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סיפור חייו של דוד המלך

תולדות דוד
קורות הימים בקברי דוד ושלמה ומלכי בית דוד

קברו של דוד

יוצא לאור על ידי מוסדות "קבר דוד המלך" 
קול  בהאדרת  במקום  הרוחני  הצביון  לחיזוק  שנים  עשר  מעל  בס"ד  העוסקים 
התורה והתפילה בכל ימות השנה על ידי ארגון משמרות תהילים וזוה"ק, כולל 

חצות לתורה ותפילה ועוד מגוון פעולות כראוי למקום קדוש זה.
בימים א-ה נסגר המקום בין השעות: 01:00 - 23:00 בליל שב''ק נסגר בשעה 20:30 עד 
שעה לפני הנץ בליל שישי ומוצ''ש פתוח רצוף. במקום מתקיימים כל מניני התפילות. 

תפילת שחרית בנץ החמה.

ניתן להשתתף בפעילות ובהוצאת הגיליון:
מוקד ישועות מציון: 02-644-18-18 )השארת הודעה(

פקס: 02-644-18-15
 d026441818@gmail.com :אימייל

בהעברה לחשבון בנק פאגי )52( סניף 177 ח-ן 152854
נדרים פלוס/קהילות ע"ש "מוסדות קבר דוד המלך".
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מקובל בישראל  מדורי דורות שהבנין בהר ציון - עיר דוד נבנה על ידי דוד המלך, לאחר שכבש 
דוד המלך את המקום מיד התחיל בחפירת היסודות ובבניית החומה בשביל בית המקדש, עד שבא 
נתן הנביא לבשר לו שלא הוא זה שיבנה לה' את בית המקדש כפי שנאמר "והאלוקים אמר לי לא 
תבנה בית לשמי" כששמע דוד המלך את הבשורה מיד קם ובנה היכל לכבוד השי"ת. היכל זה קיבל 
את שמו - 'היכל דוד,' ונקרא כך לאורך כל הדורות. המבנה הוקם מאבנים שעל גביהם נמתחו יריעות, 
וניצב כיום מעל מערת מלכי בית דוד כשפניו לכיוון הר הבית. בהיכל זה היה מונח ארון הברית ודוד 
המלך יסד משמרות לויים שישוררו לפני הארון מזמורי התהילים. כל זאת כהכנה לבנית בית המקדש. 
מסורת זו מובאת ע”י רבי אשתורי הפרחי ע"ה בספרו כפתור ופרח ותלמיד הרמב''ן בספר תוצאות ארץ 
ישראל והרידב”ז ועוד מגדולי הדורות שפקדו את המקום. הארון היה שם במשך 44 שנים ואחד עשר 

שנים לאחר הסתלקותו של דוד המלך העלהו שלמה בנו אל קודש הקודשים.

במצודה שבהר ציון השוכנת בסמוך להיכל דוד, גם בנה דוד המלך את ביתו ומשכנו, הלוא הוא 
'עיר דוד' - כמובא בכתובים. שם הוקמו ארמונות המלוכה שלו, שם שרתה עליו רוח הקודש, ושם 
חיבר את מזמורי התהילים. הר ציון הפך למקום תפילתם של בני ישראל רבות בשנים, פקדו אותו 
רבים מהצדיקים ומגדולי הדורות. עד היום שורה במקום  זה רוח קדושה, כאשר קול התורה והתפילה 

נשמעים בו ברוב שעות היממה.

יש לציין שכאשר מופיע בתהילים "הר ציון", לפי הרבה מהראשונים, הכוונה לציון עיר דוד ששם 
מקום מנוחת מלכי בית דוד.

במדור זה יובאו, בעז"ה, מאמרים ומקורות נאמנים ידיעות וגילויים מלאי חידוש ממקורות מהימנים, 
יעסוק המדור בשרפי מעלה  כן  זה במהלך השנים, כמו  על כל התהפוכות שעברו על מקום קדוש 

שהילכו בו, כל זאת - מפי ספרים וסופרים וספרי מסעות קדומים.

כיבוש מצודת ציון – עיר דוד  
אל  המלך  משאול  המלך  דוד  ברח  כאשר 
שמואל הנביא לָניֹות ברמה, ישב לעסוק עם 
זו  בתקופה  התורה.  בלימוד  הנביא  שמואל 
גילה שמואל הנביא לדוד את מקום המקדש. 

מסביר הרד''ק: "קבלה היתה בידם כי ציון 
אותה  ילכוד  ולא  ישראל,  מממלכת  ראש 
אלא מי שיהיה מלך על כל ישראל". דבר זה 
לא קרה בימי שאול, אלא בימי דוד שנמשח 

למלך על כל ישראל. 

ירושלים ניתנה לשבטי יהודה ובנימין עם 
וחולקה  ישראל  לארץ  ישראל  בני  כניסת 
לנחלות. אך עדיין נותר חלק מנחלת בנימין 
בידי היבוסי, וחלק זה היה צריך לכבוש מידי 
דוד  נקט  בו  הראשון  הצעד  זה  היה  היבוסי. 
המלך לאחר שהתאחד כל העם תחת שלטונו. 
הוא סיים את כיבוש ירושלים – שהיתה עיר 

נכריה עד אז - מידי העם היבוסי. 

דוד המלך בגבורתו כובש את המבצר החזק 
מצודת ציון  - היא יבוס. וכאות כבוד על כך 
נקרא המבצר על שמו "עיר דוד". לאחר מכן 
כולה.   העיר  לכידת  את  המלך  דוד  השלים 
ִוד...  ּדָ ִעיר  ִהיא  ִצּיֹון  ְמֻצַדת  ֵאת  ִוד  ּדָ ד  ְלּכֹ "ַוּיִ

ִוד".  ְקָרא ָלּה ִעיר ּדָ ֻצָדה ַוּיִ ּמְ ִוד ּבַ ב ּדָ ׁשֶ ַוּיֵ

)שמואל  ָוָבְיָתה"  ּלֹוא  ַהּמִ ִמן  ָסִביב  ִוד  ּדָ ֶבן  "ַוּיִ
ציון  עיר  סביב  גדולה  חפירה  חפר  דוד  ה'(.  ב', 

לגשת  יוכלו  שלא  כדי  במים,  אותה  ומילא 
בנה   - פנים  כלפי  המילוא  מן  בקלות.  לעיר 
כדי  שעושים  כדרך  ומבוצרת,  גבוהה  חומה 
לבצר את הערים מפני האויבים ועל ידי בניין 
בית  יסודות  דוד את  בנה  המילוא,  זה סביב 
המקדש, עליהם בנה שלמה מאוחר יותר את 

בית המקדש. 

דוד המלך לא  ידי  יסודות אלו שנבנו על 
נחרבו אף כאשר נחרב הבית כולו. 

דוד מלך ישראל - שלוש מילים שנוגעות בכל לב יהודי. 
דוד המלך - סמל המלכות דקדושה, אליה נכספת כל נפש יהודית בכל הדורות בתפילה שתתגלה 

ותמלוך בעולם.
דוד המלך - שמאז בריאת העולם צפה הקב"ה והביט בנשמתו אימתי תרד לעולם. 

דוד המלך - שמיום בריאת העולם נלחמו כוחות הסטרא אחרא בכל כוחם בנסיון למנוע את 
ירידת נשמתו אל העולם. 

דוד המלך - שמיום לידתו ועד פטירתו לא נתן לעצמו מנוח. כל ימיו לחם את מלחמת ה' בעוז.
דוד המלך - עד היום מצפים אנו ומייחלים כי הקב"ה יחיש את גאולתנו ואת פדות נפשנו ויביאנו 

ליום בו יתגלה משיח בן דוד, "ועלו מושיעים בהר ציון... והיתה לה' המלוכה")עובדיה א',כ"א(.
פחד ורעדה יאחזונו, בגשתנו אל מלאכת הקודש של העלאת מסכת חייו של דוד מלך ישראל עלי 
כתב, נישא עיניים למרום בתפילה שיעלה בידינו לכוון אל השערה, לבל נחטיא ונפגום חלילה 

וחס בקדש הקדשים, שלא נוסיף או נגרע חלילה בכתיבתנו מגודל שגב ימי חייו הקדושים.  

המלחמה על נשמת דוד מלכא משיחא
דבר  נגלה  במקורותינו,  מעט  נתבונן  אם 
פלאי. מאז בריאת העולם ניטשה מלחמה עזה 
כוחות הסט''א על  לבין  כוחות הקדושה  בין 
יודעים  הם  המלך.  דוד  של  הקדושה  נשמתו 
נשמה שתפעל  זו,  קדושה  נשמה  היטב בכח 
על  דוד  מלכות  את  תכונן  ה',  בית  לבנית 
באחרית  עמ"י  את  זו שתגאל  ותהיה  מכונה, 
הימים. לכן, ניסו למנוע בכל כוחם את רדתה, 
קיומה וצמיחתה של נשמה זו בעולם. אך ה’ 

לא עזבה בידיהם, כי לא יזנח לעולם ה’. 

פרשת בראשית, לאחר שנהרג הבל על ידי 
אחיו קין, נולד לאדם הראשון בן אחר נוסף, 

שת שמו.

אותו  על  אחר".   זרע  אלוקים  לי  "כי שת 
ממקום  הבא  זרע  אחר,  "זרע  חז"ל:  אמרו  בן 
אחר. ואיזה זה? זה מלך המשיח", כשהכוונה 

לדוד המלך.

בן  לוט  את  חטפו  המלכים  לך,  לך  פרשת 

אחיו של אברהם. מיד בשמוע אברהם אבינו 
ע"ה על כך, יצא לרדוף אחר ארבעת המלכים, 
לוט  הלילה.  בחצות  שנצחם  עד  עמם  ונלחם 
- שב  המלך  דוד  לצאת  עתיד  ממנו  - אשר 

אל אברהם. 

"כי אברהם רדף  מובא בספרים הקדושים: 
בשביל  לוט,  את  להציל  המלכים  אחרי  אז 
הנקודה טובה שהיה בלוט. ועל כן, אף על פי 
שלוט היה רשע, מסר אברהם נפשו בשבילו 
כי  בו,  שהיה  טובה  הנקודה  בשביל  להצילו. 
ממנו יצאה רות שיצא ממנה דוד-משיח." וכן 
צאן  היה  אברם  את  ההלך  ללוט  "וגם  נאמר: 
במדרש:  מובא  ה'(.  י"ג  ואהלים")בראשית  ובקר 
ונעמה  המואבייה  רות  הן  הלוא  "אוהלים 

העמונית".  

העיקרית  שהסיבה  מכך,  אנו  למדים 
שהביאה את אברהם אבינו לצאת לעזרת לוט 
-  הצלת צאצאו, העתיד לצאת ממנו,  היתה 

הלוא הוא דוד המלך. 

הצלת לוט מסדום
תהפוכות רבות עבר לוט, וניצל מהן בכדי 
דוד  יצא  מהם  דורות  הלאה  להעמיד  שיוכל 
הזוועות  את  מתארת  התורה  המשיח.  מלך 
וחטאים  רעים  שהיו  סדום  אנשי  שחוללו 
סדום  אנשי  של  רשעותם  מאד.  לה' 
היתה גדולה כל כך, עד שנגזר עליהם 
לוט  רק   פני האדמה.  להימחות מעל 
ר'  "אמר  ומדוע?  ניצלו.  בנותיו  ושני 
היכן   - עבדי  דוד  מצאתי  יצחק, 
נמצא  שלא  בסדום!".  מצאתי? 
דוד  רק  צדק,  זרע  בכולם 
המלך שעתיד לצאת מלוט. 

)יפ"ת(

אל  בנותיו  ושתי  לוט  נכנסו  הינצלם,  אחר 
כליה  נגזר  כי  בטוחות  היו  בנותיו  המערה. 
ואין העולם ממשיך להתקיים  על כל היקום, 
יותר. אמרה האחת אל רעותה: הבה נשקה את 
"'ונחיה מאבינו  זרע.  ונחיה מאבינו  יין  אבינו 
בן' אין כתיב כאן, אלא 'ונחיה מאבינו זרע' - 
אותו זרע הבא ממקום אחר ואי זה, זה מלך 

המשיח".

שוב רואים אנו כי לאורך כל השתלשלות 
ימי חייו של לוט, חפפה עליו שמירה עליונה, 
שלא  המשיח  מלך  נשמת  על  שהשגיחה 
תאבד, כך תוכל לרדת ולפעול בעולם למען 

כלל ישראל. 
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נמלט  ישראל  זמירות  נעים   - המלך  דוד 
בנו  שאבשלום  לאחר  זאת  המלוכה,  מעיר 
מורד בו. במהלך מנוסתו עבר דוד בעיר מגוריו 
של שמעי בן גרא, שהיה איש ממשפחת בית 
החל  גרא  בן  שמעי  הסנהדרין.  וראש  שאול 
לקלל את דוד המלך, לביישו ולסקול באבנים 
בין  עימו.  כל עבדי המלך אשר  ואת  דוד  את 
ִאיׁש  )מירושלים(  ֵצא  "ֵצא  דבריו הכריז ואמר: 
ֵמי  ּדְ ל  ּכֹ ְיָי  יב ָעֶליָך  ַעל. ֵהׁשִ ִלּיָ ַהּבְ ְוִאיׁש  ִמים  ַהּדָ
לּוָכה  ַהּמְ ֶאת  ְיָי  ן  ּתֵ ַוּיִ ָמַלְכּתָ  ר  ֲאׁשֶ אּול  ׁשָ ֵבית 
ִמים  י ִאיׁש ּדָ ָרָעֶתָך ּכִ ָך ּבְ ֶנָך, ְוִהּנְ לֹום ּבְ ַיד ַאְבׁשָ ּבְ
ה". דוד המלך מקבל בשתיקה את הביזיונות  ָאּתָ
י ה’ ָאַמר  ולא מרשה לפגוע בשמעי בן גרא - “ּכִ

ל.” )שמואל  ב' טז( לֹו ַקּלֵ

דוד  אותנו  לימד  חיים  דרך 
יסורים  קבלת  של  דרך  המלך. 
מתוך  באהבה,  ובזיונות 
הרי  וקושי  צרה  כל  כי  הכרה 
בהשגחה  אלינו  נשלח  הוא 

מלמעלה.

השל”ה הק’ כותב שעצה זו הנה תרופה לנפש 
לכל אחד מאיתנו: 

על  ע”ה  המלך  דוד  שאמר  הוא  הענין  “וזה 
שמעי בן גרא ‘כי ה’ אמר לו קלל’, כלומר, השם 
יתברך שלח אותו אלי מפני חטאי, וזהו ממדת 
חסדו יתברך, שיסורין אלו שאינם חסרון בחיי, 
אקבלם  לא  ואיך  חטאי,  עונש  וימרקו  ינכו 

באהבה מהשם יתברך. 

וקדוש,  גדול  על כן, אף על פי שהיה מלך 
כמוני,  להדיוט  וחומר  וקל  באהבה,  קיבל 
לה’".  ויודה  חרפתו  וישמע  עילוב  כל  שיקבל 

)שער האותיות, ענווה(   

ביסורים  ששמח  דוד  אצל  שראינו  “כמו 
בל  מימיני  כי  תמיד  לנגדי  ה'  "שיויתי  ואמר 
אמוט לכן שמח ליבי ויגל כבודי" היינו שאף 
שיש דבר שמתנגד לי – שאינו הולך כרצוני 
תמיד  מאמין  אני  נפש  ועגמת  יסורים  לי  ויש 

כי ה’ עושה זאת כי מימני בל אמוט – כי מה 
יעשה לי האדם ואם ח"ו אמוט יהיה זה מאת 
ה' לכן שמח ליבי ויגל כבודי כי מאת ה' היתה 

זאת. )דברי משה וישלח(

ַלה’  ’ּדֹום  ‘ בתהילים:  לנו  שהורה  וכמו 
ה  ַצּפֵ חז”ל:  ודרשו  ל"ז(.  )תהילים   ’ לֹו’ ְוִהְתחֹוֵלל 
ִיּסּוִרים,  ָעֶליָך  ֵהִביא  ִאם  הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְלַהּקָ
ֲחִליִלין  ָלן ּכַ א ֱהֵוי ְמַקּבְ ֶהם, ֶאּלָ ִהי ְמַבֵעט ּבָ ַאל ּתְ

ֵלי ֶזֶמר(. )מדרש תנחומא( רּוׁש: ּכְ )ּפֵ

שלמה  ורבי  חיים  רבי  האחים  על  מסופר 
זלמן מוולוז'ין שנסעו פעם בדרך. ויהי בבואם 
למלון, דיבר אתם בעל האכסניה קשות, העליב 
ללון.  מקום  להם  נתן  ולא  אותם 
מבלי  משם  ונסעו  המשיכו  הם 
לחכות שיעלה השחר. בדרך ראה 
רבי חיים את אחיו רבי זלמן, והנה 
הוא בוכה. אמר לו: “הגד לי רבי 
של  בכיה  בוכה  אתה  למה  זלמן, 
ליבי  נתתי  לא  אני  ראה,  חינם? 
השמיע  אותם  ההבל  דברי  לכל 
אחיו:  זלמן,  רבי  השיבו  האכסניה".  בעל 
“חלילה לי, אין אני בוכה על הגידופים שספגנו. 

אולם בשעה שהלה חרף אותנו, הרגשתי 
וחשבתי  האיש  מדברי  לב  כאב  מעט 
שדרשו  למה  הגעתי  לא  שעדין 
''הנעלבין  לברכה:  זכרונם  חכמינו 
מאהבה   עושים   - עולבין  ואינם 
לא  אני  ואילו  ביסורים”  ושמחים 

הרגשתי שמחת לב מגדופיו, 
ומצטער,  אני  בוכה  כן  על 
כדעת  הנהגתי  אכוון  מתי 
כדאי  זה  ועל  חכמינו.. 

לבכות”. )תולדות אדם( 

ה' יזכנו ללכת בדרכו 
ולקבל  המלך  דוד  של 
מתוך  באהבה  הכל 
ושבח,  ושיר  שמחה 

אכי"ר. 

ִוד,  ל ּדָ ְבחֹו ׁשֶ ֵני ָהעֹוָלם ׁשִ ְלַהְראֹות ְלָכל ּבְ
ַצַער ְוָהיּו רֹוְדִפים  ָהָיה ּבְ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ׁשֶ

חֹות  ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ל לֹוַמר ׁשִ ּדֵ ּתַ ַאֲחָריו, ָהָיה ִמׁשְ
רּוְך-הּוא. דֹוׁש-ּבָ ַלּקָ

)זוה"ק תרומה קמא:(

''בהר ציון משכן כבודך'' כי עיקר שכינת כבודו בציון עיר דוד... וכל הברכות בציון. )הרוקח(''בהר ציון משכן כבודך'' כי עיקר שכינת כבודו בציון עיר דוד... וכל הברכות בציון. )הרוקח(

יוצא לאור לזכות כלל ישראל לגאולה שלמה בחסד וברחמים 
כל  שיתמלאו  שמם,  בעילום  החפצים  התורמים  כל  לזכות 

משאלות ליבם לטובה ולברכה. 
לזכות להשתתף בגיליונות הבאים ניתן לפנות למערכת )הפרטים בגב הגיליון(. 

' מציון  ' מציון יברכך ה יברכך ה

 ' ' ישא ברכה מאת ה ישא ברכה מאת ה
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שו"ת מציוןשו"ת מציון

"וגם שנתאחר הרבה מן הזמן, יהיה לו יותר 
תקוה, כי הוא קרוב יותר מזמן שעבר...

וכמו שאמר הכתוב "אם יתמהמה חכה לו", כי 
האיחור הוא סיבה שתחכה לו יותר’’... 

אר''ש בר מנסיא

אין ישרא רואים 
סימן גאוה 

לעולם עד שיחזרו 
ויבקשו שושתם 

מ>כות שמים 
מ>כות בית דוד 

ובית המקדש 
)ילקו"ש שמואל ק"ו(

א"ר לוי 

כל הברכות 
והנחמות והטובות 
שהקדוש ברוך הוא 
מביא על ישראל 
כולם מציון: בנים, 

חיים, פרנסה, 
ישועה, תורה. 

)ויקרא רבה כד, ד'(

פנינים ועובדות מגדולי ישראל על ספר התהילים

ספרו של דוד
הציפייה לגאולה והתגלות משיח בן דוד

לבקש את דוד
ישועות מציון קברי דוד ושלמה ומלכי בית דוד

ישועות דוד

מזמורי דוד המלך שעצרו את השטפונות בבגדד
היה זה בתחילת חורף תרע''ה בעיר בגדד, 
בזמן מלחמת העולם הראשונה, כאשר כיסו 
ורעמים  ברקים  השמים,  את  שחורים  עבים 
ומטר  השמים,  במרחבי  להתגלגל  החלו 
ימים  ירד במשך עשרה  וסוחף  כבד  זלעפות 

רצופים ללא הפוגה. 

נהר  תוך  אל  בשטף  זרמו  הגשמים  מי 
החידקל החוצה את העיר בגדד, וסחפו עימם 
נהר  החל  אט  אט  בדרכם.  הנקרה  כל  את 
שלישי  ובליל  גדותיו,  על  לעלות  החידקל 
הסכרים  את  החידקל  מי  פרצו  כסלו,  י''ג   -
הרחובות  את  מציפים  והחלו  הנהר,  שלצידי 

והבתים. 

התושבים המבוהלים אשר הצליחו להימלט 
נמלטו מבתיהם אל עבר  כל עוד נפשם בם, 
את  הצילו  ובכך  לעיר  מסביב  אשר  הגבעות 
הניצולים  נספו.  אחרים  רבים  אך  חייהם, 
עמדו בתדהמה והתבוננו מרחוק כיצד הבתים 
רבי  הגאון  השטפונות.  מעוצמת  קורסים 
יהודה פתיה זי"ע פנה אל תלמידו רבי יהושע 
משה ושאלו האם יבוא עמו לקבר רבי יצחק 
יהושע משה  רבי  הגאון בכדי להתפלל שם? 

מוצף  הרי  כולו  האזור  בקשתו.  על  התפלא 
אל  עמו  לבוא  רבו  ממנו  יבקש  ואיך  במים, 

תוך הסכנה?!

הדאגה  את  פתיה  יהודה  רבי  ראה  כאשר 
במאור  אליו  חייך  תלמידו,  פני  על  והפחד 
פנים ואמר לו: "אל דאגה, בוא עמי. לא יאונה 

לך כל רע". 

יצחק  רבי  קבר  אל  ותלמידו   הרב  הלכו 
הגאון, כשהם צועדים אך בקושי על האדמה 
הצדיק,  לקבר  בהגיעם  והטובענית.  הבוצית 
השתטח רבי יהודה פתיה על הקבר, ובבכיות 
שליש אמר את כל ספר התהלים. והנה מיד 
לאחר שהשלים רבי יהודה פתיה אמירת כל 
המים  מופלא:  נס  התרחש   - התהלים  ספר 
החלו להתרחק ולסגת אל תוך נהר החידקל, 
ותוך זמן קצר נעלמו מהעיר בגדד. כאשר ראו 
האנשים מרחוק את המים הנסוגים, תמהו ולא 
זמן סיפר  כיצד התרחש הפלא. לאחר  הבינו 
רבי יהושע משה תלמידו של רבי יהודה פתיה 

את שראו עיניו. )חכמי בבל(

רבי יהודה פתייה נלב''ע בכ"ז אב ה'תש''ב זיע"א

במשנת היהודי הטוב מגוסטינין
הרי"ם   - ליפשיץ  מאיר  יחיאל  רבי 
התהלים'  'בעל  בכינוי  הנודע  מגוסטינין, 
ממנהיגי  היה  מגוסטינין'  הטוב  'היהודי  או 
החסידות בפולין לאחר פטירת רבו רבי מנחם 

מנדל מקוצק זי"ע. 

וכעילוי  עצום  כגאון  נודע  מאיר  יחיאל  ר' 
חריף. הסיבה בעטייה זכה לכינוי הנעלה “בעל 
התהילים” טמונה בדרך חייו, בה פעל ישועות 
על ידי אמירת התהילים. כל תרופותיו עצותיו 
וכך  תהילים.  בפרקי  היו  מלווים  וסגולותיו 
נעים  המלך  "דוד  דורו  אנשי  עליו  אמרו 
זמירות ישראל ידע לחבר את ספר התהילים, 
היהודי הטוב מגוסטינין ידע לומר תהילים". 

באחד הימים, בא לפני ר' יחיאל מאיר אחד 
מבני העיר עם בנו החולה, לבקש רפואה. ציוה 
הרבי שהחולה בעצמו יאמר חמש פעמים את 
ספר התהילים. טען האב “וכי יכול בני החולה 
התהלים?!”  ספר  את  פעמים  חמש  לומר 
השיב לו הרבי: “שמע ואספר לך, לפני מספר 

בנו שיצא מדעתו,  שבועות בא אלי אב עם 
ל"ע. גם עליו ציויתי לאמר תהילים, לכאורה 
מה ערך יש באמירת תהילים מפי אחד שאינו 
שפוי בדעתו? אלא שפעלתי בשמים, כי כל 
 - לי  וישמע  לומר תהילים  עליו  מי שאצווה 

יוושע על ידי כך”.

במקרה אחר בא אליו אדם ובקש שיתפלל 
יעץ  בערכאות.  במשפטו  זכאי  שיצא  עליו 
“בטוחני,  והוסיף:  לו כדרכו שיאמר תהילים, 
שכל מי ששומע לי ואומר תהילים - בא דוד 
המלך בכבודו ובעצמו, יושב במשפטו ומגין 

עליו”.  

בצוואתו לבנו ציין ר' יחיאל מאיר: "תלמדו 
המילות  פירוש  עם  תהילים  פעמים  כמה 
בכדי  רש"י  פירוש  עם  בפיכם  שגור  ושיהיה 
ה"בקשה"  שתאמרו  בעת  היטיב  שתבינו 
לא  מזמורים  חמשה  יום  בכל  לומר  ותזהרו 

פחות כי בזה מלהיב הלב לעבודת השי"ת".

ר' יחיאל מאיר נלב”ע בכ"א שבט ה'תרמ"ח זיע"א

ספר זה הוא בית קודש הקודשים ואת האוצר היקר הזה מלא יקר קודש מלא הדר כל כבוד ועוז, אוצר 
בתוכו כל מחמדינו אשר היו לנו מימי קדם, בעוד רוח השיר חי בפי שירי קודש, בעוד ינוסס רוח השם 
על נעים זמירות ישראל עלי היגיון וכינור, בהיכלו כבוד אומר כולו. כל אדם יחזה בו, כל תפילה וכל 
תחינה , כל הודאה וכל תהילה על דבר ועל כל עניין צוקה או תשועה, צרה או רווחה, ליחיד או לרבים.

)הקדמת המלבי"ם לפירושו על תהילים( 

לצפות לביאת המשיח באמת
כאשר יעמוד אדם בפני בית דין של מעלה 
“הציפית  הנוקבת:  השאלה  על  להשיב  ידרש 

לישועה”? 

כיצד זה ניתן לצפות לביאת המשיח?

לישועתו  מצפה  מאיתנו  אחד  כל  אמנם, 
התכוונו  בלבד  זו  לציפיה  לא  אך  הפרטית. 
לומר  לנו  קבעו  כאשר  הגדולה  כנסת  אנשי 
כל  קיוינו  לישועתך  “כי  פעמים  ג’  בתפילה 
אלו  במילים  כוונתם  לישועה”.  ומצפים  היום 
ולביאת  הכללית  ה’  לישועת  שנצפה  היתה 

המשיח. מוטל על כל אדם 
לייחל ולצפות “מתי זה בא, 

מתי נזכה לזה?”. 

***

מעקרי  הנה   זו  ציפייה 
עיקרי  מי”ג  והיא  הדת 
אחד  שכל  האמונה 
מדי  לשנן  צריך  מישראל 

בביאת  שלמה  באמונה  מאמין  “אני  בוקר 
זה  כל  עם  שיתמהמה   פי  על  ואף  המשיח 

אחכה לו בכל יום שיבוא”. 

הלא  ליבם,  בסתר  חושבים  מאיתנו,  רבים 
בדור  אלא  בא  דוד  בן  ‘אין  במדרש:  נאמר 
זה  אין  ולכאורה  חייב’,  כולו  או  זכאי  שכולו 
דבר מציאותי. או בטענה: ‘עדין לא בא אליהו 
וכו’ ועוד מדרשים רבים כיוצא בהם,  לבשר’ 

ואמנם טעות בידם כמו שנבאר. 

וכלל  כלל  קשור  אינו  אמונתינו  “חיוב 
בהבנת כל אלו המאמרים והמדרשים. ואפילו 
יובן  זה  כל  שייך,  זה  איך  מבינים  אנו  אין 
הנסתרים,  הדברים  ויגלה  המשיח  לכשיבוא 
להאמין  הוא  וחובתנו  תפקידנו  כל  ואנו 

ולחכות לביאתו בכל רגע ממש. 

מפני  זה  הרי  לביאתו  מחכה  שאינו  מי 
משיח,  פעם  שיבוא  הענין  בכלל  שמאמין 
אבל אינו מאמין שיוכל לבוא בכל רגע ממש, 
וקובע לעצמו זמנים שבהם יכול לבוא ותנאים 

שבלעדיהם לא יכול לבוא. 

והחליט לעצמו שכל זמן שלא עשו תשובה, 
כולו  או  זכאי  כולו  אינו  שהדור  זמן  כל  או 
בעיניו  ראה  לא  שעדיין  זמן  כל  או  חייב, 
רואה  שאינו  זמן  כל  או  הנביא,  אליהו  את 
דמשיחא  דעקבתא  הסימנים  כל  התקיימות 
שיבוא,  שייך  לא  עדיין  אז  כי  כיו"ב,  וכל 
אלא  רגע,  בכל  לביאתו  מחכה  אינו  וממילא 
שמחכה שיבוא לאחר שיתקיימו כל התנאים 
של  פשוטם  ע’’פ  לעצמו  שקבע  וההקדמות 

המדרשים ודברי חז’’ל.

הידיעה  את  יודע  ואיננו 
שכל  בתכלית  הפשוטה 
אותם  יפרש  המדרשים 
לכשיבוא.  עצמו  המשיח 
וחיוב האמונה הוא להאמין 
רגע,  בכל  לבוא  שיכול 
כבר  זה   - יהיה  זה  ואיך 
ונראה’’.  כשנזכה  נראה 

)‘’תורת זאב’’ עמוד קפ’’א( 

שאלו פעם את מרן רי’’ז הלוי: “כיצד יכולים 
הרי  המשיח,  שיבוא  יום  בכל  לחכות  אנו 
שאליהו  חז’’ל  ואמרו  בא,  לא  עדיין  אליהו 

הנביא יבוא ג’ ימים לפני ביאת המשיח?! 

המשיח  ‘’לכשיבוא  בשנינות:  להם  השיב 
יתרץ גם קושיא זו, אבל על כל פנים, כן הוא 
וכל  ממש  יום  בכל  ולחכות  להאמין  החיוב 
זו:  בהזדמנות אחרת השיב על שאלה   .’ היום’
לו  אחכה  בסידור:  שכתוב  כמו  היא  ‘’ההלכה 

בכל יום שיבוא’’. 

המבי”ט,  של  המאירים  דבריו  את  נביא 
בספרו "בית אלוקים":

ביאתו  יאמין  לא  זמן,  לו  יגביל  אם  "וכן 
שלא  היא  האמונה  ולכן  ההוא...  הזמן  קודם 
יחשוב שיתאחר, כי אין לו זמן מוגבל, ואפשר 
בכל יום ביאתו, כמו שאמר הכתוב: היום אם 
בקולו תשמעו. וגם שנתאחר הרבה מן הזמן, 
יהיה לו יותר תקוה, כי הוא קרוב יותר מזמן 
שעבר, וכמו שאמר הכתוב: אם יתמהמה חכה 

לו, כי האיחור הוא סיבה שתחכה לו יותר’’.

    הגידול שנעלם בזכות דוד המלך
רגילה,  בוקר  שעת  השעה 
השגרתי  והלחץ  הבוקר  המולת 
לא  ישראל,  בתי  נתברכו   בה 
גם על בתינו. בתוך כל  פוסחת 
ההמולה אנו מבחינים שעל פניו 
נפיחות  יש  ה-5  בן  חיים  של 
של  עקיצה  מעין  בלחי  קטנה 
משמעות  ייחסתי  לא  יתוש.  
הלאה  והמשכתי  לעקיצה 

בקלחת הבוקר.

שבועות  מספר   עברו 
לעין.  נראה  לא  שיפור  ושום 
גילינו,  ואנו  נקפו,  הימים 
שעל  שהנפיחות  לחרדתנו, 
הלחי רק הולכת וגדלה, הולכת 

ומתפשטת... 

הגענו עם חיים הקטן להיבדק 
שבדק  מומחה  עור  רופא  אצל 
את הלחי דקות ארוכות כשפניו 
בדיקה  לאחר  דאגה.  מביעות 
מעמיקה, פנה אלינו ואמר: "מה 
יכול להציע לכם, לנסות  שאני 
לתת לחיים אנטיביוטיקה חזקה 
במשך עשרה ימים, תחזרו אלי 

לביקורת בעוד שבועיים".

אנטיביוטיקה,אך  לו  נתנו 
הרופא  אל  חזרנו  הועיל.  ללא 
שאישר כי אכן, לא ניכר שיפור  
בכיר  לרופא  הפניה  כשבידינו 

מאד בתחום. 

בדאגה  עלינו  חלפו  הימים 
שנקבע,  התור  הגיע  עד  רבה. 
בדיקה  שוב  המתנה,  חדר  שוב 
עלינו  כי  אמר  הרופא  מעמיקה 
החולים,  בבית  ביופסיה  לערוך 
פשר  מה  לבדוק  כדי  זאת 

הנפיחות הבלתי ברורה.

בית  אל  חיים  עם  נסענו 
עברו  שוב  לביופסיה,  החולים 
עלינו הימים בציפייה לתוצאות 
מתוח  שבוע  לאחר  הבדיקות. 
מביה”ח.,  טלפון  קיבלנו  מאד 
הנוראה:  הבשורה  את  ושמענו 
בלחי,  ממאיר  גידול  יש  לחיים 
ניתוח  לעבור  עליו  רח"ל. 
להסרת הגידול והקרנה מקומית  
הקטן  חיים  יעבור  ובמקביל 
סדרת בדיקות כדי לוודא שלא 

התפשט לשאר חלקי הגוף

ושוב  שוב  באמונה  התחזקנו 
הרעות,  תצאנה  לא  מאיתו  כי 

וודאי שיהיה טוב.

כל  שנרדמו  לאחר  בערב, 

את  לעכל  ניסיתי  הבית,   בני 
נקלענו.  אליו  החדש  המצב 
לעשות   ביכולתי  מה  וחשבתי 
מצפה  ומה  חיים.  לרפואתו של 
ממני הקב"ה בעת הזאת? לפתע 
הבזיקה במוחי דמותו של מכר 
דוד  בקבר  לכוללים  הקשור 
לעשות.  עלי  מה  ידעתי  המלך. 
הם  הללו,  היקרים  האברכים 
במקום  שלי,  חיים  על  יתפללו 

הקדוש 

חייגתי לאותו מכר  וסיפרתי 
לי  והציע   - הענין  כל  לו 
הכולל  בהחזקת  להשתתף 
וכן  הקרוב   שישי  בליל  חצות 
השישי  ביום  התהילים  במנין 
של  שמו  את  יעביר  והוא 
האברכים  וכן  לתפילה  חיים 
השירים  שיר  את  יחד  יאמרו 
רצון  עת  הבוקר,  באשמורת 
כידוע.  לרפואה  המסוגל 
זכות  את  יעוררו  ובתפילתם 
דוד ושלמה המלך השוכנים שם 

לרפואה וישועה. 

יום שישי אחר הצהרים, כמה 
לפתע  אנו  שבת.  לפני  שעות 
החלה  שהנפיחות  מבחינים 
אל  להתקשר  הזדרזנו  יורדת. 
אותו מכר לשתף אותו  בשינוי 
עלינו  עברה  השבת  לטובה 
בשמחה רבה מאד ומתוך הודיה 

להשי"ת 

ביום ראשון מתקשר הרופא, 
תיכף  שנתחיל  מעונין  הוא 
אותו  שמעתי  בטיפולים  ומיד 
נואם ומסביר כי המהירות הינה 
וחיכיתי  כזה  במצב  קריטית 
להרצות.  שיסיים  רוח  בקוצר 
את  בפניו  הטלתי  משסיים, 
התחילה  "הנפיחות  הפצצה  

לרדת, רואים שיפור ב"ה" 

למשמע  האמין  לא  הרופא 
הבדיקה,  תוצאות  פי  על  אזניו, 
מעצמו!   יתרפא  לא  כזה  גידול 
הזמנתי אותו בהתרגשות לבוא 
התקשה  הרופא  בנס.  ולצפות 
לראות  וביקש  להאמין  עדיין 

לו.  ושלחנו  צילמנו  תמונה. 
לאחר שראה את התמונה הודה 
כי  אמר    - שיפור  ניכר  כי 
נוספים  ירצה לדון עם עמיתים 

במקרה

רפואית  התייעצות  לאחר 
הצוות  החליט  משתתפים  רבת 
כל  של  צילום  לעשות  הרפואי 
נקי   היה  הגוף  ב''ה  ואכן  הגוף 
שנעשה  ביקשו  זמן  ולאחר 
 – והתוצאות  חוזרת  ביופסיה 
התגלה  הגידול  מדהימות.  היו 
הרופאים  בלבד,  כשפיר 
עיניהם  ושפשפו  השתוממו 

בחוסר אמון...

שהיינו  מהפעמים  באחד 
מעקב,  לצורך  חולים  בבית 
רפורמית  רופאה  אלינו  פנתה 
."אתם  חולים  בבית  שעבדה 
כך  נכון?!"  מאמינים,  יהודים 
שאלה. "תדעו לכם שהיה פה נס 
גלוי. שנים רבות אני עובדת פה 
כזה  שגידול  קרה  לא  ומעולם 
מופיע  לא  גם  מאליו.  יתרפא 
ברשומות אף תיעוד של מקרה 
כזה" שמחתי בליבי והודיתי לה' 

שנתקדש שם שמים על ידינו.

תקופה,  אותה  במהלך 
הבקרים   באחד  חיים  התעורר 
כשרגלו כואבת לו, עד שבקושי 
רגלו.  על  לעמוד  הצליח  רב 
שאולי  וחששנו  מאד  נבהלנו 
זה קשור למצבו הקודם., נזכרנו 
שקיבלנו על עצמינו לקחת את 
דוד המלך, להודות  חיים לקבר 
הישועה.  בבוא  יתברך  להשם 
אך  באה  אכן  הישועה   , והנה 
שכחנו   – הבטחנו  אשר  את 
קבר  אל  יצאנו  מיד   , לקיים.  
דוד המלך, שם הודינו להשם על 
כל החסד שעשה עמנו. לא עבר 

זמן רב, וחיים חזר ללכת על 
שתי רגליו. הנפיחות בלחי, 

גם היא ירדה לגמרי, רק 
צלקת קטנה נשארה שם 

למזכרת. 

את  לנו  להזכיר 
ואת  החסדים 

הגלוי  הנס 
ראינו  אותו 
ו  נ י נ י ע ב
של  בזכותו 

מלך  דוד 
ישראל.

ר' יודן בשם ר' יהודה 

כל מה שאמר 
דוד בספרו, 
כנגדו וכנגד 
כל ישראל 

אמרו וכנגד כל 
העתים אמרו 

)מדרש תהלים י''ח(

התשובות יופיעו בגליון הבא בעז"ה, ניתן לשלוח 
תשובות למערכת בדוא"ל 
 d026441818@gmail.com
או בפקס 02-644-18-15 
בין העונים נכונה תערך הגרלה על זכות לקניית 
ספרי קודש וכן יוזכר שמם על קברי מלכי בית דוד.

א. מי הם המלכים הטמונים בהר ציון? 
ב. מפני מה טמון גם כהן גדול בין מלכי בית דוד? 

ג. מדוע  נקרא מקום ציונם "עיר דוד"? 
ד. אלו אוצרות נטמנו במקום קברי המלכים, ומי הוציא חלק מהם ? 
ה. היכן מוזכר "הר ציון" בכתובים, לא בסיפור חייהם של המלכים?
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פה  שהיה  לכם  "תדעו 
גלוי. שנים רבות אני  נס 
לא  ומעולם  פה  עובדת 
קרה שגידול כזה יתרפא 

מאליו."

]נשלח ע"י פ.א. בית שמש[
'? השאר פרטים במערכת. )הפרטים בגב הגליון( ראית ישועה בזכות דוד המלך וציונו הק


