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 מאמר זה נכתב בהמשך לרעיון של המילה "למען".ישנו מאמר בנושא זה.

 תוך כדי קריאה בספר החומש בראשית פרשת לך לך ופרשת וירא.

 נתקלתי בשתי מילים "בשיבה טובה" "זקנים באים בימים".

 מילים אלו העלו את סקרנותי ורציתי לבדוק בתנך מי קיבל ומי נחון בתוארים האלו בתנ"ך.

מצאתי שמעט מאוד אנשים קיבלו את התארים האלו.תארים אלו ניתנו רק לאנשים מיוחדים 
 שאמונתם באלוהים היתה מוחלטת ללא פשרות.

 .ימים והאריכו בתהילתו ומאמינים אלוקים את שיזהו אנשים

ְך ֲחנֹוְך ֶאת כב בראשית פרק ה "- ְתַהלֵּ ים-ַויִּ ה; -, ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאתָהֱאֹלהִּ נָׁ ְמתּוֶשַלח, ְשֹלש ֵמאֹות, שָׁ

נֹות ִנים, ּובָׁ י, ָכל כג.  ַוּיֹוֶלד בָׁ אֹות ָׁשָנה-ַוְיהִּ ים ָׁשָנה, ּוְׁשֹלׁש מֵּ שִּ ׁש ְוׁשִּ י ֲחנֹוְך, ָחמֵּ  .  ְימֵּ

ְך ֲחנֹוְך, ֶאת כד             ְתַהלֵּ ים-ַויִּ ַקח ֹאתֹו ֱאֹלִהים-; ְוֵאיֶנּנּו, ִכיָהֱאֹלהִּ  . לָׁ
יו:--ֵאֶלה, ּתֹוְלֹדת ֹנחַ  בראשית פרק ו "- יָׁה, ְבֹדֹרתָׁ ִמים הָׁ   ֹנַח ִאיש ַצִדיק ּתָׁ

ְתַהֶלְך-ֶאת    ים, הִּ   .......ֹנחַ -ָהֱאֹלהִּ

ה-ַוְיִחי "כח   בראשית פרק ט- נָׁ ה, ַוֲחִמִשים שָׁ נָׁ ל כט.  ֹנַח, ַאַחר ַהַמבּול, ְשֹלש ֵמאֹות שָׁ ֹנַח, -ְיֵמי-ַוִּיְהיּו, כָׁ

ים ָׁשָנה; ַוָיֹמת שִּ אֹות ָׁשָנה, ַוֲחמִּ  .  ְתַׁשע מֵּ

 תהילים פרק קכח

 :ִשיר, ַהַמֲעלֹות  א

ל ה-ַאְשֵרי, כָׁ יוַהֹהֵלְך,     --ְיֵרא ְיהוָׁ כָׁ  .ִבְדרָׁ

ְך   ְיִגיַע ַכֶפיָך, ִכי תֹאֵכל;   ב  .ַאְשֶריָך, ְוטֹוב לָׁ

 :ְבַיְרְכֵתי ֵביֶתָך    --ֶאְשְּתָך, ְכֶגֶפן ֹפִרּיָׁה  ג

ֶניָך, ִכְשִתֵלי ֵזיִתים ֶנָך    --בָׁ ְלחָׁ ִביב, ְלשֻׁ  .סָׁ

ֶבר-ִהֵּנה ִכי  ד ה    --ֵכן, ְיֹבַרְך גָׁ  .ְיֵרא ְיהוָׁ

ה, ִמִצּיֹון: ְיבָׁ   ה ִם   ֶרְכָך ְיהוָׁ לָׁ י ַחֶייָךֹכל, --ּוְרֵאה, ְבטּוב ְירּושָׁ  .ְימֵּ

ֶניָך: -ּוְרֵאה  ו ִנים ְלבָׁ לֹום, ַעל   בָׁ ֵאל-שָׁ  .ִיְשרָׁ

 פסוק כל  פרק דברים

ה ֶאת  ה ֱאֹלֶהיָך,ִלְשֹמַע ְבֹקלֹו-ְלַאֲהבָׁ ה ְיהוָׁ ְבקָׁ ֶשֶבת -ְוֹאֶרְך ָיֶמיָךבֹו: ִכי הּוא ַחֶּייָך, -ּוְלדָׁ ק  ָהֲאָדָמה-ַעללָׁ ם ְלִיְצחָׁ הָׁ ה ַלֲאֹבֶתיָך ְלַאְברָׁ ֲאֶשר ִנְשַבע ְיהוָׁ
ֶהם. ֵתת לָׁ   ּוְלַיֲעֹקב, לָׁ
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 ימים והאריכו בתהילתו ומאמינים אלוקים את שיזהו אנשים

 הערות שנות חיים זקן בא בימים שיבה טובה שם

 15בראשית טו אברהם
ואתה תבוא אל אבתיך בשלום " :

 "בשיבה טובה תקבר

 " :8בראשית כה

 ויגוע וימת אברהם
אל  זקן ושבע ויאסף טובה בשיבה 

 "עמיו

 

 ואברהם" :1בראשית כד
וה' ברך את אברהם  זקן בא בימים 

 "בכל

 

 בראשית כה 175
ם-ְוֵאֶלה, ְיֵמי ְשֵני הָׁ י:-ֲאֶשר--ַחֵּיי ַאְברָׁ ִנים  חָׁ ֵמש שָׁ ה, ְוחָׁ נָׁ ה ְוִשְבִעים שָׁ נָׁ  .ְמַאת שָׁ

 

 אברהם
 שרה

ואברהם ושרה " :11בראשית יח 
חדל להיות לשרה  באים בימים זקנים

 "ארח כנשים

 

 
(127 

 שנים(

 "שנה ושבע שנים שני חיי שרהשנה ועשרים  מאה ויהיו חיי שרה" :1בראשית כג

 

 ויהושע" :1יהושע יג  יהשוע
ויאמר ה' אליו אתה  זקן בא בימים 

זקנתה באת בימים והארץ נשארה 
 "הרבה מאד לרשתה

ויהי מימים רבים אחרי " :1יהושע כג
אשר הניח ה' לישראל מכל איביהם 

  מסביב ויהושע
 "זקן בא בימים

 

ַע ִבן כטיהושע כד פסוק  110 ה, ַוָיָמת ְיהֹושֻׁ ד ְיהָוה-ַוְיִהי, ַאֲחֵרי ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ בֶּ --נּון, עֶּ
ן ר, ָשִנים-בֶּ שֶּ  . ֵמָאה ָועֶּ

כמה מאות    פנחס
 שנה

 ?פרשת פינחס: האם פינחס זכה לאריכות ימים < במדבר < פרשת השבוע < ד"ר אלכסנדר קליין
וקבל עלי … בהקדמתו למשנה תורה הרמב"ם כותב: "אלעזר ופינחס ויהושע שלשתם קבלו ממשה 

מתקופתו של משה  –מן הזקנים ומפינחס". מכאן עולה שהרמב"ם סבור כי פינחס חי שנים רבות 
רבנו עד זו של עלי הכהן. הרמב"ם למד את זה מן הנאמר במקרא, ממנו עולה לכאורה כי פינחס 

ומשום כך היה יכול לשמש כחוליה בשרשרת המסורה ולמסור את  מאות שנהוחי כמה האריך ימים 

אריכות ימים זו היא כנראה המקור לדעה כי פינחס לא רק זכה לאריכות ימים  ........התורה לעלי

 , לחיי עולםמופלגת, אלא אף זכה 

גדעון בן 
יואש 

 השופט

 וימת גדעון בן יואש" :32שופטים ח
ויקבר בקבר יואש אביו  בשיבה טובה 

 "בעפרה אבי העזרי

 

  לא כתוב 

28דברי הימים א כט דוד המלך בשיבה  וימת" :
שבע ימים עשר וכבוד  טובה

 "וימלך שלמה בנו תחתיו

 

 והמלך דוד" :1מלכים א א
ויכסהו בבגדים ולא  זקן בא בימים 

 "יחם לו

 ראה ניספח בהמשך לטבלה לגבי הסבר ימי חייו של דוד המלך. 70
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 חשבון ימי חייו של דוד המלך
 

 שמואל ב פרק ה

ל ג ֵאל ֶאל-ַוּיָֹׁבאּו כָׁ ה,ַוִּיְכֹרת-ִזְקֵני ִיְשרָׁ ה; ַוִּיְמְשחּו  ַהֶמֶלְך,ֶחְברֹונָׁ ִוד ְבִרית ְבֶחְברֹון,ִלְפֵני ְיהוָׁ ֶהם ַהֶמֶלְך דָׁ לָׁ
ִוד ְלֶמֶלְך, ַעל-ֶאת ֵאל.-דָׁ    ִיְשרָׁ

ד, ְבָמְלכֹו-ֶבןד  ים ָׁשָנה ָדוִּ ים ָׁשָנה; ְׁשֹלׁשִּ ְךַאְרָבעִּ לָׁ ַלְך ַעל ה.  , מָׁ ה, -ְבֶחְברֹון מָׁ ָשה ְיהּודָׁ ים ְוׁשִּ ֶׁשַבע ָׁשנִּ
ים   ;ֳחָדׁשִּ

ַלְך,  ַלִם מָׁ ים ְוָׁשֹלׁש ָׁשָנהּוִבירּושָׁ לְׁשֹלׁשִּ ה-, ַעל כָׁ ֵאל, ִויהּודָׁ  .ִיְשרָׁ
 מלכים א פרק ב

מּות; ַוְיַצו ֶאת-ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי א ִוד, לָׁ ל ב  .ְשֹלֹמה ְבנֹו, ֵלאֹמר-דָׁ ֹנִכי ֹהֵלְך, ְבֶדֶרְך כָׁ ִייתָׁ -אָׁ , ְוהָׁ ַזְקּתָׁ ֶרץ; ְוחָׁ אָׁ הָׁ
ַמְרּתָׁ ֶאת ג  .ְלִאיש יו ִמְצו-ְושָׁ ֹקתָׁ יו ִלְשֹמר חֻׁ כָׁ ֶלֶכת ִבְדרָׁ ה ֱאֹלֶהיָך, לָׁ יו ְוֵעְדוִמְשֶמֶרת ְיהוָׁ טָׁ יו ּוִמְשפָׁ יו, ֹתָׁ ֹתָׁ

תּוב, ְבתֹוַרת ֹמֶשה ל--ַככָׁ ל-ְלַמַען ַּתְשִכיל, ֵאת כָׁ ם-ֲאֶשר ַּתֲעֶשה, ְוֵאת כָׁ ה ְלַמַען יָׁ  ד  .ֲאֶשר ִּתְפֶנה, שָׁ ִקים ְיהוָׁ
ַלי ֵלאֹמר, ִאם-ֶאת רֹו, ֲאֶשר ִדֶבר עָׁ ֶניָך ֶאת-ְדבָׁ ל-ִיְשְמרּו בָׁ ַני ֶבֱאֶמת, ְבכָׁ ֶלֶכת ְלפָׁ ם לָׁ ל-ַדְרכָׁ ם ּוְבכָׁ בָׁ ם:-ְלבָׁ   ַנְפשָׁ

ֵאל-לֹא--ֵלאֹמר ֵרת ְלָך ִאיש, ֵמַעל ִכֵסא ִיְשרָׁ ַדְעּתָׁ ֵאת ֲאֶשר ה  .ִיכָׁ ה יָׁ ה -ְוַגם ַאּתָׁ שָׁ ב ֶבןעָׁ ְצרּויָׁה, ֲאֶשר -ִלי יֹואָׁ
ה ִלְשֵני שָׁ ֵאל ְלַאְבֵנר ֶבן-עָׁ ֵרי ִצְבאֹות ִיְשרָׁ א ֶבן-שָׁ שָׁ ֹלם; ַוִּיֵּתן -ֶיֶתר ַוַּיַהְרֵגם, ַוּיֶָׁשם ְדֵמי-ֵנר ְוַלֲעמָׁ ה, ְבשָׁ מָׁ ִמְלחָׁ

יו, ּוְבַנֲעלֹו, ֲאֶשר ְבַר  ְתנָׁ תֹו ֲאֶשר ְבמָׁ ה, ַבֲחֹגרָׁ מָׁ יוְדֵמי ִמְלחָׁ ֶתָך; ְולֹא ו  .ְגלָׁ ְכמָׁ , ְכחָׁ ִשיתָׁ ֹלם, -ְועָׁ תֹו ְבשָׁ תֹוֵרד ֵשיבָׁ
ִדי ַּתֲעֶשה ז  .ְשֹאל ֶנָך:-ְוִלְבֵני ַבְרִזַלי ַהִגְלעָׁ ְלחָׁ יּו ְבֹאְכֵלי שֻׁ לֹום -ִכי  ֶחֶסד, ְוהָׁ ְרִחי, ִמְפֵני ַאְבשָׁ ְרבּו ֵאַלי, ְבבָׁ ֵכן, קָׁ

ִחיָך א ֶבן-ִשְמִעי ֶבןְוִהֵּנה ִעְמָך  ח  .אָׁ ִים; -ֵגרָׁ ה ִנְמֶרֶצת, ְביֹום ֶלְכִּתי ַמֲחנָׁ לָׁ ִרים, ְוהּוא ִקְלַלִני ְקלָׁ ַהְיִמיִני, ִמַבחֻׁ
ה ֵלאֹמר, ִאם-ְוהּוא ַבע לֹו ַביהוָׁ ֶאשָׁ אִתי, ַהַּיְרֵדן, וָׁ ַרד ִלְקרָׁ ֶרב-יָׁ ה, ַאל ט  .ֲאִמיְתָך ֶבחָׁ ְּתַנֵקהּו, ִכי ִאיש -ְוַעּתָׁ

ם, אָׁ  כָׁ ַדְעּתָׁ ֵאת ֲאֶשר ַּתֲעֶשהחָׁ ה; ְויָׁ ם ְשאֹול-לֹו, ְוהֹוַרְדּתָׁ ֶאת-ּתָׁ תֹו ְבדָׁ ִוד, ִעם י  .ֵשיבָׁ יו; -ַוִּיְשַכב דָׁ ֲאֹבתָׁ
ִוד. ֵבר, ְבִעיר דָׁ    ַוִּיקָׁ

ִוד ַעל יא ַלְך דָׁ ִמים, ֲאֶשר מָׁ ל,-ְוַהּיָׁ ְשָראֵּ ים, ָׁשָנה יִּ ַלְך,  ְֶּחְברֹוןב  :ַאְרָבעִּ יםׁשֶ מָׁ ִּם , ּוַבע ָׁשנִּ ירּוָׁשַל ַלְך, בִּ מָׁ
ים ים ְוָׁשֹלׁש ָׁשנִּ  ְׁשֹלׁשִּ

 
 
 

 חיי דוד המלך

 שבע שנים   7על חברון  מלך                                שלושים שנה. 30נמשח למלך היה בן     

 שלושים ושלוש שנה. 33על ירושלים מלך                             ארבעים שנה. 40על ישראל מלך            

-----------------------------------------               ----------------------------------------------- 

 שנה 70             ס"ה                                      שנה                 70סך הכל  חי               



 "הספר: דוד המלך ועצמת התהלים, סיפור חייו וייסוריומתוך הספר "

 שולמית גד :לבעלת האתר ומחברת הספר© כל הזכויות שמורות  מאת:
http://www.kingdavidstory.com/he_BookRights.aspx 

לתלמידים והורים, סטודנטים, מורים, גננות,  :ולא למטרות רווח לצורך לימודמותר להשתמש בחומר המופיע באתר ובספר 

 .מדריכים/ות, מלמדים, רבנים ולכל החפצים בלימוד הנושא, להכנת שעורים, הרצאות ועבודות, ולכל זיכוי הרבים
 

 דוד מלך ישראל "חי וקיים" עד עולם
 חלק א'

ּוא ִיְבֶנה ַבִית כאשר עלה בלב דוד המלך לבנות את בית ה', שלח ה' בידי נתן הנביא לאמור: "ֲאֶשר ֵיֵצא ִמֵמֶעיָך ַוֲהִכיֹנִתי ֶאת ַמְמַלְכּתֹו, ה
ם".ִלְשִמי" )שמואל ב', ז' י''ב(. ושם הבטיחו ה' שיכונן לבנו אשר ֵיֵצא ממעיו כסא מלכות עד עולם: "ְוֹכַנְנִּתי ֶאת כִ   ֵסא ַמְמַלְכּתֹו ַעד עֹולָׁ

ִביב,  יו ִמסָׁ ל אֹוְיבָׁ ה. ַוֲהִנחֹוִתי לֹו ִמכָׁ ְך, הּוא ִיְהֶיה ִאיש ְמנּוחָׁ ד לָׁ ֶשֶקט מובא בדברי הימים א' כ''ב: "ִהֵּנה ֵבן נֹולָׁ לֹום וָׁ ִכי ְשֹלֹמה ִיְהֶיה ְשמֹו, ְושָׁ
יו. הּוא ִיְבֶנה ַביִ  ֵאל ְביָׁמָׁ ם".ֶאֵּתן ַעל ִיְשרָׁ ֵאל ַעד עֹולָׁ ב, ַוֲהִכינֹוִתי ִכֵסא ַמְלכּותֹו ַעל ִיְשרָׁ  ת ִלְשִמי, ְוהּוא ִיְהֶיה ִלי ְלֵבן ַוֲאִני לֹו ְלאָׁ

ִניִתי ְלֹדר ִכין ַזְרֶעָך, ּובָׁ ם אָׁ ִוד ַעְבִדי. ַעד עֹולָׁ ַרִּתי ְבִרית ִלְבִחיִרי, ִנְשַבְעִּתי ְלדָׁ דֹור  תהלים פ''ט ד': ..."כָׁ ה"...וָׁ  ִכְסֲאָך ֶסלָׁ
ם. כִ  ֵאל ְלעֹולָׁ ִבי ִלְהיֹות ְלֶמֶלְך ַעל ִיְשרָׁ ֵאל ִבי ִמֹכל ֵבית אָׁ ה ֵבית דברי הימים א' כ''ח: "ַוִּיְבַחר ְייָׁ ֱאֹלקי ִיְשרָׁ ִגיד, ּוְבֵבית ְיהּודָׁ ַחר ְלנָׁ ה בָׁ י ִביהּודָׁ

ִבי  ִבי, ּוִבְבֵני אָׁ ל יִ  -אָׁ ה ְלַהְמִליְך ַעל כָׁ צָׁ ֵאל".ִבי רָׁ  ְשרָׁ
ַדע להעריך ולמצות את החיים שקיבל במתנה, כי לא היו לו חיים משלו.  "חי וקיים" זה תואר המתאים לדוד המלך שיש לו חיים, אשר יָׁ

שנה ממה שנתן לו אדם הראשון, הוא חי  70דוד המלך חי וקיים ומלכותו קיימת עד עולם, למרות שלא היו לו חיים משלו והוא חי רק 
 וקיים.

אלא ליהודה ולא לשאר בניו של יעקב. שנאמר: "לֹא  -ובא בזוהר: והקב''ה לא נוח לפניו מכל בניו של יעקב שולט במלכות לעולם מ
ה... ְולֹו ִיְקַהת ַעִמים" )בראשית מ''ט, י'(. ומה ראה הקב''ה לתת שלטון ליהודה מכל שאר אחיו? אלא הסתכל הקב''ה  יָׁסּור ֵשֶבט ִמיהּודָׁ

ה -י-ו-הוא, שם ה-ברוך-ול שהיה רשום בשמו של יהודה )אם מורידים מיהודה את האות ד' מקבלים את שמו של הקדושבשמו הגד
 הקדוש(, ובשבילו השליטֹו על הכל ושלטונו לא יפסק.

ם" ִוד ְלֹעלָׁ  "ְיִחי ֲאֹדִני ַהֶמֶלְך דָׁ
ם" אומרת בת ִוד ְלֹעלָׁ לך מבטיח לה כי בנה שלמה הוא אשר ימלוך אחריו וישב על כסאו, ְולא שבע לאחר שדוד המ-"ְיִחי ֲאֹדִני ַהֶמֶלְך דָׁ

ֹכל שאף בן אדם לא יכול לחיות לעולם.  אדוניהו אחיו הגדול ממנו. היא אומרת זאת למרות שברור לָׁ
תהיה  היא ידעה ברוח הקודש שמלכות דוד -שבע היתה צדקת גדולה ובעלת רוח הקודש וכאשר אמרה "לעולם" -בגמרא מובא: שבת

 לעולם, ולכן זכתה ששלמה בנה ימלוך אחרי דוד.
 העוסק בתורה נקרא "חי"

. אמרו רבותינו ש"זקן" הכוונה לאדם תלמיד חכם שקנה חכמה. ונאמר: שנה 70דוד המלך נקרא זקן כשהיה בסך הכל בן 
רא חי. מי שלומד תורה לעולם והמלך דוד זקן כיון שדוד המלך היה גדול בתורה, קנה חכמה ועסק בתורה כל הזמן, וגם בעול ם הבא יקָׁ

חי וקיים לעולם. התורה נקראת חיים, ולכן החכם העוסק בתורה נקרא חכם והוא נקרא חי. כל מלכות  -לא נקרא מת. כך עם ישראל 
דוד דוד שואבת את כוחה מכך שדוד למד תורה בעולם הזה. מהות התורה היא החיים, והחיים בעיקר בעולם הבא. כל מלכות בית 

 עומדת על התורה.
 "זקן" מובא רק לגבי שלושה אנשים: אברהם, יהושע ודוד: -בכל התנ''ך 

 היה ראש לכל אומות העולם. -אברהם 
 היה ראש לישראל, שכבש וחילק את הארץ ַלשבטים. -יהושע 

 היה ראש למלכות. -דוד 
 ששפתותיו דובבות בקבר -"חי וקיים" 

 הכוונה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. -"ֶאְתַהֵלְך ִלְפֵני ְייָׁ ְבַאְרצֹות ַהַחִּיים" )תהילים קט''ז, ט'(. "ַאְרצֹות" 

ים"דוד המלך אומר:  -בגמרא ביבמות מובא  ִמים" הכוונה לעולם הזה ולעולם הבא. "ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך עֹוָלמִּ  )תהילים ס''א, ה'(. "עֹולָׁ
ה: וכי יכול אדם לגור בשני עולמות? אמר דוד לפני הקב''ה: יהי רצון שאחרי שיפטר מן העולם, יגידו דברי תורה בשמו, אמר לו הקב''

ובאותה שעה יהיו שפתותיו דובבות בקבר, וילמד זכות על עם ישראל. ואכן, זכה דוד המלך שיקראו תהלים כל הזמן, כל הימים, בכל 
 ת, זכותו תגן עלינו, אמן.שעות היממה, בכל העולם ובכל הדורו

לפי חכמי הקבלה: כשהצדיק נפטר הוא כאדם ישן )ישני עפר(, וכאשר מזכירים דברי תורה בשמם של צדיקים, הם מתעוררים. וכאשר 
ההבל היוצא מפי לומד התורה מעיר את הצדיק בקבר, ושפתותיו  -לומדים דברי תורה, חשוב להוציאם בפה ולבטא בשפתיים ואז 

 קבר והוא יכול ללמד זכות על אומר התהלים ועל משפחתו ועל כלל ישראל.דובבות ב
בזוהר מובא: שכל צדיק שהיה בעולם הזה ואמר דברי תורה, וכל מי שלמד דברי תורה והשמיע דברי תורה הקול לא נאבד, הקול מצוי 

ים כל אותם קולות של כל אלה מישראל, בעולם הזה, והדיבורים הללו, דברי התורה הללו ישארו בעולם הזה. באויר הרקיע מצוי
 שלמדו תורה במשך כל הדורות. ואם אדם לומד תורה ואומר איזה מאמר של צדיק, אז אותו קול מתחבר עם קולך והוא הצדיק חי.

אפילו בקול ו -בשפתיים  -הקול עושה פעולות עצומות בעולם הזה ובכל העולמות, לכן חשוב לבטא לימוד תורה, תהלים, תפילה וכו' 
 בלחש, והעיקר להוציא את הדברים בפה, ובשום אופן לא להסתפק ב"קריאה" בעיניים.

ומאחר שלדיבור ולקול יש עוצמות לטוב ולמוטב שאנו לא יכולים אפילו לדמיין ולשער, אזי חשוב ביותר להתרחק מכל דיבור של לשון 
 ת התהלים(.הרע ואפילו מאבק לשון הרע. )ראה פירוט "כח הדיבור" בפרק: עוצמ


