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  המלך

  יהודה ליבסמאת 

בה , המלךבמלה: הרי די  – והשתוממתי, מתפילת ראש השנה משפט נתבקשתי לבחור

 בשורה מיוחדת מודפסת במחזורשמלה זו, טפלה. כולה לה שהיא , התפילהמתמצית כל 

, ואותה לבדה )ויום כיפור( זן שחרית בראש השנהחשל באותיות גדולות, היא תחילת תפילתו 

של  מתוכו ,גלקצף על כ ,לה עצמה עולההמִ  אצל מושבו בעומק הקהל. דו עומד בעו הוא מנגן

אנחה, ובו כביכול בימה ון אילם, הדומה במקצת לקול השופר. ניגון המתגבר ועולה, באניגו

  עורר החזן את המלך, ונופח בו נשמת חיים. מ

משלים הוא  ושםלפני התיבה, מקומו הרגיל שיורד החזן אל  ,רק בכלותו לנגן 'המלך'  

ֹ אל 'המלך':  מחוברות מה-במידתאת המשפט, במלים שרק  'יושב על  שב על כסא רם ונשא'.'י

אך כאן הנשוא נכלל בנושא, הוא , אמור להכיל את החידוש והעיקרנשוא המשפט, , כסא'

  .נישא מעליו, המלך נושא גם את כיסאובעודו המלך' עצמו. '

תה בעצם אפשר כבר ללכת בלבי, שע ה הרהורכלות החזן לנגן 'המלך', עללא פעם, כ  

 .ויורדמשתפל  אחרינו, ומעתה הכול מדרון ארוךמכבר יום, המלכת המלך, עניינו של הביתה. 

ומעל הכול  ד ולהטביע בנפש את חוויית 'המלך',כדי להתמי להישאררק בהרהור נוסף הסכנתי 

  . כהלהמל לשמוע קול שופר, אשר מלכתחילה, מדאורייתא, דווקא הוא נועד

פחות אך קרן האיל, תוך הקול הסתום העולה מזה גם היום למשמע הלב אכן רועד   

ם לא ('אם יָתקע שופר בעיר ועָ  לחמהמלאזעקה וגם משמש בהם פר ם שהיה השובימימאשר 

 הןערבב בת, מתקיעותדווקא בשל מעמדן ההלכתי של ה בימינוש דומהאף . )6יחרדו', עמוס ג 

הסדר לשמוע מאה תקיעות ולעקוב אחר ידי חובה, בכוונה לצאת אדם סוק עכיוון שגם השטן: 

, מהן יבבות ומהן יללות הקבוע והמסובך של תקיעה, שברים ותרועה, במעומד ובמיושב

שומע קול שופר ומאזין תרועה ואין קשה עליו לזכור את המלך, היהמכילות כך וכך טרומיטין, 

ערות תימן, ובתרועה בסַ  והליכתו גלותו על הר סיניהיכביום , תוקע בשופר גדולדומה לו, ו

  . ראש השנהא הוא סֶ הּכֶ יום על כסא קודשו, לויושב וקול שופר עולה 

ָ 4ה ליום חגנו' (תה' פא סֶ 'תקעו בחֹדש שופר בּכֵ    בראש החודש רח המתחדש ). הי
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ת לבתפיושופר ב, המתמלך מלךמוצע להוא שמלכות  כס הראשון,החודש שהוא גם  ,השביעי

 במיוחדופסוקי המלכויות ב ,תמלוך אתה ה' לבדך על כל מעשיך')קטעי הפרוזה ('ו, בהיום

סדריהם ומחלקותיהם עלה לות מצבאאת כל הנהדרים, שבין בתיהם שומעים אנו  יםפיוטב

  . 'ה' מלך' :צועקים

'אבינו מלכנו אין לנו מלך ייאוש:  קריאה שלתפילה נקרעת מפינו בכלות  בכל זאתו  

עתיד אף שביקשו להם מלך ככל הגויים, שבימי שמואל אבותינו  את אפשר להביןתה'. אלא א

אף שלכאורה נתן להם את מבוקשם, והבין ללבם אלהים  גםוכלפיהם. עריצות הוא לנהוג 

קבל עליו מלכות שאין אדם יכול ל ,וידוע לפני מי שאמר והיה העולםהרי גלוי  .במלכותו מאסו

  רקיע.ב מלכותהמלך בשר ודם, שמלכותו כעין לקוק זהוא לאורך זמן, ושמים 

מאור פני עוד אין להם מלך ראוי לשמו. השלטון אינו נשפע הגויים - כלאך בימינו גם   

 רואים בכך יתרוןרבים . צדקעל , על חוק כללי, מופשטיםמלך, אלא מבוסס על עקרונות 

חל, יש אומרים, לא בל"ג שירתו של רשב"י (נו בר יוחאי. ביום פטי, אך לא כן אדונדמהוקִ 

 נקודת ציוןבונזדווג עמה  אל רחם השכינהבעומר אלא ביום הכיפורים), לפני שמסר נפשו 

, צעק ואמר: 'מעיד אנכי עלי שכל ימי וכיסאושבת המלך על הו וקב"ה ושכינתהלשם ייחוד 

, ושרוף את העולם בלהבותיצדק, שלא י ו שלדיניבלם שלא ייקרה על העוהייתי  מצטער 

  (זוהר ח"ג, רצב ע"א, בתרגום לעברית).  'אכלה ומחתה פיה") "20ל שנאמר (מש' 

מידה אומנם גם צדק . עלול העולם להיקרות בדיני צדקובו , יום הדיןהוא ראש השנה   

אין לראותה , וכולןהעשירית, הנמוכה מהיא  זואחת מעשר ספירות, אבל שכינה, אלהית היא, 

 , בכינויי, באותו מאמר זוהרבפי רשב"יהן ות מכונבהרמוניה  הספירות בהיות. חזות הכולכ

 'הבלים'כאופיין הפרסונאלי מודגש שם עוד יותר בתיאורן ופני המלך,  כלומר 'אפי מלכא'

כשהיא כשלעצמה, צדק  בלא. שחוק ושעשועיםבגם לעתים שמונהג , העולםעומד  הםשעלי

מתפרש אפילו המיוחס לה נוי 'הבל' והכיהיא ודמונית, חסרת פנים , מי שמעליהמנותקת מ

  . )15(לפי קה' ז  במשמעות עיוות דין

בלי זכר. זכרית נקבה מלכות בלא מלך, , הופכת צדק בהיותה לבדה משמעותהמלהפך   

כן יימצא בו צדיק שיגן ם לא א(אבלהבותיה עולם  ומכלהזוללת אדם  ,הצדק היא אישה זונה

, 'אז נקראת היא צדקה, והעולם מתבסם 'משפט'א רק בהיותה עם בעלה, הנקר. עליו מפניה)
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 גם פני ותניכר 'משפט' מידתב, 'צדק', המביע רעיון מופשטכי שלא כמו  .בתרגום)שם, בחסד' (

. תפילת ימים נוראיםהמיוחד ל'המלך המשפט' כך אפשר אולי ללמוד גם מן הצירוף . השופט

יכות, והופכת את 'המשפט' סמה מבנהמבמקצת הא הידיעה שבראש הצירוף מפקיעה אותו 

  למעין תואר למלך, שבכוחו להציל מלהבות הצדק.

א דעת בלצדק ושוויון  :פשעשו של ה, לא פחות מאשר באִ ולמנעוכלה להבות אלה הב  

, )קודש הקדשיםשהיא, לפי הזוהר, כינוי ל(ירושלים בלי ציון פמיניזם בלי פנים, , הבדלה ולא

ֵ בל בעולם כסא ה'  מלך,בלא  ממלכתיות אלא עתה, בשעה שאנו  . אין לנו מלךעליו שבי מי שי

  . מנגנים 'המלך'

אפשר לפרטה אך במבט לאחור 'המלך', באותה שעה אין לנו אלא מלה זו בלבד,   

תאזין לו י, חמוד, בי יי המלך, בי אדונִ אדונִ  :תחינהו , אהבהיראה וכבודרחשי לב של הרבה ל

 ימשךתרק לו  אבינו מלכנויך, מלך אל חי וקיים, יהי רצון מלפנלו תחי.  ,ת  עבדיךשווע

כי , לא קדוש,האל ולא נאמין ב י מרחוקבאלהֵ לא נחפוץ עתה עד יום כיפור. מעתה ומלכותך 

גם הוא אינו מקובל  – מלך אוהב צדקה ומשפט. מלך הקדושהאתה ברוך  מלך ימלוך עלינו,

אלהינו המלך המשפט. ה' אתה  ברוךבכבודו ובעצמו, , בידיו משפטהאלא עושה  ,עלינועוד 

) 6ים הימצא לנו, ככתוב (יש' נה ואלהי אבותינו, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, ועשרה ימ

(בבלי, ראש השנה יח ע"א): 'אלו עשרה  ' ופירשו חז"להו בהיותו קרובקראֻ  מצאוו ה' בהִ דרש'

  ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים'.

מרקיע . 'ה' הוא האלהים' :שבע פעמיםבבתקיעת שופר ו ,נשלחך במוצאי כיפור לדרכך  

מצדנו ואנו  . למנוחתךתשוב תפרוש לך, וכאל בשמים מן המלוכה באלה תסתלק.  רקיע לא

מלך , כאילו לא דיניםת המסוגל, כך אומרים, לכפיי ,כבר ממללים לחש חוליןנחזור לגורלנו, 

ן ולא ישחית והרבה להשיב אפו ום יכפר ָעֹו: 'והוא רחעל עוונותינוהיום כל שכן בקרבנו וכיפר 

   ל חמתו'.כולא יעיר 

קרן  צמיחתבהושיעה המלך,  נו'.: 'ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראֵ עוד נוסיף בלחשנוו  

רק  או עולםבמלוך בציון? האם תאנחנו לך. מתי שוב מחכים  כיישועה, ותמלוך עלינו 

ת המלך כשבֶ שנה הבאה בראש השנה, ל לעת תשובת השנה לעת צאת המלכים, ?בתפילה

    ירושלים הבנויה.באשר  ,על כסא מלכותוהקדוש 


