שאל אביך ויגדך' ח"ב עמ' רעג

הייחודיות שבקרבן כל נשיא ונשיא
"ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ִהְקִריב ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער ְנִׂשיא ִיָּׂששָכר" (ז יח)

מדוע  ותמה:  עומד  הנשיאים  קרבנות  בפרשת  הקורא  כל 
מאריכה התורה לפרט את קרבנותיו של כל נשיא ונשיא לפרטי 

פרטים, הרי אין כל הבדל בין הקרבנות?

ביאר רבי שלמה גאנצפריד בעל 'קיצור שולחן ערוך':

בנוסח תפילת שמונה עשרה קבעו אנשי כנסת הגדולה לפרט 
ולומר: "אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב", וביאר בעל 
מקצרים  שאיננו  שהסיבה  לט)  סי'  ח"א  (שו"ת,  מאירות'  'פנים 
ואומרים: "אלוקי אברהם יצחק ויעקב", היא ללמדנו שכל אחד 
ואחד מהאבות טרח להכיר את אלוקיו מעצמו, ולא סמך על כך 

שאביו חינכו לכך.

לפי זה נוכל לומר אף בנוגע לקרבנות הנשיאים; התורה מאריכה 
לפרט את קרבנו של נשיא ונשיא, כדי ללמדנו שצדיקים אלו 
כחיקוי  חובה',  ידי  'לצאת  כדי  רק  קרבנותיהם  את  הביאו  לא 
יגע  עצמו  מדעת  אחד  כל  אלא  חבריהם,  לקרבנות  והעתק 

במחשבתו עד שהבין וגמר בִלבו להביא קרבנות אלו.
'אפריון'

פרשת נשא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
צווה

פני ם

אמן אחר ברכת הכוהנים
"ָנׂשֹא ֶאת רֹאׁש" (ד כב)

רבים מהפוסקים ('קרית ספר' תפילה יד; שו"ת זכרון יוסף יג; 
'אגרות משה' או"ח ב לא) פסקו להלכה שעניית 'אמן' אחר 
ולמדו  התורה  מן  גמורה  חובה  הינה  הכוהנים  ברכת 

זאת בגֵזרה שווה.

שבה  פרשתנו  של  בשמה  למצוא  נוכל  לדבר  רמז 
"נברך  תיבות:  ראשי   – 'נשא'  הכוהנים:  ברכת  מוזכרת 

שיענו אמן".
'גם אני אודך'

בחג השבועות,
יום קבלת התורה,

יארצייט דמרן ה'בעל שם טוב' זיע"א, 
נתחזק יחדיו, כאיש אחד בלב אחד, 
השחר  ברכות  אחר  אמן  בעניית 
שכך  רצון  ויהי  קודשו,  כמנהג 
נזכה לעשות נחת רוח ליוצרנו 

וימליץ טוב בעדנו. אמן.

ב'!

 טו
ברכת  כך נהג מרן ה'בעל שם ישראל  בר  כל  בינה' "יאמר  לשכוי  'הנותן  מן  דווקא השחר  כח'  ליעף  'הנותן  את עד  לזכות  כדי  המדרש,  נהג בבית  אמן... וכן  בעניית  ('הנהגות צדיקים' ח"ב עמ' תרנג)מרן ה'בעל שם טוב' זלה"ה".ישראל 
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שנת תשל"ז. לפתחו של הר"ר חיים אליעזר הרשטיק, אז חזן צעיר לימים, התגלגלה הצעה מכובדת 
ביותר; משרת החזנות בבית הכנסת הגדול של דרום אפריקה התפנתה, ומבין המועמדים חשקו 

הגבאים דווקא בו לשמש במשרה הרמה.
ההצעה הייתה אכן מפתה, אולם ר' חיים אליעזר שידע כי לא בנקל ניתן להמיר את השלווה הרוח־

נית החמימה של בני ברק באווירה הקפואה והמנוכרת של יוהנסבורג הרחוקה, לא מיהר להיענות 
לה בחיוב, טרם נועץ בגדולי ישראל וקיבל את עידודם וברכתם.

כדי  היה קרוב במיוחד,  זי"ע, שאליו  הרבי מטשרנוביל  של  קודם הנסיעה נכנס לביתו  ימים  כמה 
לקבל את ברכת קדשו. הרבי קיבלו בחום והאציל עליו משפע ברכותיו. ר' חיים אליעזר כבר עמד 

לצאת מן החדר, אלא שהרבי קראו בשנית ואמר לו:
"דע לך, יקירי, שכוחם של פרקי התהלים גדול הוא עד אין חקר. אם חלילה תיתקל בצרה או שת־
ראה יהודי השרוי בצרה, קרא נא את ספר התהלים כולו, ואם עדיין לא תבוא הישועה, חזור שוב 

ושוב על ספר התהלים, עד שתיוושע בחסדי ה'".
הדברים היו סתומים בעיני הרב הרשטיק, והרבי שהבחין בכך המשיך מיד: "אף נס הצלתי מרוסיה 

הקומוניסטית היה רק בכוח אמירת התהלים".
וכאן החל הרבי לגולל באוזני ר' חיים אליעזר את סיפור הצלתו המופלאה:

"בחור צעיר הייתי כאשר השלטון הקומוניסטי ששלט ללא מצרים בברית המועצות החל להגביר 
את רדיפתו כנגד אחינו בני ישראל היראים והשלמים, במטרה להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי 
רצונך. אף אלו שביקשו לצאת מברית המועצות לארץ מבטחים שבה יוכלו לשמור את התורה ללא 

מפריע, נתקלו בחומה בלתי עבירה.
ידי  על  ונרדפו  במחתרת  שפעלו  שונות  ישיבות  בין  לנדוד  נאלצתי  בתורה  נפשי  שחשקה  כיוון 
השלטונות. חשתי כי הנדודים התכופים וחוסר היציבות מפריעים לעלייתי הרוחנית, ובלבי גמלה 

החלטה לעקור לארץ הקודש, שם כבר התגורר דודי הדגול הרבי מרחמסטריווקא זצ"ל.
את היום שבו נקבעה פגישתי במשרדי ההגירה העברתי בצום ובתפילה, ולאחר שקראתי את ספר 
התהלים מתחילתו לסופו בכוונה רבה, ניגשתי בברכיים רועדות לפקיד ההגירה. הסברתי לו בפנים 
רציניות, תוך שאני מגיש לפניו מסמכים מזויפים שרכשתי לצורך כך, כי מצב בריאותי הלקוי דורש 
ואינני  ישראל,  לארץ  עקרו  כבר  משפחתי  בני  כל  זאת  ומלבד  יותר,  חמים  לאקלים  לעבור  ממני 

מסוגל להיוותר בנכר לבדי.
ידעתי כי רק אחוזים בודדים מבין הבקשות שהוגשו למשרדי ההגירה זוכים להתייחסות, ומתוך 
אותם אחוזים רק מעטים זוכים להיענות בחיוב, בעוד מגישי הבקשות שנדחו מסומנים מיד כ'אויבי 
המשטר' – תואר מספק כדי להירדף ללא רחם בידי הקג"ב הידוע לשמצה. אי לכך, החלטתי כי 
התהלים  ספר  את  ואסיים  אצום  ההגירה,  ועדת  התכנסות  יום  רביעי,  יום  מדי  הבאים,  בשבועות 

מתחילתו לסופו כפי שעשיתי בתחילה.
שבועות מספר של המתנה מייסרת הסתיימו בחסדי שמים ובנס גלוי, עת אחזתי בידי נייר מהוה 

שהעיד על אישור יציאה לזמן מוגבל מבית הכלא הגדול שכונה 'ברית המועצות'".
"בכך לא תמה סאת תלאותיי", המשיך הרבי וסיפר, "היישר ממשרדי ההגירה מיהרתי לארוז את 
מעט מטלטליי ויצאתי לעבר נמל אודסה שממנו הייתה אמורה להפליג האנייה שתיקחני לארץ 
הקודש. אלא שכשהגעתי למקום התברר לי לחרדתי כי ההפלגה מתוכננת להתקיים בעיצומה של 

השבת הקרובה.
הניסיון היה קשה עד מאוד, אולם בחסדי ה' עמדתי בו בגבורה; הודעתי נחרצות לקברניטי הספינה 
כי בשום אופן לא אעלה אליה ביום השבת. גם כאשר כמה מהנוסעים היהודיים טענו כלפיי שזהו 
תווית  תחת  ברוסיה,  לנצח  להישאר  אני  עתיד  ההפלגה  את  אפסיד  ואם  ממש,  של  נפש  פיקוח 
מסוכנת של 'אויב השלטון', לא חשבתי לרגע לוותר. בשבת הקרובה כבר ידעתי מה אעשה; במקום 
להתווכח ולהתחנן לרחמי בשר ודם, התיישבתי באחד מבתי הכנסת שבאודסה, נטלתי בידיי ספר 
תהלים והחילותי קורא בו מתחילתו עד סופו ללא הפסק. עד לצאת השבת כבר הספקתי לסיימו 

כמה פעמים.
והנס לא איחר מלבוא...

שעה קלה לאחר צאת הכוכבים התייצבתי בנמל הסואן. חיפשתי במבטי אחר האנייה המבוקשת, 
וכמעט שלא הופתעתי למוצאה ממתינה במיוחד בעבורי. מסתבר כי במהלך השבת חוותה הספינה 
רצף תקלות שונות ומשונות שדחו את מועד הפלגתה מרגע לרגע. וראה זה פלא; אך הוצגו כפות 
הקטן  בתאי  שהתמקמתי  לאחר  ספורות  דקות  היו.  כלא  חלפו  והתקלות  האנייה,  כבש  על  רגליי 

הפליגה האנייה למסע שליו ורגוע שהסתיים בחופי ארצנו הקדושה".
"הנה ראית נכוחה", סיים הרבי בעיניים מצועפות, "כי נס הצלתי המופלא התרחש רק בזכות אמירת 

ספר התהלים כולו ללא הפסק", ובמילים אלו נפרד ממני לשלום ולברכה.
ודבריו  החדשה,  למשרתו  להתרגל  הספיק  כבר  אליעזר  חיים  ר'  בינתיים.  חלפו  ספורים  חודשים 

של הרבי שעוררו אצלו בתחילה רושם חזק ביותר נדחקו אל ירכתי ִלבו, אולם לא לאורך זמן רב.
היה זה יום ככל הימים, כאשר על דלתו התדפק ראש הקהל שכבר הספיק להכירו היטב, ובפיו 
ולדברי  אנושות,  חלה  העמידה,  בגיל  מצוות  שומר  יהודי  הקהילה,  מנכבדי  אחד  מוזרה;  בקשה 
הרופאים, נמצא כעת בשעותיו האחרונות. כיוון שרב הקהילה נאלץ להיעדר מהמקום, מבקש הוא 

מהחזן הנכבד כי יואיל למלא את מקומו ולומר עם החולה את סדר הווידוי.
הבקשה נפלה עליו כרעם ביום בהיר, ומבלי שיספיק להתכונן כדבעי, מצא עצמו ר' חיים אליעזר 
שועט לעבר בית החולים. אמנם מעולם לא נכח במעמד שכזה, אולם היטב זכר את דברי המשנה 

(אבות ב ו): "ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש".
בין כך ובין כך עלתה בלבו הוראתו הנחרצת של הרבי. מבלי לדעת מדוע, ברור היה לו כי בדיוק 

לרגע זה כיוון רב וֹ . לא נותרו סֵפקות בידיו, והוא ידע היטב מה עליו לעשות בשעה הקרובה.
מדרך  התרחקו  לב  שלדאבון  צעירים  אנשים  בניו,  את  פגש  הוא  האנוש  החולה  של  מיטתו  ליד 
אביהם. אלו תלו בו את עיניהם הטרוטות וציפו למוצא פיו. כמה הופתעו כאשר במקום לומר ִעמם 
את ה'וידוי' הציע להם בנעימות להתלוות אליו לבית הכנסת הסמוך, כדי לומר יחדיו פרקי תהלים.

שינוי  כל  על  מידית  שיודיעום  מהרופאים  שביקשו  לפני  לא  הבנים,  נעתרו  למעמדו  כבוד  מתוך 
במצב. בבית הכנסת הם נטלו בידיהם ספרי תהלים והחלו לומר יחדיו את מזמורי התהלים. כיוון 
פסוק  כל  באוזניהם  לקרוא  הרשטיק  הרב  על  היה  בפיהם,  שגורות  היו  לא  הקדושות  שהמילים 

ופסוק בפני עצמו, כשהם חוזרים אחריו במבטאם הכבד.
מתוך כך התמשכה הקריאה הרבה מעבר לרגיל, כשבינתיים מצטרפים אליהם יהודים נוספים שה־
ספיקו לשמוע על מצבו החמור של האב היקר. רק לאחר שש שעות תמימות סיימו המשתתפים 
את הקריאה המרגשת, לא לפני שענו 'אמן' אחר 'מי שברך' נרגש לחולה ואף הוסיפו לו שם כנהוג.

עצם העובדה שהחולה נותר בחיים למשך שש שעות אלו הייתה בגדר נס גלוי, אולם כאשר החל 
לפתע להראות סימני התאוששות, לא יכלו גם הרופאים הקשוחים ביותר להיוותר אדישים. הם 
הביטו בחוסר אמון בפלא שהתרחש לפניהם; באורח נסי לחלוטין ממצב של גסיסה כמעט מוחל־
טת, החל החולה בתהליך התאוששות הדרגתי, עד שכעבור זמן לא רב קם על רגליו בריא ושלם.

הנה  המופלאה.  הצלתו  סיפור  את  הרבי  באוזניו  גולל  מה  לשם  היטב  אליעזר  חיים  ר'  הבין  כעת 
מול עיניו הוא חזה בגודל כוחם של פרקי התהלים, ובסגולתם המופלאה להצלה – ממוות לחיים.

כמרגלית זוהרת, בינות ליתר כתבי הקודש, זורח אורו של ספר התהלים. ספר קדוש 
יהודי  לכל  מפלט  כמקום  קדם  מימי  כבר  נודע  השלום,  עליו  המלך  דוד  שחיבר  זה 

באשר הוא, בעת שמחה כבִעתות צער.

גדולי עולם, כמו גם פשוטי עם ידעו כי בין מזמוריו יוכלו למצוא נוחם לנפשם, ובק־
ריאת פרקיו יינצלו מכל צרה וצוקה. כפי שהיטיב לחרות זאת המלבי"ם בעטו הזהב 

בפתח הקדמתו לתהלים:

"בית קדש הקדשים – בית האוצר היקר הזה... אוצר בתוכו כל מחמדנו אשר היו לנו 
מימי קדם... כל אדם יחזה בו כל תפילה וכל תחינה, כל הודאה וכל תהילה, על כל דבר 
ועל כל עניין, צדקה או תשועה, צרה או רווחה, אשר יהיה ליחיד או לרבים בתהלוכות 

העתים, ומסיבות הזמן הסוער על כל עוברי ים החיים בהמון משבריו ושאון גליו..."

סגולת אמירתו בחג השבועות
סגולתו המיוחדת של ספר התהלים לשמירה ולהגנה, לרפואה או לישועה, לפרנסה 
ולכל הנצרך אינה מוגבלת ליום זה או אחר. אולם בחג השבועות, יום הסתלקותו של 
מחברו דוד המלך עליו השלום, עולה מעלתו ביתר שאת. וכך הביא החיד"א בספרו 
'מורה באצבע' (אות רכו): "נכון ללמוד התהלים ביום חג השבועות, כי דוד המלך עליו 
השלום הייתה מנוחתו ביום הזה, וביום הקדוש – יומא דהילולא דיליה עוד יעלו לרצון 

ביותר אמירת תהלותיו".

המגיד  הרה"ק  דברי  פי  על  זה,  למנהג  מקור  הוסיף  השבועות)  (לחג  מאיר'  'אור  בספר 
ממעזריטש זיע"א שכל המחלוקות שיש בישראל כיום, שורשן הוא מהמחלוקת שה־
ביאה לחלוקת מלכות בית דוד. לאור זאת יש לומר שלפיכך אנו אומרים תהילים בחג 
השבועות, להראות כי מקבלים אנו על עצמנו את מלכות בית דוד השֵלמה, וממילא 
תיפסקנה המחלוקות ונהיה כולנו כבמעמד קבלת התורה – "כאיש אחד בלב אחד" – 

ראויים לקבלת התורה ולצמיחת דוד המלך במהרה בימינו אמן.

סגולת אמירתו מתחילתו ועד סופו
'טעמי המנהגים' (ענייני סגולות) הביא בשם הרה"ק רבי פנחס מקאריץ: "סגולה  בספר 
על כמה וכמה דברים שצריכים לאדם, כמו פרנסה וכדומה, או על כמה הרפתקאות, 
לומר כל תהלים מרישא לסיפא בלי שום הפסק, אפילו שלא לומר 'יהי רצון' בין ספר 

לספר, רק אחר גמר כל תהילים".

רמז נפלא לסגולה זו דרש הרה"ק בעל 'עטרת צבי' מזידיטשוב זי"ע (פר' נח) מן הפסוק 
בתהלים (קו ב): "ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות ה' ַיְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו"; 'ְיַמֵּלל' מלשון 'מולל מלילות' 
(ראה משנה מעשרות ד ה) דהיינו כותש ומפורר. וכך יש לבאר זאת: מיהו שיכול למולל, 
הזה?  בעולם  ה''  'ְּגבּורֹות  של  ביטוי  שהמה  והדינים  הצרות  את  ולכתוש  לשבר  היינו 
זה ש'ַיְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו' – שיאמר את כל ספר התהלים מראשו עד סופו בכוונה כפי 

יכולתו.

פעם שאל אדם את הרה"ק רבי יצחק מסקווירא: "מדוע ממליץ אתה לשומעי לקחך 
לומר את כל ספר התהלים בפעם אחת, הלוא כלל ידוע הוא (ראה שו"ע או"ח א ד): 'טוב 

מעט בכוונה מהרבה בלא כוונה?'"

השיב לו רבי יצחק על אתר: "אדרבה, מכלל זה יכולים אנו ללמוד על מעלתה של 
הנהגה זו; כי רק באמצעות אמירת 'הרבה שלא בכוונה' ניתן להגיע ל'טוב מעט בכ־

וונה', שהאומר את כל פרקי התהלים בוודאי יכוון באי-אלו מהם כיאות" ('נזר יוסף' ח"ב 
קונטרס 'תהלתי יספרו').

פסוקי התהלים הגנו על העיר
מעשה מופלא וקדום שיש בו כדי להמחיש את כוחה של אמירת תהילים לשמירה 
מכל צרה, סיפר רבי אביגדור קרא בעל 'ספר הקנה' (נפ' בשנת ה"א קצ"ט, הביאו בעל 'עמק 

המלך' בהקדמה פי"ג):

נשאר  הגֵזרות,  אחרי  שנתיים  קי"ב,  בשנת  כי  הי"ד,  הקדוש  מורי  אבא  מפי  "שמעתי 
כפר אחד סמוך ל'ערפורט' שלא שלטו בו האויבים, והיה מיושב בו איש מסכן וחסיד, 
לא כל כך יודע, לבד פשוטי המקרא, והיה זקן ונפטר בשיבה טובה. תוך ל' יום אחר 
פטירתו בא בחלום לחכם אחד מופלג וחסיד שהיה בערפורט, ונדמה לו שהיה עומד 

לפניו בתכריכיו וספר קטן בזרועו.

אז אמר לו החסיד: 'וכי אינך האיש אשר קברנו ביום פלוני פה?' אמר לו: 'כן דיברת, 
אני הוא!' אמר לו: 'ומה הספר הזה אשר לך?', אמר לו: 'ספר תהילים. ובאתי להזהירך 
אל  וימלטו  העיר  מן  עצמם  שיבריחו  בו,  דר  שהייתי  ההוא  היישוב  בני  את  שתזהיר 
הקהילות, כי כל עוד שהייתי חי השלמתי וגמרתי ספר תהילים בכל יום כמה שנים, 

ובזה האריכו בשלווה וניצלו עד הנה, וכעת אין מי שיגן עליהם'.

ויהי בבוקר. ותפעם רוח החסיד, ושלח שליח מיוחד לשם ִּבְכָתבֹו והזהירם. והנה מק־
צתם היראים דברי החסיד נמלטו וניצולו, ומקצתם שנתייאשו מן הפורענות ונשארו 

שם, ולא השגיחו בדברי החסיד עד שפגעה בהם יד ה' ומידת דינו.

ספר  מלומר  נמנע  היה  לא  הזה,  הדבר  ז"ל  הקדוש  מורי  אבי  ששמע  ההוא  ומהיום 
רגיל  שהוא  מי  כי  ממנו,  ידך  תרפה  אל  כן  על  חלקים.  ז'  פי  על  שבוע  בכל  תהילים 
ודש בו בספר תהילים, הוא דוחה כל מיני פורענות וכמה פגעים רעים מעליו ומעל 

בני ביתו".

סגולה ליראת שמים
בשם  ד')  עמ'  השמטות  תרפ"ח,  (קראקא  אלול'  'רמזי  בספר  שהביא  פלאיים  בדברים  נסיים 
'מגידי אמת' על אודות גאון הדורות רבנו עקיבא איגר: "כמה וכמה פעמים נשאל רבי 
עקיבא איגר מפי חכמים וסופרים – מפני מה שפך ה' את חמתו על מדינות אשכנז ופ־
רוסיה, עד שנטו כמעט כולם מדרך התורה, הרי מדינות אלו היו ידועות מאז ומעולם 
כמלאות תורה ויראת ה'? והשיב: יען כי עזבו את אמירת התהלים, זמירות אדוננו דוד 

מלך ישראל חי וקיים, לא חשו להיזהר בזה, ולכך עלתה מה שעלתה".

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 

תהלים שחילצו משערי מוות

מעתע האר סססייפפפום  ם

ילצ

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

כוחם המיוחד של מזמורי התהלים


