
סורת עתיקת יומין מזהה באלף שנה  מ
האחרונות מקום זה כמקום מנוחתו של 

גדול מלכי ישראל, מייסד ירושלים ומחברם 
של מזמורי התהלים. בשנים בהן 

נמנעה גישת יהודים לכותל 
המערבי שימש גג המקום את 

עולי הרגל שביקשו לצפות בהר 
הבית ובכותל המערבי, גם אם 

מרחוק.

הרועה שהיה למלך . דוד מלך 
ישראל, מייסד שושלת מלכות 

ישראל, נולד וגדל בעיר בית לחם 
שבפאתי מדבר יהודה. מסירותו לצאנו 

ואומץ ליבו מתוארים בהרחבה בפסוקי התנ"ך 
ובדברי חז"ל. הנביא שמואל הגיע, בצו ה', אל 

משפחתו של דוד כדי למשוח את המלך הבא של עם 
ישראל, אחרי שנכזב מן המלך שאול. שבעת אחיו 

של דוד עברו לפני שמואל, אך 'האדם יראה לעיניים 

 וד' ללבב'. דווקא דוד, צעיר הבנים, רועה הצאן, 
נבחר. 

דוד הצעיר התגלה בגדולתו במערכה מול 
הפלישתים, כשהכניע את גדול הלוחמים, 
גוליית, בכוח אמונתו בד' ועוז רוחו. כך 

גילה עם ישראל כולו את עוצמתו 
הרוחנית של דוד, עוצמה שכולה 

ענווה בפני ה'. שאול, מלך ישראל, 
אשר הבין שדוד עומד לרשת את 

כתרו, ביקש את נפשו. דוד נמלט, אך 
לכל אורך המרדף נמנע מלפגוע במלך 
שאול. דוד אף נחלץ להצלת עם ישראל 

ויצא לקרבות בשעה שהוא עצמו עדיין נרדף 
על ידי המלך. 

אחרי פטירתו של שאול המלך בקרב בגלבוע, נקרא 
דוד למלוך על ישראל ובמקביל גילה את שאיפתו 

הכמוסה "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש, שבתי 
בבית ה' כל ימי חיי". דוד כבש את יבוס וייסד בה 
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העלון מחולק בחינם כשי על ידי המרכז הארצי
לפיתוח המקומות הקדושים.

ניתן להעביר שמות לתפילה בחינם לדואל: 
 tehilimdavid@gmail.com

www.holy.org.il

דוד
מלך 

ישראל
חי

וקיים
לעילוי נשמת הורינו האהובים
בנימין ורבקה אסא ז"ל



את בירתו ירושלים, ואף רכש בה שטח לבניית בית 
המקדש. הוא הביא לירושלים את ארון האלוקים - 

אך את הבית עצמו לא זכה לבנות. בנו, שלמה, הקים 
אותו רק אחרי מותו.

"דוד מלך ישראל חי וקיים", דמותו של המלך 
העניו, שראה את עצמו בכל עת כבנו ומשרתו של 

מלך מלכי המלכים, מוסיפה להביא את בשורת 
הגאולה לאנושות כולה. "ויצא חוטר מגזע ישי ונצר 

משרשיו יפרה... וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ".

דוד וספר תהילים . ספר תהלים, ובו מאה וחמישים 
מזמורי הלל, תפילה, זעקה ותודה, מיוחס לדוד המלך. 

ברגעי הצער וברגעי השמחה פנה דוד אל ה' מעומק 

לב, ויצר שירת-תפילה שחודרת אל הלבבות גם היום 
"אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם ה".

קורות חייו, קשייו ותקוותיו - הבריחה מפני שאול, 
מרד אבשלום והמאבק בפלישתים, ובצדם חנוכת 

ירושלים ותפארת המלוכה, 
מלווים את המזמורים 

כשהם שזורים 
 בסיפורו של 

עם ישראל.

שרידיו של ספר תהלים נמצאו בחפירות 
ארכיאולוגיות במערות קומראן, על מגילה בת 

למעלה מ 2,000 שנה. אך, שלא כמו כתבים עתיקים 
אחרים, ניתן למצוא את ספר התהלים בכל בית 

יהודי, ומילותיו העתיקות, המלאות בשמחה 
ועצב, קדושה ותשובה, וכיסופים לקרבת אלוקים 

משמשות עדיין לתפילה למיליונים בעולם כולו. 

פרקי תהלים לאמירה בקבר .  מאות בשנים 
נאסרה על יהודים העלייה להר ציון ואמירת 

התהלים אצל ציון קברו של דוד המלך. זכה דורנו 
והיום פתוחה הדרך לכל מתפלל לבוא ולקרוא את 

מזמורי התהלים במקום המקודש. 

תהילים פרק כ
ַח, ִמְזמֹור ְלָדִוד. ַלְמַנֵצּ

ם ֱאלֵֹקי ַיֲעקֹב. ְבָך, ֵשׁ ֶגּ יֹום ָצָרה; ְיַשׂ ַיַעְנָך ה׳, ְבּ
. ּיֹון, ִיְסָעֶדָךּ ֶדׁש; ּוִמִצּ ַלח-ֶעְזְרָך ִמקֹּ ִיְשׁ

ֶנה ֶסָלה. ל-ִמְנחֶֹתָך; ְועֹוָלְתָך ְיַדְשּׁ ר ָכּ ִיְזכֹּ
א. ן-ְלָך ִכְלָבֶבָך; ְוָכל-ֲעָצְתָך ְיַמֵלּ ִיֶתּ

ל; ם-ֱאלֵֹקינּו ִנְדגֹּ יׁשּוָעֶתָך - ּוְבֵשׁ ָנה, ִבּ ְנַרְנּ
ֲאלֹוֶתיָך. ל-ִמְשׁ א ה׳, ָכּ ְיַמֵלּ

יחֹו: יַע ה׳, ְמִשׁ י הֹוִשׁ י - ִכּ ה ָיַדְעִתּ ַעָתּ
ע ְיִמינֹו. ְגֻברֹות, ֵיַשׁ ֵמי ָקְדׁשֹו - ִבּ ַיֲעֵנהּו, ִמְשּׁ

ה ַבּסּוִסים; ה ָבֶרֶכב, ְוֵאֶלּ ֵאֶלּ
יר. ם- ה׳ ֱאלֵֹקינּו ַנְזִכּ ֵשׁ ַוֲאַנְחנּו, ְבּ

ְתעֹוָדד. ְמנּו, ַוִנּ ְרעּו ְוָנָפלּו; ַוֲאַנְחנּו ַקּ ה, ָכּ ֵהָמּ
ֶלְך, ַיֲעֵננּו ְביֹום-ָקְרֵאנּו. יָעה: ַהֶמּ  ה׳ הֹוִשׁ

תהלים קכ"א
ֲעלֹות: יר, ַלַמּ ִשׁ

א ֵעיַני, ֶאל-ֶהָהִרים - ֵמַאִין, ָיבֹא ֶעְזִרי. ׂ ֶאָשּ
ַמִים ָוָאֶרץ. ה, ָשׁ ֶעְזִרי, ֵמִעם ה׳ - עֵֹשׂ

ְמֶרָך. ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך; ַאל-ָינּום, שֹׁ ַאל-ִיֵתּ
ָרֵאל. ן - ׁשֹוֵמר, ִיְשׂ ה לֹא-ָינּום, ְולֹא ִייָשׁ ִהֵנּ

ָך, ַעל-ַיד ְיִמיֶנָך. ְמֶרָך; ה׳ ִצְלּ ה׳ שֹׁ
ְיָלה. ָלּ ה; ְוָיֵרַח ַבּ ָכּ ֶמׁש לֹא-ַיֶכּ יֹוָמם, ַהֶשּׁ

ָך. מֹר, ֶאת-ַנְפֶשׁ ל-ָרע: ִיְשׁ ָמְרָך ִמָכּ ה׳, ִיְשׁ
ה, ְוַעד-עֹוָלם. ָמר-ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך - ֵמַעָתּ ה׳, ִיְשׁ


