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  א"שליטאלכסנדר אליעזר קנאפפלער ' וועד להוצאת כתבי רי "ל ע"יו         

  "קני המנורה"ס "ומח, ו"ק טשילע יצ"אבדק, ל"זצ יצחק נפתלי קנאפפלער ביר ר"בן מוה    

  "מנורת אהרן"ס "ומח, ק טיניע"אבדק, ד"הי ל"זצוק רפאל אהרן קנאפפלער 'צ ר"הגהונכד   
  

  ובדברים העומדים ברומו של עולם' פנינים יקרים לכבוד שבת קודש וכו, לכה ואגדהגליון בדברי תורה ובה

• )ג"צק( 'טגליון  שנת העשירי �ק "לפ ג"פתש שנת שבט ב"י -  שלחבק "עש •

  יושב תהילות
  י אמירת תהלים"ענין התיקון ע

  "באר הפרשה"מגליון הנפלא נעתק 

  ~ ג"וארא תשפפרשת  ~

 משיחותיו של המשפיע

א"שליט אלימלך בידערמאן' צ ר"הגה  
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  י אמירת תהלים"ענין התיקון ע -יושב תהילות 
  ג"וארא תשפ - "באר הפרשה"גליון הנפלא מנעתק 

  א"שליט אלימלך בידערמאן' צ ר"של המשפיע הגהמשיחותיו 

', תהילים' להרבות באמירת -תיקון פלא וורא הובא בקדמוים לימים הללו 

לרמז בפסוק שבראש  )ריש פרשת שמות' דברי יחזקאל'עיין (וכמו שאמרו צדיקים 

שסופי תיבות עולים ' ואלה שמות בי ישראל הבאים, ')שמות(ם "פרשיות השובבי

להורות על אמירת תהילים בימים אלו שבסגולתם יצל אדם ', תהלים' לתיבת

 חכ אשטמון וגוז בהם והייו. ומצוקותיו' מיצריו'כל חד וחד ב -מגלות מצרים 

גודל התיקון מאריך ב )ערך תהלים(' רב ועצום לטהר את פשותיו ה׳פלא יועץ

  .גיש ישועה רבה לכלל ולפרטחולה, בשעשה מכל סיג ופגם

                                                           

ה שיהא נחשב אמירת תהילים כמו העסק "שביקש דוד מלפני הקב )תהילים אמדרש (ל "אמרו רז א

  .בנגעים ואהלות

שהרי ב׳נגעים ואהלות׳ מצינו ש׳הטומאה והטהרה ביד כהן׳ , יש שביארו הדמיון בין תהילים לנגעים

  .)נגעים ג א(

מא ואומר הכהן נגע זה ט -עומד עליו ישראל תלמיד חכם ואומר לו , ואם הכהן אינו בקי בדיני נגעים

וכן להיפך אם טהור הנגע אומר לו הישראל אמור טהור והוא אומר כדבריו , ׳טמא׳ ונטמא האיש

של הכהן אף אם ' שטומאת הנגעים וטהרתן תלויים ועומדים ב׳מאמר פיו, והרי. ונטהר האיש
על דרך זה כוחם של אמירת תהילים שאף אם אינו מבין מה שמוציא , אינו יודע מהו סח

  .הרי דבריו עושים פירות ופועלים גדולות ונצורות בשמי מרומים, תיובשפ

, דוד המלך התפלל ׳יהיו לרצון אמרי פי׳, ל"וז )תהלים -מערכת ת׳ (א ב׳מדבר קדמות׳ "כתב החיד ב

ל כי העוסק בסדר טהרות "י זצ"וכתבו גורי האר. שהקורא תהלים יהא חשוב כעוסק בנגעים ואהלות

ה דהקורא תהלים יהיה חשוב כנגעים "ואפשר שזו הייתה כוונת דהע. של אדםהוא תקון לעוונותיו 

 )י פ׳ וזאת הברכה"כ(וראיתי לרבינו אפרים בפירושו על התורה ... וממילא יהיה בזה תקון לפגמיו, ואהלות

וזהו תוכו לרגלך ישא , כל האומר תהלים בכל יום כאלו קיים כל התורה כולה׳, ל"שכתב וז

פ׳ (ועוד כתב רבינו אפרים . ל"תורה ציוה לנו משה׳ עכ'וסמיך ליה , ת תלים"ר )ג, ם לגדברי(מדברותיך 

לרמז שכל האומר תהלים כל יום זוכה , ת תלים"ס )בראשית מה יג(את כל כבודי במצרים  )ויגש
  .ל"עכ, ׳להיות תחת כסא הכבוד
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שאכשר דרא ורבו  ובפרט, להרבות בתהלים -על כן מן הראוי לכל הרוצה להיטהר ולתקן עצמו 

  .וכל המזרז עצמו יזכה לרוב טובה, בקרב כל הארץ מניינים לאמירת תהילים בימים אלו

ידבק מאד  -לאיזה חוטא , )ח לה"ק או"מהדו(ע בתשובותיו "ק ה׳נודע ביהודה׳ זי"כן כתב הגה
ול להלהיב בלב האדם אהבת הבורא ה שזה דבר גד"בשירות ותשבחות של דוד המלך ע

ע שהיה מסיים את ספר התהילים בכל "ק רבי שלמה קלוגער זי"הגהב מספרים על "כיו .ה"ב
  .יום ויום

, ק היה ידוע כגברא דמאריה סייעיה"ע רבה של ירושלים עיה"ק רבי יוסף חיים זאנענפעלד זי"הגה

לעזור , ומלבד מה שישב על מדין להורות ההלכה בעיר הקודש גם נשא על כתפיו את משא העם

וראו בחוש , ואף היה משכין השלום בין איש לאחיו. אחד מאנשי ירושלים בענייניו הפרטייםולייעץ לכל 

פעם שאלוהו מקורביו במה זכה להיות . ח היה מעורב בו היתה הברכה שורה"היאך שבכל אשר הגרי

. שזכה לכך מפני שהוא מסיים את ספר התהילים כולו בכל יום ויום, והשיב, ׳גברא דמאריה סייעיה׳

ל על הנישא לאחר שהיה בן כ׳ "וידועים דברי חז, א נוהג כן אחר שהוא נישא לאחר שנת העשריםוהו

וכיון שאין דבר המטהר את נפשו של אדם כמו , :)ראה קידושין כט(שעליו להישמר כל ימיו 
 .על כן מסיים אני בכל יום כל ספר התהילים, אמירת תהילים

באשר , והיה מכונה ה׳תהילים רבי׳, ישועות בקרב הארץע היה ידוע כפועל "ק מגאסטינין זי"הרה ג

ואף היה אומר לכל מי שפנה לפתחו בבקשת ישועה ורחמים שיאמרו , הרבה תדיר באמירת תהילים

שאם היה דוד , ע׳"אמר ׳שמעתי ממורי ורבי הקדוש מקאצק זי, ומשנשאל על כך, קאפיטל פלוני ופלוני

היו יכולים באמירת תהילים אפילו  )פירוש לפי סדר חייו(ר ה מסדר את ספר התהילים לפי הסד"המלך ע

שעתה לאחר שדוד המלך סידר את , שיש לדייק מדבריו, ק מגאסטינין"וסיים הרה, להחיות מתים

ט "ואילו פרק נ, כהא דחזינן שפרק ג׳ אמר דוד ׳בברחו מפני אבשלום בנו׳(ה׳תהלים׳ שלא לפי סדר תהלוכות חייו 

אז אין בכוחנו להחיות מתים על ידי , )שקדם הרבה שנים לבריחתו מאבשלום, ל במערה׳אמר ׳בברחו מפני שאו

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

  .אמירת פרקי תהילים

וב בספר שחיבר מצאתי כת, )ה מס׳ חולין"הובא בשל, ו"שער תיקוני תשובות דף ט(וכבר כתב ב׳עמק המלך׳ 

שבכפר אחד הסמוך לערפורט היה איש פשוט שלא היה יודע כי אם ... מורינו הר׳ר אביגדור קרא

ותוך שלושים יום לפטירתו בא בחלום לחכם אחד , והיה זקן ונפטר בשיבה טובה, פשוטי המקרא

זה שקברנוהו שאלו הרב וכי לא אתה , ובין זרועותיו נשא עמו ספר קטן, מופלג וחסיד שהיה שם בעיר

ובאתי , אמר לו ׳ספר תהלים׳, שאלו הרב מהו הספר הזה אשר לך, כן אני הוא, אמר לו, ביום פלוני

כי , כי כלתה עליהם הרעה , שימלטו נפשם משם, להזהירך שתזהיר את כל בני הישוב שהייתי דר בו
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, על ידי אמירת תהיליםמאריך בגודל התיקון שעשה  )ערך תהלים(א יועץ הפל

שמי שיש לו איזה דוחק , ויש קבלה מאשי שם הקדושים' - ' ומוסיף ה׳פלא יועץ

בל התהילים  יקרא, השעה או צער או שהוא מהלך בדרך או עובר בים או בהרות

  .'וק ומוסהוזה בד, ויראה פלאות עהכווה והכב, בבל יום בלי הפסק

ה "ליקוטי שושה ד(ע "ק הרבי רבי אלימלך זי"צא ולמד מדברי קדשו של הרה

שלעיתים יש קטרוג גדול על האדם שאפילו הצדיק איו יכול לבטל את  )שירו

ואז צריך לקשר את האי גברא בעולם הגדול הקרא , 'תוקף הקטרוג בתפלתו

שם והוא רחמים גמורים ושם ח בדין לקטרג כ ששם יש אור גדול ואין... 'תהלה'

ל כלפעול על ידם ה וליןכשי' תהלים'ו כולבך קראים שירי דוד מל, לכה מתק

 .ודבר שפתיים אך למותר. ל"עכ, פגע רע ואין שטן ואין )בעולם שקרא תהלה(

                                                                                                                                                                                                                  

בזכות זה , כמה שנים, )ה כל שבוע"בשל' הגי(כל זמן שהייתי חי וגמרתי את כל ספר תהלים בכל יום 

למחרת קרא הרב לכל בני הקהילה ומסר להם את . ומעתה אין מי שיגן עליהם, האריכו שלווה

ואלו שנשארו , ואכן כל אלו אשר נסו מהעיר הצילו את נפשם, הדברים הנוראים שראה בחזיון הלילה

ת כל העיר מכליון חזינן מכאן כוחם של מזמורי התהילים שהצילו א. ל"בבתיהם פגעה בהם יד ה׳ רח

  .וחרץ

כי מי ... היה מסיים בכל שבוע את כל ספר תהלים, ל"ומהיום ההוא ששמע אבי מורי הקדוש ז
מעליו , שהוא רגיל ודש בו בספר תהלים הוא דוחה כל מיני פורענות וכמה פגעים רעים 

, ומגלגל עליו ועליהם כל מיני שפע ברכות והצלחות, ומעל כל בני דורו, ומעל משפחתו
ואם . )ל ׳עמק המלך׳"עכ( אביגדור קרא' ל דר"כ מצאתי בספר הנ"ע, אשרי הזוכה ומזכה הרבים

  .ו בימים קדושים אלו"ק, בכל השנה הדברים אמורים

, ע אמר פעם לאברך שהתאונן בפניו על איזה צרה שנקלעה לביתו"ר מתולדות אהרן זי"ק האדמו"כ

על כל איש מבני ישראל לומר בכל יום , חיי האדםוהוא יסוד גדול לכל תהלוכות  -אמר לו הרבי 

אזי , אם יפקיד כסדר ממעותיו אצל פקידי הבנק, וכמשל למי שיש לו חשבון בבנק, כמה פרקי תהלים

אבל אם לא יקפיד הלה , יכבדוהו פקידי הבנק -בסכום גדול  )טשעק(כשיכתוב צ׳ק  -בבוא יום פקודה 

ואפילו פרוטה אחת לא יתנו , יחזירו הפקידים את הצ׳ק בוודאי שבבוא העת, למלא את קופתו בבנק

ו "אזי אם ח, כיוצא בו המפקיד מידי יום ביומו כמה פרקי תהלים ב׳חשבון׳ שלו בשמים ממעל. למביאו

שכן שמורים עבורו , מיד יש במה לכסות ולסתום פי המקטרגים  -יהא עליו איזה קטרוג בשמים 
לא , אבל אם לא יפקיד וחשבונו למעלה יהיה ריק, 'כמה וכמה חבילות של תהלים ב׳חשבון

 ...ולסתום פי המקטרגים' לכסות'יהיה במה 


