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 מלכות ה' 

  ריאליות וחזון
יות זיכרונות ומלכ ?יותואנו צריכים להבין מהו מלכ

ושופרות מבטאות לא רק מהותו של קדושת היום של 

ראש השנה, אלא הן מבטאות מהותו של הייעוד 

 היהודי ושל הפילוסופיה היהודית. 

מלכויות פירושו שה' הוא מלך של העולם. הפירוש 

הוא שה' הוא הבורא של העולם. ה' היה קודם 

ואז ה' היה לבד. וה' לבד עשה את שהעולם נברא. 

. תא ייחודירק ה' הוא נצחי. וההוויה של ה' היהעולם. ו

אם יש שיא הייחודיות. ה' הוא קיום פר אקס לאנס. 

ה' קיימים. אם  אם מעשי ידיו של –קיום של העולם 

זה  -האוניברס קיים. מכדור הארץ עד קצה הקוסמוס  

רק מפני שכולם משתתפים בקיומו של ה'. ה' משתף 

אותם בקיומו. אבל בעצם יש רק קיום אחד. יש רק 

שמשה שאל הריאליות של ה'. ולכן כריאליות אחת. 

ה. אתה משה -היה אשר  א-הישמו של ה', ה' ענה לו א

ם שלי הוא ריאליות שלי, אז הש םשואל אותי את הש

להיות קיים פירושו להשתתף וקיום פר אקס לאנס. 

עם ה'. להיות קרוב לה'.  בקיומו של ה'. להשתתף

לחוות את הקשר בינו לה'. זה ע וחבר של ה'. להיות ר

כל מה מספר אחד. זה בעצם המובן של יוצר העולם. 

ל שקיים יש לו השורשים שלו בה' שמזין קיום סופי ע

ידי זה שה' מאפשר לו להשתתף בקיומו האין סוף של 

ה' עשה את העולם, ה' מזין את ה'. זה מספר אחד. 

קיומו של העולם והעולם קיים מפני שה' הוא רב חסד 

 רחמים ומאפשר לעולם להשתתף אתו. וטוב ומלא

עוד מוטיב הכלול במלכויות. העולם שייך לה'. יש 

מבחינה  של העולם.מבחינה משפטית. ה' הוא הבעלים 

משפטית. במובן הפשוט של דיני ממונות. מה שאנו 

קוראים משפט אזרחי. מפני שה' ברא ויצר את העולם. 

זה משחק תפקיד אז יש לה' זכויות יוצרים בעולם. 

גדול ביהדות. הבעלות של ה' בעולם. ה' הוא הבעלים 

של העולם. העולם הוא שלו. העולם שייך לה'. זה 

 מספר שתים. 

מכיוון שהעולם הוא נכס  מוטיב הכלול במלכויות:עוד 

של ה' אז העולם הוא גם קודש לה'. מוקדש לה'. 

ביהדות, כל מה ששייך לה' נהיה הקדש. הוא קודש. 

מכיוון שכל העולם שייך לה' אז העולם הוא מוקדש 

דוד אמר שהעולם שייך לה' שוקודש לה'. ומעניין כ

ש בביטוי חריג. של ה' דוד השתמושהעולם הוא נכס 

דוד אמר לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה. לא 

 ת מסויםישהארץ היא של ה'. כשאחד רוצה לומר שב

שייך לו הוא יאמר הבית הזה הוא שלי. הוא לא יאמר 

לי הבית הזה. זה היה עברית לא מתוקנת לומר את זה 

ככה. או אם אחד רוצה לומר שבית זה שייך לאביו. 

לאבי הבית הזה. זה היה עברית  הוא לא יכול לומר

מוזרה לדבר ככה. אלא הוא יאמר הבית הזה הוא של 

אבי. או שלי או של אבי. אז כשדוד הצהיר על בעלותו 

של ה' בבריאה וזכות יוצרים שיש לה' במעשי ידיו 

' בעולם דוד היה צריך לומר הארץ ועל בעלותו של ה

דוד  מלואה הוא של ה'. אבל דוד לא אמר את זה. אלאו

אמר לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה. אלא הפירוש 

 שהארץ הוא של ה' אלא שהארץ הוא רק הוא לא 
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קודש לה'. תבל ויושבי בה. האוניברס והיושבים בו. 

האוניברס והאוכלוסיא שלו. מה שהוא קודש מתבטא 

 . משא עקיףבעברית בלשון של 

בזמן של בית המקדש איך אחד מקדיש דבר לה'? 

הביא קרבן, מה הוא אמר קודם? לה' חטאת. כשאחד 

והיינו הוא הקרבן שהוא מוקדש קרבן לה'. לה' עולה. 

וקודש לה'. אז דוד בכוונה אמר לה' הארץ ומלואה. זה 

יחס  –מבטא לא רק יחס משפטי שהעולם שייך לה' 

ים ודיירות. יחס של בעלים ונכס שלו. יחס של בעל

שלו. זה לא כל ומרחב  domain יןבין הבעלים לדומי

אלא מה שהוא הכי חשוב הוא שמה  –כך חשוב.  

ששייך לה' הוא קודש לה'. העולם הוא לא רק דומיין 

של ה' מבחינה משפטית אלא העולם הוא קודש במובן 

העולם הוא מוקדש וקודש לה'. והיינו  מטפיסי. 

מהו המקדש של ה'? שהעולם הוא המקדש של ה'. 

. זה אותו עץ, אותו הבית שהוא מוקדש וקודש לה'

ביטון ואותם חומרים שבתים רבים עשויים מהם. אבל 

בית אחד הוא מקדש ה'. והיינו הבית הבנוי על הר 

וא קודש לה'. ועשו הבית. וזה מפני שהוא הוקדש וה

רק דומיין  לא שהעולם הוא  לי מקדש. אז דוד אומר

העולם הוא  ודומיניון של ה'. העולם הוא יותר מזה.

'. העולם כולו הוא מוקדש לשרת את ה'. לה' קודש לה

הארץ ומלואה. אנו יכולים להוסיף מילה אחת. לה' 

תבל הארץ קדושה. העולם הוא מוקדש וקודש לה'. 

 ויושבי בה. זה חלק ממלכויות. 

והמזמור ממשיך. לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה. 

למה? פשוט. כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה. 

ת לה' זכות דה עצמה שה' יצר את העולם נותנהעוב

היצירה תמיד שייכת ליוצר. זו ם בעולם. בוודאי. בעלי

הנחה פשוטה בחושן משפט. במשפט אזרחי שלנו. 

 ומכיוון שה' הוא היוצר של כל הריאליות אז המוצר

של מעשי ידיו של ה' שייך לה'. אבל זה לא רק שייך 

 ודש. לה' אלא הוא קודש לה'. העולם הוא ק

ודוד אומר אח"כ: מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום 

 קדשו. העולם פה כבר נקרא הר ה'. הר הבית

כמה  יא קוראבירושלים נקרא הר ה'. ישעיהו הנב

פעמים להר הבית הר ה'. מפני שבית המקדש עמד 

שמה. ודוד קורא לעולם כולו הר ה'. מי יעלה בהר ה'. 

ה מתייחס למה מה זה הר ה'? לה' הארץ ומלואה. ז

שדוד דיבר עליו קודם. הארץ. האוניברס. כשאומרים 

הארץ אין המובן רק כדור הארץ. אלא המובן הוא 

האוניברס. הקוסמוס. תבל ויושבי בה. אז תבל ויושבי 

מי  הר ה'.נקרא  –העולם והאוכלוסייה שלו  –בה 

 למי יש את הרשות לעלות בהר ה'? יעלה בהר ה'.

הפירוש הוא למי יש את הזכות להיות אזרח בהר ה'. 

להיות תושב בהר ה'. להיות דייר בעולם זה. מכיוון 

שהעולם שייך לה' אז המעמד שלנו הוא מעמד של 

דיירים. הפסוק בחומש ויקרא אומר את זה. כי לי כל 

הארץ. כי גרים ותושבים אתם עמדי. אתם רק גרים 

של דיירות. למי  כותודיירים עמדי. אז למי יש את הז

ור ולהיות תושב בעולם? זה רק זכות יש את הזכות לג

יעלה בהר ה' ומי יקום במקום שה' מעניק לנו. מי 

למי יש את הזכות להיות קיים במקום קדשו?  קדשו?

ואיפה הוא מקום קדשו? האוניברס כולו. והתשובה 

היא שהזכות של דיירות בעולם ניתנת רק לאחד 

שזה לא הישג גדול.  –חוקי הטבע ששומר לא רק את 

אין לאדם ברירה. הוא מוכרח לשמור את חוקי הטבע. 

א ש רעבון הוא צריך לאכול. כשהוא צמכשאחד מרגי

הביולוגיים  הוא מחפש מים לשתות. הלחצים 

אחרת האדם ח"ו  ים צריכים למצוא שחרור.יסוהפי

. הוא צריך גם לשמור את החוק המוסראלא  –יחלה. 

ולא  שר לא נשא לשוא נפשיובר לבב אנקי כפים 

אחד של מלכויות. שהעולם  אספקטזה נשבע למרמה. 

כדי לחיות  ,שייך לה'. ולכן העולם הוא קודש לה'. ולכן

להיות קיים חד צריך לשמור את חוק המוסר. בעולם א

קיום ביולוגי ופיסיולוגי. העובדה  הוא זכות. בעולם

ינטליגנציה שיש לאדם אורגניזם שמתפקד ושיש לו א

ויש לו ציפיות ותקוות. ויש לו חזון ומודעות עצמית. 

כלפי העתיד. והוא זוכר את העבר. זה עצמו הוא זכות. 

יות זה זכות שה' העניק לאדם. למי יש זכות זה לח

אחד צריך לשמור את  בעולם ולהיות דייר בעולם זה?

חוק המוסר שנוסח על ידי ה'.  לוקי.-חוק המוסר הא

טבע נוסח על ידי ה'. מי יקום במקום כמו שחוק ה

 קדשו. 

אז מה קורה עכשיו? ה' הוא היוצר של העולם. כל 

היצורים הם מעשי ידיו. לא רק שהם שייכים לה' אלא 

הם צריכים לעשות רצון ה'. ולשמור הם גם קודש לה'. 

את חוק המוסר שנוסח על ידי ה'. הכול בסדר. אז מה 

אז למה צריכים לומר מלכויות בראש קורה עכשיו? 

השנה. זה עובדה. אנו השתדלנו להגדיר את היסודות 

של מלכויות. ה' הוא יוצר של העולם. ה' הוא הבעלים 

הבריאה כולה. הריאליות כולה. והכול של של העולם. 

קודש לה'. וכדי לדור בעולם זה שהוא המקדש של ה' 

 . אחד צריך לקבל רשות על זה. חוזה שכירות
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והשכירות שהוא משלם עבור חוזה זה הוא נקי כפים 

ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה. 

לשמור את חוק המוסר. לחיות ולהתנהג כפי חוק 

המוסר. מכיוון שהעולם הוא קודש, אז רק אחד שחי 

הזכות לגור ולחיות בעולם. הכול את בקדושה יש לו 

בנושא של  בסדר. אז למה צריכים להמשיך הלאה

מלכויות? איזו בעיה יש בעולם. למה צריכים לומר 

אנו כבר אמרנו מהו הרעיון של מלכויות? מלכויות? 

ה' כנראה שמה זה מלכויות. כנראה שיש איזו בעיה. 

הוא עדיין לא המלך של העולם. ה' צריך להיות המלך 

של העולם. אבל ה' הוא עדיין לא המלך של העולם. 

מכירים את ה' כמלך של העולם. מפני שבני אדם לא 

כנראה שהאנושות עדיין לא בחרה בה' כמלך של 

העולם. זו היא הבעיה. זו הבעיה שאתה אנו מתמודדים 

 בראש השנה. ובעיה זו נוגעת לעצם הייעוד של האדם. 

ה' הוא לא רק המלך של האדם. ה' הוא גם המלך של 

. הטבע. על כל מעשיך. ובכן תן פחדך ה' על כל מעשיך

גם וייראוך כל המעשים. ה' הוא מלך גם של הטבע. 

של הכוכבים ושל הגלקסיות. של גלי הים ושל ממלכת 

החיות. גם של הצומח. וגם של ריאליות לא אורגנית. 

ובזה המלוכה של ה' היא ממוסדת חזק. איך המלוכה 

של ה' מתבטאת לגבי טבע אילם? במה ה' הוא המלך 

או של  כוכב הנופל?של גלי הים הסוערים? או של ה

האור שנע במהירות כה גדולה? איפה אנו מוצאים את 

מלכות ה' בכל זה? השלטון של ה' על כל זה? מפני 

שבעצם חוק הטבע הוא הרצון של ה'. הטבע האילם 

אנו מאמינים שלא רק האדם נברא כדי משרת את ה'. 

לשרת את ה'. הברכה הראשונה של השבע ברכות היא 

. ה' ברא את הכול כדי שיכירו שהכל ברא לכבודו

שהכל בכבוד ה'. עבור כבודו. והיינו לשרת את ה'. 

ברא לכבודו. רק אחרי זה אנו אומרים יוצר האדם. 

אבל ה' ברא את הכול קודם שה' ברא את האדם. הארץ 

והמים והשמים. והעולם האסטרו.. החלל. המרחקים 

 עבור כבודהוא האין סופיים של החלל. הקוסמוס כולו 

יש למצוא  –ה'. והיינו לשרת את ה'. יהדות מאמינה 

לים בפילוסופיה יוונית. אבל המקור הוא ידברים מקב

הרמב"ם שהעולם כלו הוא אורגניזם חי.  –היהדות. 

הקדיש פרק שלם במורה נבוכים לעיקרון זה. פרק 

 -כמו שהרמב"ם אומר  - האוניברס כולו הואע"ב. 

אנו . אדם גדול. ענק. Macro Anthroposאדם גדול. 

מאמינים שהעולם בכללו הוא יצור אינטליגנטי. 

הוא יצור אינטליגנטי שמשרת  in totoהעולם בכללו 

את ה' על ידי זה שהוא מתפקד כפי המשוואה 

קובע ההתנהגות ו פנו מנה ביחד תשמחבר המתמטית

זה. הפילוסופים בימי הבינים היו  אנתרופוסמקרו של 

אדם גדול והאדם הוא עולם  אומרים שהעולם הוא

קוסמוס מיקרו קוסמוס. האדם הוא מיקרו קטן. 

. חז"ל קוראים לזה שר אנתרופוסוהעולם הוא מקרו 

שהעולם העולם. הרמב"ם אומר ששר העולם פירושו 

כאורגניזם יש לו וכיחידה אחת  אין טוטובכללו 

שהוא בר דעה ויש לו  ,intelligence אינטליגנציה

לב. יש לו גם חסד. הרמב"ם אומר את זה במורה 

בכללו  אז העולםנבוכים חלק ראשון פרק ע"ב. 

 ודע ומכיראדם גדול יכ אנתרופוסכיחידה אחת כמקרו 

יש בעובדה שה' הוא מלך שלו. שגם לעולם בכללו 

יש קוד. שולחן  אנתרופוסשולחן ערוך. גם למקרו 

מהו אורח חיים שלו. ספר של  ערוך אורח חיים. אבל

. אם אנתרופוסמקרו זה קוד המוסר של הפיסיקה. 

יחרוג אפילו קצת מהחוק הקבוע זה  אנתרופוסהמקרו 

התנהגות של יהיה נחשב עבירה מצדו. זה יהיה נחשב 

מכיר במלכות ה' ונכנע  אנתרופוסאשמה. אבל המקרו 

לה' ולרצונו. והוא מתנהג כפי הקוד שה' הטיל עליו. 

לא  אנתרופוסוהיינו הספר של חוקי הטבע. המקרו 

יכול למרוד והוא לעולם לא ימרוד. יש הכרח 

להתנהגות שלו, וזה נקרא חוק הטבע שמכוון את 

. הוא יכול להתנהג רק בדרך אחד אנתרופוסהמקרו 

. אין לו אנתרופוסאין אופציה אחרת למקרו מוגדר. 

אזינו בחירה. אין לו בחירה חופשית. הפסוק אומר ה

למה משה העלה את השמים השמים והארץ ואדברה. 

והארץ להיות עדים על הברית שנכרת בין כלל ישראל 

לה'? רש"י מביא מדרש חז"ל על זה. האם פעם ראינו 

האם פעם את השמש זורח במערב ושוקע במזרח? 

מישהו זרע חיטה והיבול היה תירס? האם פעם מישהו 

מה ם ואגסים? נטע תפוח עץ והעץ הצמיח דובדבני

מתנהג אך ורק לפי  אנתרופוסזאת אומרת? שהמקרו 

החוק שהוטבע בחומר אורגני ולא אורגני. החוק הזה 

מכוון אותו. הוא יכול להתנהג רק כפי דרך אחד 

ם באביב. הגלים סוערים מוגדר. השושנים פורחי

 Gravitationalחוק המכבד. משיכה של לפי ונסוגים 

pull נע כפי אותה מהירות. הטבע משרת  תמיד. האור

 את ה'. שרק התנהגות אחת זמינה לטבע. 

האם האדם משרת את ה' או השאלה היא על האדם. 

כשאנו האם האדם מכיר במלכותו של ה'? לא? 

מדברים על האדם אנו צריכים לדבר על האדם בשתי 

 כיצור טבעי. וגם כיצור רמות. האדם ברמה של הטבע. 
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טבעי כן שומר על חוק הטבע. כמו  רוחני. האדם כיצור

שהגל של אור או הטיפה של מים או הכוכב שומר על 

האדם כיצור טבעי אינו מעיז חוק הטבע שהוטבע בו. 

למרוד. האדם מגיב לכל לחצים ביולוגיים כמו 

שהבהמה או החיה מגיבה ללחצים ביולוגיים. האדם 

 כיצור פיסיולוגי אין לו אופציה. 

רנד אצל הנוער לא רק למרוד יש היום באמריקה ט

נגד חוק המוסר אלא למרוד גם נגד חוק הטבע. לפי 

יהדות להתנהג לפי חוקי הטבע ולשתף פעולה עם ה

. זה תהטבע הוא הישג מוסרי. יש לזה משמעות מוסרי

משמעותי ורלוונטי מבחינה מוסרית. לכן היהדות כל 

יהדות הלדעת.  כשאחד מאבד את עצמוכך התנגדה 

רצח.  אחד מאבד את עצמו לדעת זהכשחושבת 

ולכן הרמב"ם מגדיר מאבד עצמו לדעת כרוצח. 

גם זה נחשב היהדות כל כך מתנגדת להפלת עובר. 

רצח. ולכן היהדות מתנגדת למניעת הריון. מפני 

נגד יהדות מחשיבה את זה מצד האדם כהתערבות הש

 התהליך הטבעי. 

רק דרך אחת שבה האדם יכול להתערב בתהליך  יש

רק כשיש פתולוגיה. כשהטבע חורג. הטבעי. 

פתולוגיה היא מרד על ידי הטבע. כשהטבע מתחיל 

ככה זה ר"ל במחלה ממארת. לחרוג מהדרך הנורמלי. 

זו פתולוגיה טיפוסית. אז האדם נקרא להתערב 

ולהפסיק תהליך זה של מחלה. להציל חיים. לעזור 

לכן היהדות כל כך התעקשה שלרפא חולה  לזולת.

הוא מצווה. לא כמו הנצרות שהיו להם בעיות של 

הנצרות לא הבינה מצפון עם המאמץ לרפא חולים. 

למה שהאדם יתערב בטבע כשפתולוגיה מתפתחת. 

אבל כשאין פתולוגיה אלא שהאדם רוצה להתערב 

מחמת נוחיות ותענוג  ולעצור או להגביל את הטבע

ור. שלהתנהג כפי חוקי הטבע ולשתף שלו זה אס

פעולה עם הדרך הטבעי ועם כוחות מסוימים בטבע 

רלוונטי  גם . אלא הואמבחינה פיסית הוא לא רק חיוני

מפני שהספר של הטבע נכתב על ידי מבחינה מוסרית. 

נכתבה על  -הספר של חוק המוסר  –ה' כמו שהתורה 

  ידי ה'.

אין הלכה נדבר על אחד שהוא מכור לאלכוהול. 

ספציפית בתורה שאוסרת על האדם להיות מכור 

לאלכוהול. אין הלכה ספציפית בתורה שאוסרת על 

האדם להיות שיכור. הרמב"ן אומר שזה נכנס תחת 

לוקיכם. העבירה היא -ההלכה של קדושים תהיו לא

בזה שפועלים נגד הדרך הנורמלי של חיים אנושיים. 

ה מזיק לבריאות מפני שאם אחד הוא מכור לאלכוהול ז

שלו וזה מקצר את החיים שלו. ואותו דבר הוא נכון 

זה בעצם לא כל כך נגד חוק לגבי המגיפה של סמים. 

המוסר אלא זה נגד חוק הטבע. זה נגד הדרך הנורמלי 

של חיים. לפעמים האדם הוא כל כך נמשך לתענוגי 

היפנוטית על חיים מפני שתענוגים יש להם השפעה 

צה למצות מהטבע כל טיפה של האדם. והאדם רו

תענוגים. בין אם זה בא באופן מכוער ובצורה מכוערת 

בין אם זה בא באופן יפה ובצורה מכובדת. זה לא 

משנה לו. זה לא איכפת לו. וכשאדם נהיה שיכור 

מהרצון לחיות  –לא כל כך מאלכוהול  –מתענוגים 

ולהתענג ולשתות וללגום תמיד מהכוס של תענוגים 

וה ולמצות כל טיפה של תענוגים מהחיים אז ושל תאו

הוא מתחיל לחטוא לא רק נגד חוק המוסר אלא גם נגד 

חוק הטבע. מפני שהוא פשוט מוביל את עצמו להרס 

 עצמי. למוות. 

אז האדם המודרני כבר השיג הרבה. הוא לא רק דוחה 

ושולל את חוק המוסר אלא הוא גם דוחה ושולל את 

רמלי שהוא פשוט ולא כל חוק הטבע. אבל האדם הנו

חוק הטבע. הרצון כך מחודד מוצא הכרח להתנהג כפי 

ובני אדם ברך  הוא נשמרלוקי המוטבע בקוסמוס -הא

כלל מתנהגים כפי רצון ה' המוטבע בטבע. זה הרצון 

הקוסמי של ה'. אבל האדם כיצור רוחני שה' נתן לו 

חרות ובחירה חופשית וה' נתן לו את האופציה או 

לחיות כדי לשרת את ה' או להתעמת ר"ל עם בוראו 

בשחצנות וגאווה וכבוד ריקני ולהצהיר על מלכות 

בה'. אדם ה בינתיים לא מכיר אנושי בעולם, אדם ז

זה לא נכון לגבי האדם  – המודרני וגם האדם העתיק

רוצה לראות עצמו כמלך של  –של ימי הביניים 

הבריאה. כמלך. ורצון שלו יהיה הרצון המוחלט. הוא 

את חוק המוסר לעצמו. אז ברמה של רוצה לכתוב 

מוכרת ומקובלת על  הקוסמוס מלכותו של הקב"ה היא

 – אנתרופוסהמקרו  –ברס בכללו האוני בני אדם.

אף אחד לא מעיז לסתור ולמרוד  מתנהג כפי רצון ה'.

טבע בתוך הטבע. אף אחד לא מעיז ונגד רצון ה' המ

למרוד נגד הדינמיקה של הקוסמוס. האדם, למרות 

שכל וחכמה מורכבת שלו, צריך להיכנע לרצון ה' 

 המתגלה בטבע מאז בריאת העולם. 

יום אנושי וקיום רוחני וקיום אישי אבל ברמה של ק

personalistic existence  הרצון של ה' שמתבטא 
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בחוק המוסר אינו מיושם. אנשים מכחישים את 

מלכותו של ה'. האדם משתדל לכתוב חוק מוסר שלו 

ולהחליט בעצמו מה טוב ומה רע. יש הרבה פירושים 

על החטא של אכילה מעץ הדעת. החטא הראשון. מה 

החטא של אכילה מעץ הדעת? מה היה  בעצם היה

מהותו של חטא ראשון זה? האדם רצה לקבל קצת 

. אז מה כל כך רע בזה? הרמב"ם במורה נבוכים דעה

טא היה בזה שהם רצו להיות יודעי טוב חמעיר שה

הרמב"ם מעיר שהתורה אינה אומרת יודעי אמת  ורע.

ושקר. החטא לא היה בשאיפה שלהם לדעת את 

ת לשקר. אלא החטא שלהם היה ההבדל בין אמ

בשאיפה שלהם לדעת את ההבדל בין טוב לרע. 

הלימוד של מתמטיקה אינו התחום שעוסק בטוב ורע. 

מתמטיקה עוסקת באמת ושקר. אז מה היה החטא  אלא

החטא היה שאדם הראשון רצה  של אדם הראשון?

לכתוב חוק המוסר שלו. לקבוע מה טוב ומה רע. אדם 

יחליט ויקבע מה טוב ומה רע. מה הראשון רצה שהוא 

ב עיוות ומה מהווה פשע ומה לא מהווה פשע. מה נחש

 נחשב טוב ומלא ערך. 

כשהאדם מתחיל לכתוב חוק מוסר שלו אז האדם 

מוביל את עצמו לקטסטרופה ר"ל. אפשר לחזות את 

זה בתוך החיים המודרניים. המרד שקיים היום אצל 

הוא מרד  –המרד של האדם המודרני  – איםהאקדמ

נגד חוק המוסר. האדם רוצה לכתוב חוק מוסר שלו. 

כשהאדם מתחיל לכתוב חוק מוסר שלו הוא מגיע 

לבור בלי תחתית. ולכן מלכותו של הקב"ה היא עוד 

לא ממוסדת. מפני שהאדם מורד נגד מלכותו של 

צר וה' כתב את חוק הטבע והקב"ה. מכיוון שה' הוא הי

 ות של התנהגות. אז ה' גם מחייב צורות מסוימ

והאדם ששואף להיות מלך מורד גם נגד מלכותו של 

האדם מכחיש גם את מלכותו הקב"ה בטבע ובקוסמוס. 

בדרמה הקוסמית. הוא רואה את הטבע  של הקב"ה

שמגדיר את עצמו.  זו ההשקפה של המדע. כדבר 

הטבע מגדיר את עצמו. הוא המדענים חושבים ככה. 

-selfק את עצמו סגור מבפנים. הטבע הוא מספ

sufficient.  .הטבע והוא לגמרי בלי שום משמעות

הוא לגמרי מכני. טבע אילם כן מכיר במלכותו של 

הקב"ה. אבל האדם מכחיש את מלכותו של הקב"ה. 

האדם מורד במלכותו של הקב"ה ומקבל ר"ל את 

זו הפילוסופיה ל. -הפילוסופיה שהאדם הוא כמו א

מול  יהדות בעמידתהת עכשיו בתוך החברה. וההשולט

פילוסופיה כפולה לגבי המשבר  הבעיה זו פיתח

שבו האדם שמורד נגד את ה' מוצא  הפרמננטי והנצחי

 את עצמו. 

יש שני דרכים איך לגאול את האדם מתוך משבר זה. 

יש שני דרכים איך לעזור לאדם להוציא עצמו מתוך 

די ביטוי בתפילות משבר זה. ושני דרכים אלו באים לי

איך להביא את האדם  הבעיה היא  .ו בראש השנהשלנ

להכיר בה'? לשים את הכתר של מלכות על ה', על חי 

עולמים. איך להצהיר על מלכותו? יש שני דרכים. 

ש שתי חזונות. אנו יכולים אולי יותר נכון לומר שי

שני מצבים. כדי לצפות שהאדם ישוב ויכיר בה' לחזות 

המוסר ולהסיר עיוות וייסד חברה מתוקנת על פי חוק 

תי ורחמן ם. ולהיות אמורע ועוולה ואכזריות מן העול

ן גדול. ל חסדים. זה בוודאי חזון. זה חזוולהיות גומ

מה הן שתי חזונות אבל יש אפשרות לשתי חזונות. 

אלו? שתי חזונות הן אפשריות. יש ליהדות שתי 

חזונות של מלכויות איך זה יתממש. התבססות של 

הארץ שהאדם יעשה את רצון ה' והוא  מלכות ה' על

יכיר את ה' כמלך וייתן לה' את הכתר. ויתנו לך כתר 

מלוכה. איך זה יתממש? איך זה יקרה? זה יכול 

 יש שתי חזונות. להתממש באחד משני אופנים. 

הדות יש ו אימון באדם. יש אמונה באדם. לייש לנ

האדם יכיר  הרבה אמונה באדם. האדם לבסוף ישתנה.

והוא יתחיל לשאוף להתקרב מו את הטעות שלו. מעצ

לה'. והוא יתחיל להתקרב לה'. האדם מעצמו ירומם 

את האישיות שלו. הוא ישכיל להבין שה' הוא המלך. 

הוא יגביה את עצמו בכוחות עצמו לגובה 

אינטלקטואלי גדול והוא יכיר את האמת. ברור שזה 

 תהליך חינוכי ארוך. האנושות היא איטית בשינוי

מושגים שלה. מאוד איטית. כמה זמן זה לוקח את 

האנושות לשנות דעה שלה כלפי היהודי. קיימת שנאה 

וחשד כלפי היהודים גם אחרי היטלר. האנושות היא 

איטית בשינוי יחס שלה. לשנות את המוסכמות. 

להודות על טעויות. מאוד איטית לתקן טעויות. מאוד 

ומסרבת איטית. האנושות מסרבת לעשות תשובה 

לבוא ולעמוד לפני ה' עם לב מתחרט. אבל ה' הוא 

מאוד סבלן. ועד יום מותו תחכה לו. כל זמן 

שהאנושות אינה משמידה את עצמה עם פיצוץ גרעיני 

ה' מחכה לאדם שישוב אליו. ה' מחכה לאדם שישוב 

האדם יפתח את עיניו וידרוש את אליו ויאמר חטאתי. ו

של  ו ובחלל האין סוףבעולם פנימי של ה'. והוא יחפש

הקוסמוס המיסטי והוא לבסוף ימצא את השם בכל 

 מקום. האתגר לא יהיה של השם. אלא האתגר יהיה 
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יזרז את התהליך של האדם. ברור שה' יעזור לו. ה' 

ה בעצם העבודה אבל ז דם לה'.הזה של התקרבות הא

זה של האדם, והאדם יצטרך לעשות את זה בעצמו. 

-ל מלכויות. ועל כן נקוה לך ה' אמלכויות. זה חזון ש

להעביר גלולים  ,לוקינו לראות מהרה בתפארת עוזיך

והאלילים כרות יכרתון לתקן עולם במלכות   מן הארץ

די וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל -ש

רשעי ארץ יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל 

עה ברך תשבע כל לשון. מלכויות היא מצד אחד כני

גמורה לה' כמלך וכיוצר הכול וכמקור של ההוויה וכל 

בעלים של הכול שאליו אנו צריכים הריאליות וכ

מתלוננים  לפעמים אנוו. להקדיש את כל חיים שלנ

שאנו מאבדים תקווה על האדם שהוא עוד לא הכיר 

במלכות ה', אבל מלכויות מבטאת אמונה באדם. 

את עצמו לא משנה כמה הוא ריחק  –שלבסוף האדם 

 –מה' וכמה שהוא גאוותן ושחצן וכמה הוא טיפש 

ישכיל להבין והוא עצמו אחרי חשבון נפש ארוך ארוך 

יבין שאו שהוא יחזור לה' או שהוא מחסל את מאוד 

זה מלכויות. עצמו. והוא לבסוף יכיר וימצא את ה'. 

יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך 

רים את זה גם בברכה של תישבע כל לשון. ואנו אומ

קדושת היום. או"א מלוך על כל העולם כולו בכבודיך 

והנשא על כל הארץ ביקריך וכו' וידע כל פעול כי 

אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ויאמר כל 

לוקי ישראל מלך ומלכותו -אשר נשמה באפו ה' א

בכול משלה. זו הברכה של מלכויות ושל קדושת 

 היום. 

ש דרך אחרת שבה האנושות כולה יבואו להכיר אבל י

האתגר יהיה של במלכות ה'. והנביאים דברו על זה. 

ה'. הבעיה של האדם שמורד במלכות שמים היא שהוא 

לעולם לא פגש את ה'. האדם לא רואה את ה'. הוא אף 

פעם לא עמד מול בוראו. הוא רואה את היציבות של 

לסבל אנושי.  אדישות שלוועם  מונטנה שלוהטבע עם 

הטבע הוא אדיש לזעקות של בני אדם. וזה חוסם 

ורא. והאדם שהוא מאוד שטחי עבורו דמותו של הב

רק מוח עם הרבה  אנונימי.כדבר טבע רואה את ה

רגישות ועין ייחודי יוכל לחדור דרך הענן העב שעוטף 

רק הוא יוכל לראות את דמותו את התהליך הטבעי. 

 בע. של הבורא שמשתקף מתוך הט

התורה אומרת כשה' יורד לארץ ה' הוא עטוף בענן. 

וירד ה' בענן. בעמוד ענן. למה בענן? שהאדם לא 

רואה את ה'. מה האדם רואה בטבע? יציבות. חוקי 

 .מונטנה מסוימתפעילות והתנהגות של הטבע. 

הוא לא רואה תהליכים מכניים שחוזרים על עצמם. 

א את האדם את טביעת אצבעות של ה'. אז כדי להבי

חזור לה' צריכים שה' יתגלה. צריכים גילוי שכינה. 

ההופעה הפתאומית של כבוד ה'. ההופעה הגלויה של 

 חזיר את האדם אל בוראו. ת עוז וכוח ה'

אנו קודם אמרנו שה' מחכה לאדם שיקרא אליו. ה' לא 

יקרא לאדם. ה' מחכה לאדם. האתגר הוא של האדם. 

האדם צריך לדפוק על דלתו של ריבונו של עולם. אבל 

-בחזון השני ה' יקרא לאדם. האתגר יהיה אתגר א

לוקי. הגאולה של האנושות תבוא רק כשה' יקרא 

בוודאי נכון. זה  לאדם ויעמוד מולו פנים אל פנים. זה

איפה זה ממד של יהדות. זה חזון אחר של מלכויות. 

בא לידי ביטוי? בברכה של שופרות. בברכה של 

מלכויות מתבטא החזון הראשון של גאולה של 

ה' מחכה לאדם. האתגר הוא של האדם. ה' האנושות. 

הוא מאוד איטי. ה' מצפה שהאדם אם מחכה לו גם 

כמה זמן תהליך זה ייקח. משנה  . לאיבוא וישוב אליו

ה' מצפה שהאדם ישכיל מעצמו ויבין ויכיר במלכות 

ולראות את האור  ה'. לפרוץ. לחדור את הענן העב

לא משנה כמה קשה זה יהיה הנמצא מאחורי הענן. 

לאדם. זה מלכויות. יכירו וידעו כל יושבי תבל. כמה 

אבל זה לא משנה. כי אלף זמן זה ייקח? אולי מילוניה. 

ם בעיניך כיום אתמול כי יעבור. זה לא משנה. יש שני

 תה' יחכה לאדם. אבל יש דרך אחרלה' הרבה סבלנות. 

איך הגאולה של האנושות תתממש. שה' יתגלה לאדם. 

שכבר אין לה' סבלנות כביכול לחכות לאדם. אז ה' 

גילוי שכינה. שתי החזונות הן  זהמתגלה לאדם. 

שהאתגר הוא של תיות. מלכויות מבטאת את החזון אמ

יקרא אליו. ואז ה' יגיב האדם וה' מצפה שהאדם 

 לאדם. 

איזו ברכה מבטאת את החזון שה' יתגלה לאדם? שה' 

רואה שאם ה' יחכה לאדם להיות מוכן אולי הוא 

לעולם לא יהיה מוכן. אז ה' יזרז את התהליך של 

גאולה של האנושות. זו הברכה של שופרות. שופרות 

כל יושבי תבל ושוכני ארץ כנשוא  הוא גילוי שכינה.

נס הרים תראו וכתקוע השופר תשמעו. והיה ביום 

ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור 

לוקים בשופר יתקע. ה' -והנדחים בארץ מצרים וה' א

 מתאמץ להעיר את האדם. האדם מתעורר על ידי ה'. 
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ה' מתגלה. ה' דופק על הדלת של האדם. זה לוקח יותר 

 אלי.  ומדי זמן. תבוא

על  תזה ההבדל בין מלכויות לשופרות. מלכויות מדבר

על גילוי שכינה. אבל  תגילוי שכינה ושופרות מדבר

גילוי מלכויות מדבר על גילוי שכינה באופן טבעי. 

בתוך כל פנומן.  את ה' שהאדם יראהשכינה טבעי. 

בכל חוויה. בבוקר היפה. בשקיעת השמש. בזריחת 

כבי השמים. בגלי הים. בצמיחת הארץ. השמש. בכו

בחיים. ובתנועה של השרירים של הגוף שלו. ברגשות 

שלו. בחשיבה שלו. באהבה שלו. ובהתלהבות שלו 

הוא יגלה את ה'. לא יהיה צורך לגילוי ככה עבור יופי. 

הכול ימשיך כפי התכנית של ששת שכינה על טבעי. 

ימי בראשית. אבל האדם יגלה את ה'. על ידי 

האינטלקט שלו. מפני שהלב שלו יהיה רגיש. והעין 

 שלו ידע להבחין. 

ה' ייקח  אבל יש דרך אחרת שבו האדם יפגוש את ה'.

אדם. ברור כשה' יתגלה את האתגר. ה' יתגלה אל ה

העולם. יהיו  אל האדם זה יבוא אחר סערה שתאיים על 

מאורעות גדולים ואסון גדול תאיים על האנושות. 

ופתאום ה' יתגלה ויציל את האדם מסערה שאיימה 

להשמיד את האדם. זו הברכה של שופרות. שופר הוא 

להכיר המכשיר שה' ישתמש בו לעורר את האדם 

 במלכות ה'. 

אבל חזון שני זה מתבטא גם בחלק אחר של השמונה 

כה של שופרות. זה ובכן תן פחדך. עשרה. בנוסף לבר

בזה אנו לא זה בתוך הברכה של המלך הקדוש. 

אומרים שהאדם ייקח את האתגר. אנו לא אומרים 

שהאדם מעצמו ישכיל ויבין ויכיר במלכות ה'. אנו לא 

אומרים שהאדם יתקדם כל כך הרבה שהוא יראה את 

ה' בתוך הטבע. שהוא יראה את ה' בתוך כל פנומן. 

יה. בכל תזוזה. בכל אבן קטנה. בכל גרגיר של בכל חוו

עפר על שפת הים. בכל פרח. אנו לא אומרים שהאדם 

אלא ובכן תן פחדך על כל יתקדם ויראה את כל זה. 

אנו מבקשים מה' על כל מה שבראת.  ךמעשיך ואימת

עורר את האדם? שה' יעורר את האדם. איך אפשר ל

ו מה שליתעורר מתרדאיך האדם יתעורר? איך האדם 

שלו. איך  הצדקה עצמיתומגאווה ושחצנות שלו ומ

כאליל? האדם  בעצמו ושל האדם יתעורר מהאמונה

 קדמות של האנושותהתהש רואה את עצמו כאליל

ההתקדמות של ה' בתוך  מסנוורת אותו שלא יראה את

. איך האדם יתעורר? איך האדם יתעורר כשהוא האדם

לא ישמע. אם תקרא לו הוא נמצא בתרדמה עמוקה? 

על ידי שוק. האדם צריך להבין שהוא הוא יתעורר 

עוד מעט ימיט ר"ל יהיה אסון שהגיע לשפת התהום. ש

את העולם. שהאדם יחסל את עצמו ואת כל האנושות. 

שהאדם יהיה נתפס ונאחז שיש משהו לא בסדר אתו. 

 בפחד גדול. 

בעברית  - םהרבה סינונימיי – יש הרבה מלים נרדפות

פחד, מורא, אימה, חרדה, רעדה, חיל למילה פחד. 

קשת ארוכה של גוונים של אמוציות. שכל  ויראה. זה

מילה ממילים אלו משקפת אמוציה מסוימת. רמה 

מסוימת של פחד. זה כמו הספקטרום של צבעים. יש 

מעבר מצבע לצבע. אז יש מעבר מאמוציה אחת של 

קפת תשמוציה מאיזו אפחד לאמוציה אחרת של פחד. 

. הפחד שלא Frightעל ידי המילה פחד? טרור. 

מבוסס על שכל. הפחד הפרימיטיבי. גם בהמה חווה 

פחד. הסוס חווה פחד באופן אינסטינקטיבי. אין לו 

אינסטינקטיבי.  מודעות. אבל הוא חווה פחד באופן

אינסטינקטיבי שאיזו  הוא חווה מפני שהוא חש באופן

בהמות הרועות בדשא  אותו.אה לטרוף חיה דורסת ב

חוות פחד כשיש להן תחושה שיש חיה שבאה לטרוף 

אותן. הן חשות סכנה. יש סכנה שנעה לקראתן. כמו 

 ה. בהלה.קיאז יש להם פנחיה טורפת או סכנה אחרת. 

. אז כשהם מגיבים הם לא ומבוהלים נבהליםהם נהיו 

שיש פחד האדם יפעל לפעמים נגד כמגיבים עם שכל. 

כמו כשאחד צועק אש בתוך האינטרס הטוב שלו. 

תיאטרון. אז אנשים יכולים להרוג אחד את השני 

 האדם.  השכל של מתוך בהלה. זה פחד שמשתק את

כדי אבל הפחד הזה יכול לפעמים להיות מצוין. 

לרפאות את האדם. מרפאים סכיזופרניה על ידי שוק 

 ושקרןאדם שהוא גאוותן ושחצן  חשמלי. ולפעמים

וריקני ואנכי ואינו רואה את העולם מחוץ לו הוא יכול 

פחד כשיש איום של אסון להתרפאות על ידי פחד. 

ושל חיסול ר"ל. אז פתאום המוח שלו נפתח. אז 

מתברר לו שאורח חיים שלו היה מוטעה. ושהוא צריך 

 לשנות את אורח חייו. זה מה שאנו אומרים. ובכן תן

לוקינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה -פחדך ה' א

שבראת. בקצה השני של הספקטרום יש יראה. יראה 

פחד עם שכל. יש לו את מתוך שכל.  שבנויהיא פחד 

היכולת להתמודד עם הייעוד שלו ולהגן על עצמו 

-. את ה' אשל אסון ר"ל. ויש גם יראת הכבוד מאיום

עכשיו קשה לוקיך תירא. איש אביו ואמו תיראו. 

 אז העולם כדי להטיף לעולם. העולם הוא לא רגיש. 
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שיתעורר מתרדמה שלו צריך לעבור את החוויה של 

פחד. ואימה. ולאט לאט זה יוביל להגשמה של החזון 

ירואך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים. ישל ו

-תגר שהוא של ה'. לא של האדם. זה אתגר אאאבל ה

 יש בשופרות.לוקי. זה אותו רעיון ש

אנו חוזרים לפרק בתהלים שמצהיר על מלכות ה' 

באופן הכי מפורש ובאופן הכי בולט לעין. זה פרק 

כי הוא על כ"ד. לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה. 

ימים יסדה ועל נהרות יכוננה. מי יעלה בהר ה' ומי 

מכיוון שה'  יקום במקום קדשו. וכמו שהסברנו את זה.

לם אז העולם שייך לה' מבחינה יצר ויוצר את העו

משפטית. ומכיוון שהעולם שייך לה' אז העולם הוא 

קודש לה'. ומכיוון שהעולם הוא קודש לה' אז כל אחד 

הוא קודש לה'. מפני שכל אחד הוא חלק מהעולם 

ושייך לה'. אז כל אחד הוא קודש לה'. וכדי להיות דייר 

ותושב בעולם אחד צריך לשמור את חוק המוסר 

וסח על ידי ה'. נקי כפים ובר לב באשר לא נשא שנ

ישא ברכה מאת ה' לשוא נפשי ולא נשבע למרמה. 

לוקי ישעו. ואז הפסוק אומר זה דור -וצדקה מא

דורשיו מבקשי פניך יעקב סלה. מה פירוש הדברים? 

איפה נמצא המעבר? דוד אומר שכל דור בתוך 

של  הקהילה היהודית משתדל להעביר יסודות אלו

מהותה  מה זה יהדות? מה היא לדור הבא. ות ה'מלכ

יהדות? לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה, ולכן השל 

כל העולם הוא קודש לה'. אז כל אדם הוא עבד לה'. 

ורק אחד שהוא עבד ה' יש לו את הזכות לדור בעולם. 

נפשי ולא  לשוא נקי כפים ובר לבב  אשר לא נשא

דורשיו מבקשי פניך יעקב סלה.  נשבע למרמה. זה דור

זה הדור של אלה שמבקשים את ה'. שרוצים לפגוש 

אלו ששואפים לחוות  את ה'. שרוצים לראות את ה'. 

יהדות. לה' הארץ ומלואה הנצח. זה מהותה של את ה

 תבל ויושבי בה. 

ועכשיו דוד מדבר על המצב של האנושות. האם ה' 

את ה'?  הוא מוכתר בעולם? האם האנושות הכתירו

האם ה' נבחר על ידי האנושות להיות המלך של 

. זה מה שדוד אומר: שאו שערים אה לאהעולם? כנר

ראשיכם והנשאו פתחי עולם. יש שער ויש פתח. מהו 

שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי ההבדל ביניהם? 

עולם ויבוא מלך הכבוד. שער ופתח. מהו ההבדל 

סגור. פתח הוא ביניהם? שער הוא הגדר. ויהי השער ל

יש כאלו שסגרו את השער ולא נותנים מקום שנפתח. 

לכל לה' בכלל להיכנס. רוסיה הקומוניסטית וסין. 

ה' לא הפחות לגבי המנהיגות. הם סגרו את השער. 

יכול להיכנס. ה' לא יקבל מהם ויזה. ה' לא יקבל מהם 

ויזה אפילו כתייר. הם חוסמים את ה' מלהיכנס לתוך 

. השער הוא סגור. ן לה' כניסהשטח שלהם. אי

המוסר שלהם הוא א אתאיזם. האידיאל שלהם הו

אתאיזם עבור מרקיזים הוא לא המוסר של אתאיזם. 

ראשוני במרקיזים. הוא ממהותו דבר דבר משני. הוא 

מרקיזים. הם מכחישים את מלכות ה' והם השל 

מחליפים את מלכות ה' עם מלכות האדם. זה המהות 

אמונה בלתי המוסר של מרקיזים.  של מרקיזים. של

 מוגבלת באדם. 

אין או יש מדינות אחרת שבהן השערים אינם סגורים. 

בכלל שער. יש פתח. אבל הפתח הוא כל כך צר שה' 

לוקות הוא -לא יכול לעבור בו. המושג שלהם של א

למעמד  שייךלא  לוקות-מושג רחב של א .כל כך צר

כל הוא עצמו. ו הביניים. האדם כל כך חושב רק על

כך שטחי. ה' לא רוצה לצמצם את עצמו כדי לעבור 

שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם בפתח הזה. 

 ויבוא מלך הכבוד. 

מה הפירוש של מלך הכבוד? מה זה כבוד? הפירוש 

הוא כבוד עצמי. המלך של כבוד עצמי. שאם אחד 

מכחיש ר"ל את קיומו של ה' וקיומו של ריאליות 

טית וקיומו של עולם מוסרי אז הוא מכחיש טרנסנדנ

עצמו. חוויה של כבוד אנושי אפשרי רק כבוד גם את 

לוקים. אבל אם האדם הוא -אם האדם נברא בצלם א

 הבהמה או חיה כמו כל בהמה או חיה אחרת שיצא

מתוך הג'ונגל אז אין לאדם כבוד עצמי. אם  הוהופיע

 את זהאדם רוצה להשיג כבוד עצמי הוא יכול להשיג 

לוקים. בלי -נברא בצלם א מכיר שהוא אם הוא רק

לוקים, האדם לא יכול לדבר על כבוד עצמי. -צלם א

 ר עם כבוד עצמי.לוקים, האדם הוא יצו-עם צלם א

לוקים האדם הוא רק חיה ולא שום -א        אבל בלי 

הכי היצור דבר אחר חוץ מחיה. וכחיה האדם הוא 

י חלש. אבל כיצור האדם כחיה הוא היצור הכ חלש.

 עם כבוד עצמי הוא היצור הכי עוצמתי. 

 אבל העולם כבר שכח את ה'. מי זה מלך הכבוד. מי

 הקומוניסטי ברוסיהקרו יבמלך הכבוד. אנשים ש אהו

תי אלו אותם האם זה אמשתלמידים ברוסיה ש ספרו

שבאמריקה הם עדיין מאמינים בה'? ארץ כזו 

לוגית? ארץ כזו מתקדמת וכזו מפותחת מבחינה טכנו

א יודעים. מי זה עוצמתית עדיין מאמינה בה'? הם ל

 האדם כבוד עצמי? איפה יש ה'?  מלך הכבוד. מי הוא
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בזה אחד יכול להשיג כבוד עצמי המודרני חושב ש

ששולחים רובוט לירח. אבל אנו יודעים מאוד טוב 

שאין בזה שום כבוד עצמי. זה מאוד מקצועני. זה מאוד 

. אבל אין זה דורש הרבה אינטליגנציה אינטלקטואלי.

אין כבוד עצמי בלי מוסר. אין כבוד בזה כבוד עצמי. 

מי זה מלך הכבוד? הם לא יודעים עצמי בלי קדושה. 

 . בכלל זה מי

דוד  אז מה דוד עונה? ה' עזוז וגיבור ה' גיבור מלחמה.

אומר להם הרי אתם מורדים בה'. גם בחברה 

רד נגד נגד מוסר. מ המערבית יש מרד נגד ה'. מרד

ייכנע נגד העובדה שהאדם העובדה שהאדם ייכנע לה'. 

אתה רוצה להיאבק  אתה לא רוצה את ה'. אזלרצון ה'. 

רשמית הם מקבלים עם ה'. אתה רוצה למרוד נגד ה'? 

ה' רק בקושי גדול  .אבל הפתח הוא מאוד צראת ה'. 

יכול לעבור את הפתח הזה. דת ומסירות לה' מתבטאת 

טקסים של תפילה. ה' לא נמצא ברחוב. כשאחד רק ב

נאבק בה' והוא משתדל להכחיש את קיומו של ה' 

ולמרוד נגד הסמכות של ה' ונגד חוק המוסר אז בוודאי 

ה' ינצח בקרב. איך ה' ינצח בקרב? שיהיה על האדם 

איום של אסון. האדם צריך לתת לה' להיכנס. שאם 

ה' הוא חזק, לא: ה' עזוז וגיבור ה' גיבור מלחמה. 

עוצמתי ורב כוח. ה' גיבור מלחמה. אז אם יש קרב 

ר"ל בין האדם לה' ברור שה' ינצח. הניצחון יהיה לה'. 

זה פשוט בלתי אפשרי להסתדר בלי ה' גיבור מלחמה. 

ה'. זה בלתי אפשרי. האם ישראל היה יכול להמשיך 

במאבק עם הערבים ורוסיה בלי שתהיה להם אמונה? 

ישראל הם רשמית אגנוסטיים. הרבה הרבה חילונים ב

אבל בעצם זה אמונה שלהם בה'  .אתאיסטיםמהם הם 

שנותנת להם את הכוח להמשיך במאבק. זה נותן להם 

באופן מיסטי העוז, הכוח והדורבנות ללחום. אם אדם 

הוא במשבר, אם אדם הוא בצרה אז האדם הוא מאוד 

 מאוד בודד. כשה' נמצא אתו זה נותן את הכוח לאדם

להחזיק מעמד ולא להישבר מהצרות. ה' עזוז וגיבור 

ה' גיבור מלחמה. בכל מאבק שיש לאדם זה טוב שה' 

נמצא בצדו. ואם אדם ר"ל נאבק נגד ה' אז האדם 

ץ. אין לאדם שום יכשל ויתמוטט. יהיה לו כישלון מוחי

תועלת בזה שהוא סוגר את הדלת ומשאיר את ה' 

ל האדם. אם בחוץ. מפני שה' יכבוש את המעוז ש

האדם לא רוצה לתת לה' להיכנס אז לבסוף ה' יפתח 

 את הדלת. 

ואז דוד אומר: שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי 

עולם. כנראה שהמילים של דוד עשה רושם על הבני 

דוד הרשים אותם במילים שלו. דוד פה אינו  אדם.

אומר והנשאו. דוד פה אומר ושאו פתחי עולם. מה 

לשאו? דוד קודם אמר שאו שערים ההבדל בין הנשאו 

ראשיכם והנשאו פתחי עולם. ודוד פה אומר שאו 

שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם. מהו ההבדל בין 

הנשאו לשאו? הנשאו פירושו שהפתחים יתנשאו 

בכוח. אם הם מסרבים לפתוח אז יהיו מוכרחים 

אתם תהיו מוכרחים מלפתוח. הם יתנשאו לפתוח. 

דוד אומר פתוח ברצון. בכוח. ושאו פירושו ל

שלהשתמש בכוח הוא לא הדרך הנכונה. זה לא הדרך 

כשאנו רוצים להשפיע על היהודי להשתמש בכוח. 

אנשים להכיר בה' ולהיות דבוקים בה' ולשמוע לדבר 

ה' לא צריכים לאיים עליהם. יהדות לעולם לא איימה 

על בני אדם. יהדות לעולם לא השתדלה להשפיע על 

את ה' ושישמעו בקולו מפני שהאדם  אנשים שישרתו

יהדות לעולם לא הכניסה את המוטיב הוא בן תמותה. 

. בה' של מוות כדי לחזק את האמונה של האדם

אדרבה, יהדות אמרה לכוהנים שהם לא יטמאו את 

אדם ימצא את עצמם למתים. יהדות תמיד רצתה שה

ק מפני שה' עזוז וגיבור ה' גיבור ה' בתוך החיים. לא ר

בשעת צרה ר"ל זה מאוד קשה להסתדר בלי מה. מלח

בשעה של סבל ושל משבר כשאדם מתחיל לאבד ה'. 

תקווה אז האדם צריך את ה'. אבל זו לא הסיבה 

שה' עזוז וגיבור ה' גיבור  . זה לא רק מפניהיחידה

יהדות רצתה שהאדם יראה את ה' בכול המלחמה. 

א ההוויה. שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבו

מלך הכבוד. השערים עכשיו כנראה לא אומרים מי זה 

מלך הכבוד. אלא השערים אומרים מי הוא זה מלך 

הכבוד. מהו ההבדל בין מי זה מלך הכבוד למי הוא זה 

כשאחד שואל מי זה הכוונה היא לומר מלך הכבוד? 

אבל כשאחד שהוא לא יודע שאחד זה אפילו קיים. 

אל כבר יודע עליו. שואל מי הוא זה הכוונה היא שהשו

הוא יודע עליו. הוא שמע עליו. והוא יודע שיש ממנו 

זה מניב רווח להיות הרבה תועלת והרבה תכלית. 

קרוב אליו. ולשמוע אליו. אבל הוא רוצה לדעת בדיוק 

הזהות שלו. מי הוא זה? מה היא זהות שלו? מה הוא 

מה הוא רוצה שאנו נעשה? מה הוא דורש מאתנו? 

ל מי הוא זה היא כמו השאלה ש מצפה מהאדם?

לוקיך דורש מעמך? מה ה' דורש -א השאלה מה ה'

ממך? מי הוא זה אינו משדר הכוונה מי הוא שאין אני 

ר"ל מאמין בו. כשאחד אומר מי זה הוא משדר שהוא 

 לא מאמין בו. איזה מין סיפור אתה רוצה לומר לי. 
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אבל כשאחד שואל מי הוא זה הכוונה היא מי הוא זה, 

             אני רוצה להבין אותו.

 

 


