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j ִוד i ִמְזמֹור ְלּדָ
ֶלְך  ִוד ַהּמֶ א ּדָ ּטֵ יו, ִהְתּבַ ַחּיָ ִבים ׁשֹוִנים ּבְ ָעַבר ַמּצָ ִמי ׁשֶ ים. ּכְ ִהּלִ ָנה ֻמְפָלָאה - ֶאת ֵסֶפר ַהּתְ ָרֵאל ַמּתָ לֹום ֶהֱעִניק ְלַעם ִיׂשְ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ  ּדָ

הּוא. ב ׁשֶ ָכל ַמּצָ נּו ּבְ ּטּוי ְלדֹורֹות, ְלָכל ֶאָחד ֵמִאּתָ ִלי ּבִ ים ּכְ ָמה, ּוְמַהּוִ ׁשָ ל ַהּנְ יִעים ֶאת ֶהְמָיָתּה ׁשֶ ּבִ ים ַהּמַ ִבּטּוֵיי ֶרֶגׁש ַרּבִ ּבְ

“ִמְזמֹור  ים  ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר  ֶאת  א  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ּבְ ֲעבּוְרֶכם  ַיְצרּו  ר“  ְרּגֶ ַוְקְסּבֶ “ַמְלכּות  ְמֻיֶחֶדת,  רֹוְממּות  ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ ַלֲאִמיַרת  ַהּקֹוֵרא  ֶאת  ְלַהְכִניס  ֵדי  ּכְ
ְפָרָקיו. ֶלְך ְמׁשֹוֵרר ֲעֵליֶהן ּבִ ִוד ַהּמֶ ּדָ חּוׁשֹות ׁשֶ ַלל ַהּתְ יַע ֶאת ׁשְ ים ְלַהּבִ ְפָלִאים ַהְמַנּסִ ִריָאה ַהּמֻ ִפים נֹוֵפי ַהּבְ ּקְ ּתַ ים ִמׁשְ ִהּלִ ַעד ִלְפסּוֵקי ַהּתְ ִוד“. ִמּבַ ְלּדָ

ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ִמיד  ּתָ יָרה!  ב - ׁשִ ָכל ַמּצָ ּבְ יָרה“.  ט - ָאׁשִ ּפָ ּוִמׁשְ ל ֹזאת ׁשֹוֵרר. “ֶחֶסד  ּכָ ִרים - ְוִעם  ּבְ ּוַמׁשְ יו. הּוא ָחָוה ִמְלָחמֹות  ַחּיָ ּבְ ר ַרּבֹות  ִוד ִהְתַיּסֵ ּדָ
ּוְמלֹואֹו,  ם  ַהּיָ ִיְרַעם  ֵעת  ית,  ֵראׁשִ ַהּבְ נֹוֵפי  ִמּתֹוְך  ֲעָנִפים.  ְסבּוֵכי  ּוִביָערֹות  ן  ָעׁשָ יְמרֹות  ּתִ ין  ּבֵ ר,  ּבַ דֹות  ׂשְ ּבִ ִרּיֹות-ָהַעד,  ִמְדּבָ ּבְ ּוְבהֹוָדָיה.  יר  ׁשִ ְכֵלי  ּבִ

רֹום ה’. ּמָ יר ּבַ ִוד: ַאּדִ ל ּדָ ַצח ׁשֶ ֵרי ָים, ָעְלָתה ְקִריַאת ַהּנֶ ּבְ יִרים ִמׁשְ ים ַאּדִ נּו, ִמּקֹולֹות ַמִים ַרּבִ ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף ַיַחד ָהִרים ְיַרּנֵ

ִרים ֶאל ַהּקֹוֵרא, ִמְתרֹוֵנן ִמְזמֹור ְלתֹוָדה, ָהִריעּו  ִפים ּוְמַדּבְ ּקְ ּתַ ָרָאה ִמׁשְ י ַהַהׁשְ ר ַהּנֹוִפים ַרּבֵ ֲאׁשֶ ַבע, ּכַ ה ְוִהְתּבֹוְדדּות ִעם ַהּטֶ ה ּוְתִחּנָ ִפּלָ ֵדי ּתְ ּתֹוְך ּכְ
הּו,  ם ְוהּוא ָעׂשָ ר לֹו ַהּיָ ים ֵמַעל. ֲאׁשֶ רּוׂשִ ַמִים ַהּפְ ָ ה ַהּפֹוַרַחת, ַהּשׁ ְמִחּיָ ם, ַהּצִ ן ִחּנָ ּתָ לּול ַהּנִ ְפָלאֹות! ָהֲאִויר ַהּצָ נֹוָתיו ַהּנִ ל ַמּתְ ָנה ַלה’ ַעל ּכָ ַלה’, ְלכּו ְנַרּנְ

ל ְמֹאד.  דֹול ה’ ּוְמֻהּלָ י ּגָ רּו ִמּיֹום ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו, ּכִ ּשְׂ מֹו, ּבַ ְרכּו ׁשְ ירּו לֹו ּבָ ן ׁשִ ְוַהּכֹל ֲעבּוֵרנּו. ַעל ּכֵ

ְוִנְפְלאֹות  ְפָלִאים  ַהּמֻ ַהּנֹוִפים  ֶאת  ֲאֵליֶכם  ֵהִביא  ְמיֹונֹו  ּדִ ַכְנֵפי  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ר,  ְרּגֶ ַוְקְסּבֶ יֹוֵאל  ן  ָהָאּמָ ל  ׁשֶ ִמְכחֹולֹו  ּבְ ר  ְמֻצּיָ ִוד“  ְלּדָ ים“ִמְזמֹור  ִהּלִ ַהּתְ ֵסֶפר 
ה  ָהִרּנָ ֶאת  ְלָהִביא  ִאיָפה  ּוׁשְ ים  ִהּלִ ַהּתְ סּוֵקי  ּפְ ִעם  ִהְתּבֹוְדדּות  ּתֹוְך  ְיִציָרתֹו,  ֹאֶפן  ֶאת  א  ְמַבּטֵ ן  ָהָאּמָ  - ג“  ּגָ ַעל  ּבֹוֵדד  ִצּפֹור  ּכְ ָוֶאְהֶיה  י  ַקְדּתִ “ׁשָ ַבע.  ַהּטֶ
כּות ְלַהֲעִניק ְלַעם  ר ָחַנן אֹוִתי, ְוַעל ַהּזְ ל ֲאׁשֶ מֹו ַעל ּכָ ְרכּו ׁשְ ל ְמֹאד, הֹודּו לֹו ּבָ דֹול ה’ ּוְמֻהּלָ י ֶאת ה’, ּגָ ְרִכי ַנְפׁשִ ם: “ּבָ הּוִדי, ּוְמַסּכֵ ב ַהּיְ ה ֶאל ַהּלֵ ִפּלָ ְוַהּתְ

ָרֵאל“. ִיׂשְ

עֹוֵלי  ִמׁשְ ּבְ ִעְנָין  ָכל  ּבְ ּוְבָרָכה  ְלַהְצָלָחה  נּו  ּלָ ּכֻ ְנַיֵחל  י...  ּנִ ִמּמֶ ֶניָך  ּפָ ר  ְסּתֵ ּתַ ַאל  ֹבא.  ּתָ ֵאֶליָך  ְוָעִתי  ְוׁשַ ִתי,  ִפּלָ ּתְ ְמָעה  ׁשִ ה’  ְועֹוָלה:  ּבֹוַקַעת  ה  ִחּנָ ְוַהּתְ
י טֹוב ה’ ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו! מֹו - ּכִ ְרכּו ׁשְ ְמָך ֶעְליֹון, הֹודּו לֹו ּבָ ר ְלׁשִ ה ְלהֹודֹות ַלה’ ּוְלַזּמֵ ינּו, ְוִנְזּכֶ ַחּיֵ
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גודל מעלת אמירת תהלים

הכיסופים, ב מלאי  מזמוריו  התהלים,  פרקי  אמירת  בשבח  מאוד  עד  מכבירים  הקדושים  ספרים 
עצמו. בפני  פרק  כל  של  המיוחדת  לסגולה  בנוסף  זאת  המלך.  דוד  של  וההודאות  הבקשות 

מעוררים דבקות בה' בכל מצב
גם  ואמונה  בטחון  עידוד,  ולשאוב  בה',  לדבקות  הוא  באשר  יהודי  כל  להביא  מסוגלת  התהלים  אמירת 
בזמנים קשים. השל"ה הקדוש אומר: "מי שחשקה נפשו להדבק בו יתברך ובשבחו – אז ידבק עצמו בספר 
תהלים". המעלה הזו נובעת מכך, שדוד בעצמו חווה צרות ורדיפות, ומתוך המעמקים והמצולות נקשר אל 

בורא עולם באמצעות פסוקי התהלים.

מונעים צרות ומשפיעים חסד ורחמים
אמירת התהלים לא רק מסייעת בעת צרה בעז"ה, אלא מונעת פורעניות, צרות ופגעים. על זה התבאר 
בספר "אגרא דפרקא": "מי ימלל גבורות ה'" – מי שרוצה לכתוש ולרסק את הגבורות והדינים, "ישמיע כל 

תהלתו" – יאמר את כל ספר התהלים.

אמירת תהלים – כלימוד תורה
דוד המלך ביקש מה' כי מי שאומר תהלים יקבל שכר כאילו למד סוגיות חמורות בש"ס. למעלה זו זוכה מי 

שאומר תהלים בכוונה, בהתעמקות ובהבנה, איש לפי עמלו.
בשולחן ערוך נקבעה ההלכה, כי עדיף לומר מעט תהלים בכוונת הלב, מהרבה שלא בכוונה. וכמה נפלא 
לומר הרבה תהלים ותחנונים – בכוונה. עם זאת, לאמירת התהלים יש סגוליות ותועלת גם אם אדם אינו 

מבין את המילים, או אינו נותן דעתו.
אמירת תהלים מקרבת את הגאולה השלמה, הלואי נזכה לכך במהרה בימינו, אמן!

שלא  יום  לך  אין  כי  אמירתו,  טעם  ְלתוָֹדה.  נעשה בו נס לאדם, ואין אדם מרגיש ִמְזמוֹר 
בנסים ונפלאות שנעשים לו. ואפילו כשנראה לו לפעמים דבר שאינו טוב, 
חכמים  תיקנו  זה  ועל  לטובה,  שהיה  בסוף  רוב  ע"פ  לו  מתגלה  כך  אחר 
הבאת  חיוב  יוצאים  ובזה  לתודה,  מזמור  יום  בכל  לומר  לברכה  זכרונם 
תודה. ויש לאמרו בנגינה מפני שהיא שיר נאה ומשובח שהיו אומרים על 
קרבן תודה, ואמרו חז"ל כל השירות עתידות ליבטל חוץ ממזמור לתודה, 

כי חסדיו וטובותיו לא יפסקו לעולם )כלבו וקב הישר וסידור יעב"ץ(
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לצורך  הינם  בספר  המופיעים  הציורים 
בחייו.  האדם  מצבי  של  בלבד  המחשה 
עצמו  את  למצוא  יוכל  אחד  כל 
בתוך  בוראו  עם  מתבודד  הציור  בתוך 
כמופיע  המופלאה,  הבריאה 
בציורים  אין  התהלים.  בפרקי 
של  דמותו  את  לבטא  כדי 
מן  אחרות  דמויות  או  המלך  דוד 

התהלים.

יהי רצון שקודם אמירת תהלים
בשבת ויו”ט אין אומרים אותו

ָדִוד  ּבְ ַהּבֹוֵחר  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
ַרֲחִמים  ֶפן ּבְ ּתֵ חֹות ׁשֶ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשִ ַעְבּדֹו ּוְבַזְרעֹו ַאֲחָריו ְוַהּבֹוֵחר ּבְ

ֶלְך ָעָליו  ִוד ַהּמֶ ּדָ ִאּלּו ֲאָמָרם  ּכְ ֶאְקָרא  ים ׁשֶ ֶאל ְקִריַאת ִמְזמֹוֵרי ְתִהּלִ

ים  סּוֵקי ְתִהּלִ ַעְצמֹו, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ְוַיֲעָמד ָלנּו ְזכּות ּפְ לֹום ּבְ ַהּשָׁ

מֹות  ְוַהּשֵׁ ְוַטֲעֵמיֶהם  ּוְנֻקּדֹוֵתיֶהם  ְואֹוִתּיֹוֵתיֶהם  בֹוֵתיֶהם  ּתֵ ּוְזכּות 

ַחּטֹאֵתינּו  ר  ְלַכּפֵ ֵתבֹות,  ּוִמּסֹוֵפי  ֵתבֹות  י  ֵמָראׁשֵ ֵמֶהם  ַהּיֹוְצִאים 

ל ַהחֹוִחים ְוַהּקֹוִצים  ר ָעִריִצים ּוְלַהְכִרית ּכָ ֵעינּו, ּוְלַזּמֵ ׁשָ ַוֲעֹונֹוֵתינּו ּוּפְ

ּדֹוָדּה  ִעם  ְנעּוִרים  ת  ֵאׁשֶ ר  ּוְלַחּבֵ ָהֶעְליֹוָנה.  ה  ּנָ ֹוׁשַ ַהּשׁ ֶאת  ַהּסֹוְבִבים 

ָמה.  ַפע ְלֶנֶפׁש רּוַח ּוְנׁשָ ְך ָלנּו ׁשֶ ׁשֶ ם ִיּמָ ַאֲהָבה ְוַאְחָוה ְוֵרעּות. ּוִמּשָׁ ּבְ

ַלְחּתָ  ּסָ מֹו ׁשֶ ֵעינּו. ּכְ ׁשָ ר ּפְ ְלַטֲהֵרנּו ֵמֲעֹונֹוֵתינּו ְוִלְסלַֹח ַחּטֹאֵתינּו ּוְלַכּפֵ
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ֶהֱעִביר  ְיָי  ם  ּגַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלָפֶניָך.  ֵאּלּו  ִמְזמֹוִרים  ָאַמר  ׁשֶ ְלָדִוד 
נּו. ַעד ְמלֹאת  ה קֶֹדם ְזַמּנֵ ֵחנּו ֵמָהעֹוָלם ַהּזֶ ּקָ אְתָך לֹא ָתמּות. ְוַאל ּתִ ַחּטָ
ַחְתנּו.  ר ׁשִ ן ֵאת ֲאׁשֶ ּנּוַכל ְלַתּקֵ ֹאֶפן ׁשֶ ָנה. ּבְ ְבִעים ׁשָ ֶהם ׁשִ נֹוֵתינּו ּבָ ׁשְ
ָך  ַאּפְ ֲאִריְך  ּתַ ׁשֶ ּוַבֲעֵדנּו  ָעֵלינּו  ָיֵגן  לֹום  ַהּשָׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ּוְזכּות 
נּו.  ם ָחּנֵ ַנת ִחּנָ ֵלָמה ְלָפֶניָך. ּוֵמאֹוַצר ַמּתְ ְתׁשּוָבה ׁשְ ַעד ׁשּוֵבנּו ֵאֶליָך ּבִ
ם  ּוְכׁשֵ ֲאַרֵחם.  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  י  ְוִרַחְמּתִ ָאחֹן  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ְוַחּנֹוִתי  ִדְכִתיב  ּכְ
ְיָי  ְלָפֶניָך  לֹוַמר  ה  ִנְזּכֶ ְך  ּכָ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ יָרה  ׁשִ ְלָפֶניָך  ָאנּו אֹוְמִרים  ׁשֶ
ְתעֹוֵרר  ים ּתִ ִהּלִ א. ְוַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת ּתְ ָבָחה ָלעֹוָלם ַהּבָ יר ּוׁשְ ֱאלֵֹהינּו ׁשִ

ן  ָבנֹון ִנּתַ בֹוד ַהּלְ ן ּכְ ִגיַלת ְוַרּנֵ קֹול ָנִעים ּבְ יר ּבְ רֹון ְוָלׁשִ ֶלת ַהּשָׁ ֲחַבּצֶ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָאֵמן ֶסָלה: ֵבית ֱאלֵֹהינּו ּבִ ָלּה הֹוד ְוָהָדר ּבְ

לפני התהילים יאמר פסוקים אלו:

תֹוָדה  ָמה ָפָניו ּבְ ֵענּו: ְנַקּדְ ָנה ַליָי ָנִריָעה ְלצּור ִיׁשְ ְלכּו ְנַרּנְ
ל ֱאלִֹהים: דֹול ַעל ּכָ דֹול ְיָי ּוֶמֶלְך ּגָ י ֵאל ּגָ ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: ּכִ ּבִ

ַח ֶאת ּבֹוְרִאי.  ֵבּ ל ּוְלַשׁ י ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּ ן ֶאת ִפּ ֲהֵריִני ְמַזֵמּ
יּה, ַעל ְיֵדי ַההּוא  ִכיְנֵתּ ִריְך הּוא, ּוְשׁ א ְבּ ם ִיחּוד ֻקְדָשׁ ְלֵשׁ

ָרֵאל: ל ִיְשׂ ם ָכּ ֵשׁ ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ְבּ
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א לחודש

ָכְך  תֹוַרת ה’. ַרק ָהעֹוֵסק ּבְ ּמּוד ְוָהִעּסּוק ּבְ י ְוֵאין-סֹוִפי? ַהּלִ ר ֲאִמּתִ ָלם. ּוַמהּו אֹותֹו אֹׁשֶ ׁשְ ל ָהָאָדם ַהּטֹוב ְוַהּמֻ רֹו ׁשֶ א ֶאת ָאׁשְ ֶרק ֶזה ְמַבּטֵ ּפֶ
רּוַח, ְוֵאינֹו  ע ְוָנד ּבָ ּנָ ִעים ּתֹאַבד. ֵהם ּדֹוִמים ְלמֹוץ ׁשֶ ל ָהְרׁשָ ם ׁשֶ ְרּכָ תֹו, ּדַ ּתֹוָרה, ַהּכֹל ּפֹוֵרַח ְסִביבֹו; ְלֻעּמָ יו. ָהעֹוֵסק ּבַ ַחּיָ ְצִליַח ּבְ ּיַ טּוַח ׁשֶ ְיֵהא ּבָ

ֶלְך. ִוד ַהּמֶ ַתח ּבֹו ּדָ ן ּפָ ְזמֹוִרים, ְוַעל ּכֵ ל ַהּמִ ח ִמּכָ ּבָ ְלָוה ַמִהי. ִמְזמֹור ֶזה הּוא ַהְמׁשֻ יֹוֵדַע ׁשַ

ּוְבֶדֶרְך א  ִעים,  ְרׁשָ ֲעַצת  ּבַ ָהַלְך  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש  ֵרי  א  ַאׁשְ

תֹוַרת  י ִאם־ּבְ ב: ב  ּכִ ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ ִאים לֹא ָעָמד, ּוְבמֹשַׁ ַחּטָ
תּול  ׁשָ ֵעץ  ּכְ ג  ְוָהָיה  ָוָלְיָלה:  יֹוָמם  ה  ֶיְהּגֶ ּוְבתֹוָרתֹו  ֶחְפצֹו,  ְיֹהָוה 
ר־ ִעּתֹו ְוָעֵלהּו לֹא ִיּבֹול, ְוֹכל ֲאׁשֶ ן ּבְ ְריֹו ִיּתֵ ר ּפִ ְלֵגי ָמִים, ֲאׁשֶ ַעל־ּפַ
ֶפּנּו רּוַח:  ּדְ ר־ּתִ ּמֹץ ֲאׁשֶ י ִאם־ּכַ ִעים, ּכִ ה ַיְצִליַח: ד  לֹא־ֵכן ָהְרׁשָ ַיֲעׂשֶ
יִקים:  ַצּדִ ֲעַדת  ּבַ ִאים  ְוַחּטָ ט,  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ִעים  ְרׁשָ ָיֻקמּו  לֹא  ן  ה  ַעל־ּכֵ

ִעים ּתֹאֵבד: יִקים, ְוֶדֶרְך ְרׁשָ ֶרְך ַצּדִ י־יֹוֵדַע ְיֹהָוה ּדֶ ו  ּכִ

והיה כעץ שתול על פלגי מים 
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