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  הנס המופלא בזכות "דוד מלך ישראל חי וקיים"!
נס פלאי ששמעתי  -אני רוצה לשתף אתכם בסיפור אמיתי  אמר הכותב:

יביא לחיזוק גדול ובפרט  במוצש"ק פרשת לך לך. הסיפור הזה בודאי
   .בתקופה הלא פשוטה בה אנו מצויים

אני רוצה להקדים ולומר, שהיות וזיכני הקב"ה להסתופף הרבה בציונו הק' 
ולהיות מהמבקשים את מלכות בית דוד, אני  דוד המלך ע"המשיח ה' של 

זוכה לשמוע מידי פעם סיפורי ישועות מאנשים שבאים לפקוד את הציון 
ר שם את כל ספר התהילים בבת אחת, שהוא סגולה ידועה לומ -הק' 

, כפי שכבר הסבירו הקדמונים את לבטל כל מיני גזירות ולהצמיח ישועות
דברי דוד המלך ע"ה (תהילים קו, ב): "מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל 

לחתוך את הדינים והגבורות שנגזרו עליו  –תהילתו". דמי שרוצה למלל 
יאמר את כל ספר התהלים  -משמים, העצה לכך, "ישמיע כל תהילתו"  

 בבת אחת ובכך יבטל ויסיר מעמו את הגזירות והדינים הקשים.
, הוא בהחלט משהו יוצא דופן במוצש"ק האחרוןאבל הסיפור ששמעתי 

 .ומיוחד
רבתית  "מלוה מלכה"סעודת  אז כך: כידוע, מידי מוצאי שבת מתקיימת

  , ברחבת ציונו הק' שבהר ציון בירושלים.ע"ה לכבוד דוד מלכא משיחא
מידי מוצ"ש מגיעים הרבה יהודים מירושלים ומחוצה לה, להשתתף 

לצלילי מנגני ל חי -בשירות ותשבחות לא הללבסעודה ואף לרקוד ול
 .צ"שאף אני זוכה להשתתף בה מידי מו .עד חצות הלילה ,הכליזמר

, הגיע ישעיהו "מלוה מלכה", באמצע סעודת במוצאי השבת האחרונה
(שם אמיתי), אחד מן המשתתפים הקבועים, ובהתרגשות רבה כשדמעות 

 :מבצבצות מעיניו, הוא מספר לנו את הנס שקרה לו בדרך
ת נחלאות בירושלים כמידי מוצ"ש, אלי התלוו יצאתי מביתי אשר בשכונ"

די שבוע ילית לכיון הר ציון, בכדי להשתתף כמ, וצעדנו רגישני בנותי
 .בסעודת המלוה מלכה

גיח לעברנו השוק מחנה יהודה,  בסביבותכשהגענו לאחד הסימטאות ש
צעיר ערבי, ובידו סכין, ובתאוות רצח הוא צועק לעברנו: "איטבח אל 

 ...!"יהוד", "אללה אכבר
הוא ממשיך, "ראינו את המוות מול  -מה אני אומר לכם" "

המקום היה שומם מאדם, אף אחד אינו נמצא בסביבה שיכול  העיניים"... 
 ...צעקו מפחד יבנותילבוא לעזרתנו, 

לא! אתה לא  : אני לא יודע איך זה יצא לי מהפה, אבל זעקתי לעברו"
יכול לעשות לנו אתה לא  עושה לנו את זה, אנחנו בדרך לדוד המלך! 

 ...!!!את זה, אנחנו הולכים כעת לדוד המלך
כשיצאו לי המילים הללו מהפה, ראינו שהערבי קיבל איזה פחד בלתי 

  "...מובן, וברח מעמנו מבלי לעשות לנו פגע
היינו בהלם, והמומים מהנס העצום שקרה לנו, הרגשנו שפשוט הקב"ה "

שלח אלינו את דוד המלך שישמור עלינו מכל רע, בזכות הקפדתנו מידי 
 ".לוה מלכה בציונו הק' שבהר ציוןמוצ"ש, לבוא לאכול ולשמוח בסעודת מ

אין ספור פעמים להרבה אנשים, כשכולם מתרגשים  הנסישעיהו סיפר את 
 .דול שקרה לו ולבנותיומהנס הג

בהחלט סיפור מדהים שראוי להפיצו ולפרסמו, בכדי שעם ישראל יתחזק 
הצדיקים לא נשארים איך ש, וויבין איך שהקב"ה שומר את רגלי חסידיו

כמו אותו ישעיהו הנ"ל, שאינו  – מקושרים אליהםהחייבים לאותם אנשים 
ולסעוד שם ך מחסיר מידי שבוע לבוא ולפקוד את ציונו של דוד המל

 לכבודו את סעודת המלוה מלכה.
  קיבל תוקף וחיזוק מיוחד לאחר פירסומו:  שהסיפור הנ"למה גם, 

  עם תחילת השבוע, לאחר שפרסמתי את הסיפור הנ"ל בדואר האלקטרוני,
  

  
  
  

, ובהם של כמה רבנים וצדיקים, שאמרו, של התרגשות קיבלתי הרבה תגובות
 (כך מסופר על תלמידי הבעש"ט),  סגולה בדוקה, דאכן כבר נודע מקדמת דנא,

"דוד מלך ישראל חי  :דאם יהודי רוצה להפיל פחד על גוי, שיאמר את המילים
דאנו אומרים ב"קידוש לבנה": "תיפול עליהם אימתה ופחד בגדול  ,וקיים". וסימנך

  . זרועך ידמו כאבן". ומיד לאחר מכן, אנו אומרים "דוד מלך ישראל חי וקיים"
 

  פרשת וירא
 

ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדני זקן. 
ויאמר ה' אל אברהם למה זה צחקה שרה היפלא מה' דבר וכו' ותכחש 

  טו) - ויאמר לא כי צחקת (יח, יב ,שרה לאמר לא צחקתי כי יראה
מגלה לנו ברוח קודשו, שבפסוקים הנ"ל,  גילה הגה"ק בעל ה"חפץ חיים" זי"ע

הצדיקים שיהיו לעם ישראל לפני שיתגלה משיח אודות סוד גדול!  התורה הק'
צדקנו, שהם יהיו במקום הנביאים! והם יגלו ויבשרו לנו שמשיח צדקנו עומד 

  להתגלות, בכדי שנוכל להכין את עצמו כראוי בכדי שנהיה ראויים להיגאל.
בימים אלו, כאשר גדולי והדברים מבהילים, כי הם ממש מתממשים וקורים 

ישראל מודיעים בתקופה האחרונה שהנה משיח צדקנו עומד בפתח ממש ועל 
  עם ישראל להרבות בחיבור אל הקב"ה ע"י תורה ומצוות.

נכתבו במקורם במאמר מיוחד של ה"חפץ חיים" אשר יובאו להלן, הדברים 
בספר  והם אף מובאים ,האמונה" הנקרא "חיזוקה"חפץ חיים" שפרסם בשעתו 

  "חפץ חיים" על התורה בפרשה זו באריכות, אנו נביא את הדברים בחלקם. 
  וזה לשונו הק':

  

"וכאשר התבוננתי היטב בפרשה זו, קשה לי טיבה. הנה ידוע לכל, כי כל תיבה 
ותיבה מתורתנו הקדושה, קדושתה גדולה למאד, עד אין שיעור וערך, ואין אות 

וכולן מנויות וספורות מהקב"ה נותן התורה. ותיבה מתורתנו הק', שתהא יתירה, 
ועל כן, לכאורה יפלא, למה לה, לתורתנו הק' להאריך כל כך בסיפור זה, ולספר 
בגנותה של שרה אמנו, לומר שהיתה מקטני אמונה ולא האמינה בדברי 
המלאך? וגם כל הויכוח של הקב"ה עם אברהם אבינו ושרה אמנו, שהיא אמרה 

  מאד מאד קשה להבין הדבר כפשוטו.  –שצחקה שלא צחקה, והוא אמר 
ואמרתי, בודאי איזה ענין גדול נרמז בפרשה זו, עד שהאיר השם עיני, לבאר 

  הענין הזה, וזהו החלי, בעזרת ה'.
סימן לבנים". ומצינו, שכל מה  –אמרו חכמינו זכרונם לברכה: "מעשה אבות 

סימן לנו,  –אירע לנו. ועל כן, לעניות דעתי, גם מאורע זה  –שאירע לאבותינו 
וזה מרמז על "עקבתא דמשיחא", בזמן שיגיע העת, להתגלות כבוד ה' בעולם, 

  על ידי ביאת משיח צדקנו. 
הנה, בעת ההיא, בודאי ימצאו אנשים מגדולי ישראל, שהמה יהיו במקום 

מונה ושישובו בתשובה, הנביאים מלפנים, ויזרזו להמון ישראל שיתחזקו בא
וכמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה: "כלו כל  שרק על ידה יהיו נגאלים,

אלא בתשובה". וגם יעוררו את המון בני ישראל,  –הקיצין, ואין הדבר תלוי 
שיכינו את עצמם בתורה ומעשים טובים, לביאת משיח צדקנו, כדי שיוכלו 

  לקבל פניו כשיבוא.
, שבעת ההיא ימצאו אנשים, קטני אמונה, שלא יאמינו ומרמזת לנו תורתנו הק'

לדברי המוכיחים והמזרזים, באמרם: "היתכן, אחרי גלות ארוכה ומרה כזו, שעם 
ישראל מדוכה ומעונה כל כך בתכלית העינוי, וסובלים צרות ומצוקות הרבה, 
איך אפשר שניגאל פתאום?" ועל כן, לא יתנו לב לדברי המוכיחים. וכמו שמצינו 
כזה, גם בגלות מצרים, שכתוב: "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה 

  קשה". 
הוא תרעומת עליהם, -על זה בא לנו רמז בתורה הק', שיהיה לקדוש ברוך

  הלא הוא כל יכול, ויכול להביא לנו הגאולה בכל יום  –ויאמר: "היפלא מה' דבר"? 
  



 

  
  

  רכה: "היום אם בקולו ובכל עת ובכל שעה. וכמו שאמרו חכמינו זכרונם לב
, חס ושלום, על אותם האנשים תשמעו", ולא יקשה ממנו כל דבר, ויתפסו

  קטנות האמונה שלהם.
ועל כן, מרמזת לנו תורתנו הק', בקצרה, את הויכוח הגדול שיהיה 
ב"עקבתא דמשיחא", שכל אחד ואחד יתרץ את עצמו, שאיננו מסתפק, חס 

יודעים אנו ברור, שיש ביכולת ה' ושלום, באמיתת אפשרות הגאולה. 
רק שכל אחד ואחד מסתפק על זמן  יתברך להביא הגאולה בכל רגע ורגע,

מתי תהיה, יכול היות שיתאחר עוד איזה שנים, אבל לא כל כך  –הגאולה 
מהר. אבל על כך יוכיחו אותנו על פנינו: הלא מפורש כתוב בדברי הנביא 

ון אשר אתם מבקשים" (שקאי על מלאכי כי: "פתאום יבוא אל היכלו האד
משיח בן דוד), "ומלאך הברית אשר אתם חפצים בו" וגו' (שקאי על אליהו 

  "הנה בא אמר ה'".  –הנביא) 
: יאמרוולכן יהיו אנשים שיצחקו על דבריהם של גדולי ישראל ויטילו ספק, ו

כבר היו כל מיני זמנים של קיצין, והם לא התקיימו, אז מי אומר שעכשיו 
  כן יתקיים?... זה

אליהם בטענות: מדוע  ואך מיד לאחר מכן יבוא מלך המשיח ויתגלה, ויבוא
אותם אנשים אך צחקתם ולא האמנתם מה שגדולי ישראל אמרו לכם? 

רק אמרו שזה לא חייב  מרוב פחד, ינסו להכחיש שהם לא ממש צחקו, אלא
   להחיות בדיוק וכו' וכו'...

  !!"! כן צחקתם!"לא, כי צחקתאך הוא יגיד להם: 
על כך,  שרה אף שלא מצינו שנענשהכך מסיים ה"חפץ חיים" בחריפותו: "ו

והטעם, משום שעמדו לה צדקותיה, אבל אנחנו קטני ערך, מי יודע עד 
כמה יגדל, חס ושלום, מידת הדין עלינו, עד שלא היתה האמונה בביאת 

  !"המשיח, אמונה שלימה באמת
 ב) ,והנה שלושה אנשים נצבים (יח

אחד לבשר את שרה ואחד להפוך את סדום ואחד לרפאות את אברהם, 
שאין מלאך אחד עושה שתי שליחות. ורפאל שריפא את אברהם הלך 

  משם להציל את לוט (רש״י).
אין מלאך עושה שתי שליחות, מדוע  ולכאורה דברי רש״י תמוהים, דאם

לא נשלח מלאך מיוחד להציל את לוט, ולמה דווקא רפאל שהלך לרפאות 
את אברהם הוא הציל את לוט, וכי אין די מלאכים בשמים כדי שישלחו 

  מלאך מיוחד להציל את לוט? 
  נפלא מאד! -תירוץ למדני זי״ע  "חידושי הרי׳׳ם"הרה׳׳ק בעל האלא תירץ 

במדרש (בראשית רבה נ. י) דהצלת לוט היתה מפני שדוד דהנה מובא 
המלך ע״ה עתיד לצאת ממנו. והגמרא (יבמות עו:) אומרת דדוד המלך 

כתוב משום שמותר היה לבוא בקהל ה', אף על פי שיצא מרות המואביה, 
דורשים עמוני ולא ו(דברים כג. ד) "לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה'״, 

כמו שנאמר  ,שהרי כל טעם איסורם הוא .יתעמונית, מואבי ולא מואב
(דברים כג. ה) ״על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, ודרכו של 

 איש לקדם, ולא דרכה של אשה לקדם, משום דכבודה בת מלך פנימה.
כששלחו את המלאכים לאברהם לא ידעו אז איך תהיה ההלכה לגבי  ,והנה

וא״כ לא יכלו לשלוח מלאך נשים, אם דרכם לקדם או אין דרכם לקדם, 
להציל את לוט, דהגם שעתיד דוד המלך לצאת מזרעו, מכל מקום לא נודע 
עדיין אם יהיה מותר לו לבוא בקהל ה', ועל כן לא שלחו מלאך. מה שאין 
כן כשבאו המלאכים לאברהם אבינו ע״ה ושאלו על שרה, ואמר להם 

ם, דדרכה אברהם שהיא באוהל, למדו מזה שאין דרכה של אשה לקד
ולא  ימואב ,ולא עמונית ניבצניעות באוהל, ולמדו מזה הדרש דעמו

ונמצא דמותר לדוד לבוא בקהל ה', ולכן הלכו מאברהם אבינו  מואבית,
להציל את לוט, אבל קודם לזה לא היו יודעים עוד מה ההלכה לגבי 

  עמונית.
 י) ,שוב אשוב אליך כעת חיה (יח
אשוב״ ולהלן (פסוד יד׳) כתוב ״למועד לכאורה יש כאן כפל לשון ״שוב 

הרה״ק בעל אשוב אליך כעת חיה״ בלי כפילות לשון, ומדוע? אלא פירש 
את ההבדל בדרך רמז על פי דברי חז״ל מויז׳ניץ זי״ע  "אהבת ישראל"ה

. ״בעתה״ ״אחישנה״ -(סנהדרין צח.) שקיימים שני זמנים לביאת המשיח 
ס.כב} ״הקטן יהיה לאלף והצעיר (חז״ל דרשו זאת מדברי הנביא ישעיה (

בעתה אחישנה״), כלומר, אם יתעוררו בני ישראל  ה'לגוי עצום אני 
הוא יבוא עוד לפני הזמן  -בתשובה ויזכו מן הדין, אזי ״אחישנה״ 

  ובמהירות, אבל אם לא יחזרו בתשובה אז יבוא רק ״בעתה״. 
חזור ועל זה מרמזים הפסוקים הנ״ל: הקב״ה אומר ״שוב״, אם אתה ת

בתשובה, ״אשוב אליך כעת חיה״ דהיינו אחישנה, מיד כעת. אבל אם 
אם אני צריך לשוב אליכם, בלי שאתם תתעוררו תחילה, אז  -״אשוב״ 
  אבוא רק ״בעתה״... -״למועד״ 

  

  
 

כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על 
 שפת הים וירש זרעך את שער אויביו (כב , יז)

וצריך להבין, מה הקשר בין ברכת 'ושמתי את זרעך כחול אשר על שפת הים' 
  לברכת 'וירש זרעך את שער אויביו'?                          

, על פי דברי כ"ק מרן אדמו"ר ממישקולץ שליט"אביאור נפלא שמעתי מאת 
) בדורו של אחאב, אף על פי שכולן היו עובדי עבודה המדרש (ויקרא רבה כו,ב

זרה, היו יוצאין למלחמה ומנצחים, מפני שהיה אחדות ביניהם ולא דיברו לשון 
הרע.  לעומת זאת, בדורו של שאול, אף על פי שהיה בהם תורה, היו יוצאים 
למלחמה והיו נופלים לפני אויביהם, מפני שהיה בהם מחלוקת ולשון הרע. הרי 

כוחו של שלום מנצחים את המלחמה.                                                   שב
, "כחול אשר על שפת היםה שבירך הקב''ה את אברהם אבינו "והנה בברכ

כחול אשר "ולא  "כחול אשר על שפת הים"לכאורה, למה ברך הקב"ה דווקא 
  ?"רבמדב

היא מפזרת את כל גרגירי החול לכל  ,אלא מכיוון שחול המדבר, כשנושבת הרוח
עבר, לעומת זאת החול אשר על שפת הים, היות שגרגיריו דבוקים זה בזה, שום 
רוח ומים שבעולם לא יכולים להזיזם ממקומם, אלא אדרבה החול נהפך לחומת 

משום כשהם אוחזים  מגן. לכך ישראל נמשלו דווקא לחול אשר על שפת הים,
ודבוקים אחד בשני, שום רוח רעה ושום גורם בעולם אשר יהיה, לא יכולים 

  להזיזם ולהרע להם.
, הרומזת לאחדות כנ''ל,  "כחול אשר על שפת הים"וזהו הקשר בין ברכת 

, לומר לנו, שרק ע''י האחדות, יוכלו ישראל "וירש זרעך את שער אויביו"לברכת 
  לכן הוסמכו שני הברכות יחדיו.לנצח את אויביהם, ו

וישא עניו וירא והנה איל אחר נאחז בסך בקרניו וילך אברהם ויקח 
  יג) ,את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו (כב

המפרשים מדקדקים, הרי לא היה אלא רק איל אחד, ומהו הלשון "איל אחר" 
 שכךהרה"ק רבי שמשון מאסטרפולי זי"ע שמשמע שהיה עוד איל? אלא הסביר 

ברוח קדשו,  –נראה לפרש את המקרא שלפנינו: "וישא אברהם את עיניו וירא" 
בעל חיים אחר אשר "נאחז  –אשר מלבד "והנה איל" שלפניו יש עוד "אחר" 

בסבך" הרוצה לסבך את ישראל, והוא העגל, אשר נרמז בתיבת "סבך", כי 
בסבך" אותו האותיות שמגיעות אחרי "סבך" הם אותיות "עגל", וזהו "אחר נאחז 

"עגל" מרומז באותיות שלאחר המילה "סבך", וגם שאם תחלק את האותיות של 
תיבת "סבך" לב' חלקים יצא "איל". לפיכך "ויקרא אברהם שם המקום ההוא, ה' 
יראה, אשר יאמר היום בהר ה' יראה" וכפירוש רש"י: "ה' יראה עקידה זו לסלוח 

י שיאמר היום הזה בכל הדורות לישראל בכל שנה, ולהצילם מן הפורענות, כד
הבאים, 'בהר ה' יראה' אפרו של יצחק צבור ועומד לכפרה". וממילא זכות 

  העקידה מבטלת את הקיטרוג של חטא העגל...  
   

  

הרה״ק מלובלין (חקת, על הפסוק עלי באר) מביא בשם  "לשמים אור"בספר ו
אברהם את עיניו וירא והנה  פשט נפלא מאד המביא לנו חיזוק גדול: ״וישא זי״ע

מלבד עקידת יצחק יש עוד עקידה, ״נאחז בסבך״, כאשר האדם  -איל אחר״ 
מסתבך בסבך היצר, שמטרידו ומבלבלו בתאוות ומידות רעות, וכאשר מתגבר 
עליו ומשרש נפשו מזה, זהו גם ענין עקידה, על זה נאמר ״בקרניו״ מלשון קרן 

סא הכבוד. (וכמו שפרש״י בסוף פ״ה דשבת, אור פניו, דהיינו שתהל אורו עד כ
    ובסוף פ״ג דסנהדרין).

ויאמר מדוע את הולכת אליו היום לא חודש ולא שבת ותאמר שלום 
  (כאן מסיימים הספרדים) ב)  –מלכים  וירא(הפטרת 
 הרבנית נהג ללמוד עם אשתו ה לוין זצ׳׳לרבי ארי הצדיק הירושלמימסופר כי 

  רה של מחר. טבליל שבת את ההפ
באחת מן השנים בפרשת וירא כאשר הגיעו לפסוק הזה, תמה ר׳ אריה ושאל: 

כאשר אין  חאיני מבין את אחינו הספרדים, כיצד הם מפסיקים כאן באמצע המת
ן מה יקרה עם הילד? הרי זה ממש באמצע הענין ומדוע אינם יייודעים עד

יקר, המופת הגדול וב ואת מה שנראה כעטממשיכים בכדי לשמוע את הסוף ה
  ?של אלישע הנביא

ה טנענתה זוגתו הצדקנית ואמרה: זאת משום שהספרדים הנם בעלי אמונה פשו
. בודאי שהנביא יעזור לה ,ובטאם הלכה האשה לנביא, זה כבר סוף  יומבינים כ

אבל האשכנזים ספקנים המה ורוצים לראות את הנם בעיניים, אין להם את 
  ...יםה שיש לספרדטהאמונה הפשו

  .ולמחרת בדרשתו הזכיר את הסבר זה ואף ציין זאת לשבח.. ,ך רבי אריהחיי
  

 

  תל אביב –הונצח ע"י משפחת קוברניק הדפסת והפצת הגליון 
  ז"ל  לע"נ אביהם הר"ר ישראל בן הר"ר יחיאל משה קוברניק

 ת.נ.צ.ב.ה. - נ"ב חשון תש כ'נלב"ע 

  האם גם אתם רוצים להיות ממזכי הרבים?
בתרומה שלכם עבור הוצאת הגליון "פנינים", אתם 

  יכולים להיות שותפים לזיכוי הרבים הגדול! 
   054-8455798צלצלו: 
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