
אעמוד טזראש השנה דף מסכת 

זכרונותמלכיותואמרו לפני בראש השנה 
כדי שתמליכוני  -מלכיות. ושופרות
עליכם  



קמד-הלכות מלכים -משפט כהן 

כיון  , שבזמן שאין מלך, וחוץ מזה נראים הדברים
כ מה שנוגע למצב הכללי  "שמשפטי המלוכה הם ג

חוזרים אלה הזכיות של המשפטים ליד , של האומה
וביחוד נראה שגם כל שופט שקם . האומה בכללה

,  כמה משפטי המלוכהלענין, בישראל דין מלך יש לו
אבל למה שנוגע  ... הכללוביחוד למה שנוגע להנהגת 

כל שמנהיג את האומה דן הוא  , להנהגת הכלל
שהם כלל צרכי האומה הדרושים  , במשפטי המלוכה

.  לשעתם ולמעמד העולם



בראשית פרק לח, רבינו בחיי
המלך  : וזה אנו אומרים בראש השנה שבו נברא העולם

תחלתלפי שהיום ההוא הוא , הקדוש והמלך המשפט
מעשיו שאין מלך בלא עם

כבבחיי במדבר פרק רבינו 
ח   ֹאם מְּ ֶאֶפס לְּ ַרת ֶמֶלךְּ ּובְּ ָרב ָעם ַהדְּ ת ָרזֹון ּבְּ משלי  )ּתַ

(כח, יד
כי ( כח, משלי יד)ה באר בכתוב הזה "שלמה המלך ע

לפי שיש בין אנשיו  , העם הוא הדרת מלך וכבודורבוי
אבל מעלתו , או למעלה ממנו, לושויןוחכמים גבורים

רבויוהתנשאותו על שאר השרים והסגנים הוא 



כברבינו בחיי במדבר פרק 

ת ָרזֹון  ּתַ ח  ֹאם מְּ ֶאֶפס לְּ ַרת ֶמֶלךְּ ּובְּ ָרב ָעם ַהדְּ (כח, לי ידמש)ּבְּ
העם הוא רבויכי ( כח, משלי יד)ה באר בכתוב הזה "שלמה המלך ע

או , לושויןוחכמים גבוריםלפי שיש בין אנשיו , הדרת מלך וכבודו
אבל מעלתו והתנשאותו על שאר השרים והסגנים הוא  , למעלה ממנו

וזאת היא הסבה שהוא מעולה  , חיילותיו ורוחב מלכותו וממשלתורבוי
,  מעליו זהו מחתת האדוןויפרדווכאשר יחסר לו העם , ומהודר מכלם

היה לו לומר  " הדרת מלך"ולפי מה שאמר . מלשון רוזנים" רזון"ומלת 
אבל בא לומר כי העדר העם מחתה לו עד שהוסר ממנו  , "מחתת מלך"

יקראנוועל כן , וחזר כאחד הרוזנים המושלים בעם, שם המלכות
כ  "וא. לפי שאין מלך בלא עם, ולא בשם מלך" רוזן"הכתוב בשם 

הכתוב הזה כי בטחון המלך תלוי בבשר ודם כיון שהדרתו  למדך
.העם ומחתתו בחסרונםברבויומעלתו 



ורביעיה עשרה מאמרות מאמר שלישי "של

אף , מצד מהותו' מלך'ברוך הוא נקרא [ הקדוש]כי 
פרקי )שהיה הוא ושמו בלבד , קודם שנברא העולם

, והוא יתברך מלך בעצם, מלך' ה, (ג"דרבי אליעזר פ
פרקי דרבי )שאין מלך בלא עם , לא כמלך בשר ודם

אבל הוא  , (א, ראש השנה ע, כד הקמח; א"פיאליעזר 
כי די לו במציאותו וגם ביכולתו  , יתברך אין צריך לעם

' ה'וזהו השבח . ואינו חסר, להוות עם בעת שירצה
קודם שנברא העולם' ֶמֶלך



ספר כד הקמח ראש השנה  

זו רמז למלכותו יתברך שביום זה ברא  במצוהועוד 
ודרך מלכי  , העולם והיה מלך כי אין מלך בלא עם

שנאמר  כעניןמלכותם בתחלתהארץ לתקוע בשופר 
ויתקעו בשופר ויאמרו כל העם יחי המלך  ( א א"מ)

ועל , דרקיעאמלכותאדארעא כעין ומלכותאשלמה 
מלכותו בתחלתיתברך שנתקע בשופר ביום זה צונוכן 

כסאישב על אלהיםעל גוים אלהיםללמד כי מלך 
'מלך וגו' אמרו בגוים הבכאןועל זה הזכיר דוד , קדשו



קדושת לוי ליקוטים

בעולם הזה מגמתינוכי כל , ולפי מה שבארנו למעלה נתבונן
כי אם בערך כלים בכדי לקבל עלינו עול מלכותו יתברך  

כדי  '( א, טזה "ר)וזה שכתוב בגמרא . בעבודתינושמו 
ונפשינו, תשוקתינווזאת באמת הוא . 'שתמליכוני עליכם

ונהיה  , לעבוד אותו באמת בלי שום מסך המבדיל' חכתה לה
ולפי זה נקרא  , וזוכים שנהיה אנחנו מקום לשכינת עוזוראוים

כי הוא השוכן בקרבינו עבור שאנחנו  , מלשון שוכן' שכינה'
בכדי  , הבריאהתחלתוזה היה . עלינו באמת' ממליכים את ה

ולהשפיע עלינו מטובו וחסדו כדי  , שיתגלה מלכותו בעולם
עולם  '( ג, תהלים פט)וזה שאמר , שיתראה חסדו לבאי עולם

ובאמת שזאת הבחינה לא נשלם רק בזמן שבא  . 'חסד יבנה
החסד  במדתה והתחיל לנהוג את עצמו "אברהם אבינו ע



וקרא לשני אנשים  ( ארמון)במלך אחד שבנה לעצמו פלטין מעשה 
וחלק להם את הפלטין לשני  . אותם שיצירו את הפלטין שלווצוה

היינו שמחצה הפלטין יהיה מוטל על האחד לציירו ומחצה  , חלקים
שעד אותו הזמן  , להם זמןוקבע.לציירוהשני יהיה מוטל על השני 

אחד מהם ויגע  והלך.אנשיםוהלכו להם אלו השני , מחויבים הם לציירו
עד  , וטרח מאוד ולמד עצמו זאת האמנות של ציור וכיור היטב היטב

וצייר שם  . שצייר את חלקו שהיה מוטל עליו בציור יפה ונפלא מאוד
והשני לא שם  . חיות ועופות וכיוצא בזה בציורים נפלאים ונאים מאוד

וכאשר הגיע סמוך לזמן  , אל לבו גזירת המלך ולא עסק בזה כלל
לגמור מלאכתם הנה הראשון כבר גמר מלאכתו  צריכיןהמוגבל שהיו 

וזה השני התחיל להסתכל על  . ואמנותו בחלקו בציור נאה ונפלא מאוד
דמלכאלגזיראשכלה הזמן בהבל וריק ולא חש , עצמו מה זאת עשה

באלו  בודאיכי , והתחיל לחשוב מחשבות מה לעשות(. לגזירת המלך)
הימים המועטים הסמוכים לזמן המגבל אי אפשר לתקן עוד ללמוד  

כי היה  , לעצמו ולעשות אמנות הציור לצייר חלקו בזה הזמן המועט
.  סמוך מאוד למועד הקבוע להם



(  טיח)פאקיסטועשה , והלך והטיח כל חלקו במשיחת סמנין, ונתיישב בדעתו
והלך ותלה  . ממש( ראי)היה כמו אספקלריא והפאקיסט. שחור על כל חלקו

כי הגיע מועד הקבוע  ויהי.חברווילון לפני חלקו להפסיק בין חלקו ובין חלק 
הלך המלך לראות תבנית מלאכתם אשר עשו באלו  , שקבע להם המלך

בציורים נאים ונפלאים מאוד  מצויירוראה חלק הראשון שהוא . הימים
וחלק השני היה  . בדרכים נפלאים מאוד' שם בחלקו ציפורים וכוומצויירים

,  הוילוןועמד השני ופרש את . וחושך תחתיו ואין רואים מאומהבוילוןתלוי 
מחמת שהיה  , ובאו והאירו כל הציורים הנפלאים כולם בחלקו, והזריח השמש

המצוייריןוכן כל הציפורים . שהיה מאיר כמו אספקלריאהפאקיסטשם 
וכל מה  . בחלק הראשון ושאר כל הציוריים הנפלאים כולם נראו בתוך חלקו

שראה המלך בחלק הראשון ושאר כל הציורים הנפלאים כולם נראו בתוך  
ונוסף  . וכל מה שראה המלך בחלק הראשון ראה גם כן בחלקו של זה. חלקו
שהכניס  , וכיוצא( רהיטים)הקרדיציןשגם כל הכלים הנפלאים וכל , לזה

וכן כל מה שירצה  . כולם נראו גם כן בחלק השני-המלך לתוך הפלטין 
המלך להכניס עוד כלים נפלאים לתוך הפלטין יהיו כולם נראים בחלקו של 

כל זה שמעתי מפיו  (.ויותר מזה איני זוכר)' והוטב הדבר לפני המלך וכו. השני
.הקדוש בעצמי








