
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חוץ לפניםאיזון בין  - ממות העצמית של המלךרוה
תמיד בשבת שלפני ראש השנה קוראים בתורה את פרשת נצבים, 
"אתם נצבים היום כלכם לפני הוי' אלהיכם ראשיכם וגו'". המלה 

" כתוב. כל ישראל נצב מלךרומזת למלכות, " – נצב –הראשונה 
בתלמוד בבלי כתוב בני מלכים ובתלמוד  –מלכים ובני מלכים 

 .כל יהודי הוא מלך –ירושלמי כתוב מלכים ממש 
אם שואלים את הפשט הכי פשוט, מהו ראש השנה? להמליך את ה'. 

 –מלכים  היום כלכם", ואמרנו שנצבים היינובכל אופן, "אתם נצבים 
העם צריך לבוא  –כל יהודי הוא מלך. כדי להמליך את ה' מלמטה 

צריך להתבטל. המשל מבשר ודם, כשרוצים  –להכתיר את המלך 
מלך צריך לבוא אליו, להשתחוות לפניו, "ומלכותו ברצון קבלו 

בלי כפיה, לא אוהבים כפיה, רק "ברצון", אבל צריך לקבל  –עליהם" 
יתברך אני צריך לבוא בהכנעה, מלכות. כדי לקבל את מלכות ה' 
כתוב בחסידות שהסוד של מה בכניעה גדולה. אבל, הנה פלא, 

היינו  –בקול השופר  –שקורה בראש השנה כאשר ממליכים את ה' 
 להחזיר לה' כביכול את החשק שלו, הענג והרצון שלו, להיות מלך.
לעורר אצלו את התגלות הרוממות העצמית שלו )בלשון החסידות(, 

לא מכיון שהם עם שבאים  –וב שרק יהודים יכולים לעשות זאת וכת
ומשתחוים למלך, אלא כי ליהודים יש שרש בה' יתברך, כולנו "חלק 
אלוה ממעל ממש", ויש לכל נשמה יהודית נקודת בטול עצמית לה'. 

ה שהמלך מכל , ומקבל ברצון למלך לא בתור עם שנכנע ומשתחוה
בשרש שלנו, ושם לא שייך  יאמר, אלא שאנחנו בבטול אמתי לה'

. רק כשאנחנו "קבלת עול מלכות שמים"אפילו לומר את הבטוי 
זוכים לעורר בתוך עצמנו את השרש הזה, אנחנו מעוררים גם אצל 

 לקבל את כתר המלכות.  –הענג והרצון  –ה' את החשק 
מלך בשר  –מוסבר בחסידות ההבדל בין רוממות של מלך בקדושה 

מצד אחד הוא בשפלות, בתודעה שלו אומר שודם, כמו דוד המלך, 
"והייתי שפל בעיני", "ואנכי תולעת ולא איש". אברהם אבינו, היהודי 
הראשון, אומר "ואנכי עפר ואפר". אברהם הוא החסד, המדה 
הראשונה בלב. איך יתכן שמוצאים דווקא את ה"אנכי" עם ביטויים 

אברהם אבינו מובהקים של שפלות  וכניעה, "ואנכי עפר ואפר" אצל 
 ו"ואנכי תולעת ולא איש" אצל דוד מלכא משיחא?! 

צריך לומר שאין סתירה בין רוממות של קדושה לבין תחושה של 
שפלות עצומה, של שפלות באמת. לא רק שאין סתירה ביניהם, אלא 

מי שהוא ברוממות של קליפה, של צריך לומר שהא בהא תליא. 
לו, הישות שלו, כל כך עולם התהו בלשון החסידות, הרוממות ש

רגש של שפלות לגמרי כל  תסותרהיא מנופחת וגדולה, עד ש
כך שאינו מסוגל לסבול את מציאות הזולת כלל(. לאותו )ומביא 

אבל מי שהוא "אנכי" בקדושה, דווקא בגלל ה"אנכי" הוא בשפלות 
כתוב שלמלך האמתי, המלך של הקדושה, יש שלש בחינות:  ובטול.

נפשי פנימי, מהקצה אל הקצה. מצד אחד לו תנודות  יש לו גם איזון
עצומות מהקצה אל הקצה, אבל הוא מאוזן, לא נשבר כמו המלך 
שלא מצד הקדושה. בפנימיות הוא מרגיש עצמו הכי נחות, הכי 
למטה, הכי בשפלות, כמו שדוד המלך שאומר "ונקלתי עוד מזאת 

על כבודו אין  והייתי שפל בעיני". מצד שני, כלפי העם, "מלך שמחל
הוא חייב להיות בהתנשאות על העם שלו, כדי  –כבודו מחול" 

להנהיג אותו בצדק ובמישור. זה התפקיד של המלך. הכל לומדים 
ההתנשאות על עם היא  –מה', עליו כתוב "הוי' מלך גאות לבש" 

בינו לבין עצמו בתכלית השפלות )במקום  המלךלבוש חיצוני. 
תה מוצא ענותנותו, כלפי פנים(, אבל הוא גדולתו, כלפי חוץ, שם א

חייב להתלבש בלבוש מלכות שעושה לו התנשאות כלפי העם, כדי 
איך הוא מסוגל לשמור  לרחם על העם, להנהיג אותו ולהיטיב עמו.

על הקטביות הזו, מן הקצה אל הקצה, הכי למטה בתוך הלב שלו 
משהו  יש למעלה –והכי רם ונשא כלפי חוץ? כתוב שכמו מטוטלת 

שמחזיק וכל הזמן מאזן בין ההרגשה הפנימית שלו וההתנהגות 
 –החיצונית שלו קבל עם ועדה. שם בשרש, מה שעושה את האיזון 

הוא הרוממות העצמית. סימן  –מודע שלו, הוא בעצמו -שבלא
שרוממות עצמית אינה ישות, היא לא "גאות לבש", אלא משהו אחר. 

אש השנה, איך זה אצל ה', וכדי זה עיקר מה שצריך להתבונן בו בר
בראש עלי בעצמי להגיע למקום הזה. שוב,  ,לעורר זאת אצל ה'

 גם כדי להמליך את ה' אני צריך –השנה איני צריך להיות רק נכנע 
להדמות אליו. זו מצוה שקראנו בפרשה הקודמת, כי תבוא, "והלכת 

ם כל מה שרואים אצל ה', אנחנו צריכים להיות כמוהו. א –בדרכיו" 
ה' הוא מלך, כמו כל מלך אמתי, העיקר שלו הוא הרוממות העצמית 

רוממות עצמית ולזהות אותה  ילו. אם איני יכול בעצמי לחוש מהש
  גם בתוך עצמי, איני יכול להמליך אותו.

 –כאמור, הרוממות של הקדושה היא רוממות נקיה במאה אחוז 
  נאמר , אםכלל היא בעצם לא נמצאת נקיה ממה? ממציאות, מישות.

 במילים אחרות.זאת 
מלכות של הקדושה ן הכשמסבירים בחסידות מה ההבדל בי

אומרים ווארט שנשמע בתחלה תמוה. אומרים  הסט"אלמלכות 
מלכות בבחינת ישות, לא  –שהמלכות של עולם התהו שנשבר 

היא בהרגשה של שלמות, לא חסר לה  –בבחינת אין מציאות כלל 
העצמית של הקדושה, גם של הקב"ה וגם של כלום. ואילו לרוממות 

רוממות  –דוד מלכא משיחא, אין שלמות. שוב, נשמע מאד תמוה 
של קדושה זה משהו קדוש וטהור, ואם מדובר בעצמות ה', רוממות 

דווקא הקליפה, מי עצמית, אין שלם יותר מזה. איך כתוב הפוך, ש
הוא  –שבמצב של עולם התהו, מרגיש עצמו שלם. זו מלת המפתח 

מרגיש את עצמו שלם, אף שבסופו של דבר אינו שלם, וההיפך. מה 
הכוונה שלם? שאיני זקוק לאף אחד להשלים אותי. היות שמרגיש 

חושב שהוא  –זו הרוממות השקרית, ישות של עולם התהו  –כך 
מושלם, לא זקוק לאף אחד, לא צריך לקבל שום דבר מאף אחד, 

כי המשפיע מקבל אור ף אחד, וגם לא צריך להשפיע שום דבר לא
חוזר מהמקבל שגם משלים אותו. איך מכנים את המצב הזה בלשון 

 –בפרקי אבות כתוב שיש מי שאומר "שלי שלי ושלך שלך" חז"ל? 
פי ביני לבין עצמי, וגם אתה תסתדר בינך ועזוב אותי, אני מסתדר י

אבל אם  ,"הרי זו מדת סדום". יש דעה "מדה בינונית" –לבין עצמך 
קיצוני, שמכיון שמרגיש עצמו שלם הוא מסרב גם לקבל וגם זה 

להשפיע, זה מקור הרע. סופו למות מהר, "וימלך... וימת" כמו שכתוב 
במלכי התהו. לעומת זאת, מה היא הקדושה? ה' הוא כן שלם, אז 

הביטוי של אחד  ?אומרים שבקדושה אין תחושת שלמות איך
נים, רבי אברהם אבולעפיא, מגדולי המקובלים מתקופת הראשו

כמה שהוא שלם הוא  –שהשלמות האמתית נקראת "שלם וחצי" 
או שמקבל מרגיש "חצי", חיב שמישהו ישלים לו את החצי החסר. 

את החצי החסר ישירות ממי שנותן לו, או שמקבל אותו ממישהו על 
 ידי שהוא עצמו נותן ומשפיע לו. 

מה  –אנחנו ה"חצי" שלו  מי אנחנו אצל ה'?נחזור לה': לפי זה, 
שהוא חצי. השלמות האמיתית שלו היא מה שהוא שלם וחצי, 

זה סגנון אחר שלרוממות העצמית אין  ואנחנו החצי שלו בשרש.
מציאות. אם אין מציאות, הוא באיזה מקום זקוק לקבל מציאות 

זה החצי של השלם וחצי, זה אנחנו, עם ישראל. צריכים  –ממישהו 
גיש את השרש הזה בראש השנה, היום בו לעלות לשם, להר

  ממליכים את המלך עלינו.
 ()כ"ג אלול ע"ב           
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 חלק ב'() ח שליט על הלבמ

 מלך)רמז שעל ה תשעים, עולות מלך? שלש אותיות, מלךכמה שוה 
דיק, ורמז ל"בן תשעים לשוח", המלך כיוון שכורע בתפלה צלהיות 

, משיח]= דאגה בלב אישובסוד "אינו זוקף, מרוב הכנעה ושפלות, 
. בעצם לישחנה"(, וממילא הערך הממוצע של כל אות הוא שלשים, 

בית -הן אותיות רצופות בסדר האלף מלךשלש האותיות של 
באמצע והיא גם הממוצע של כל  ל-, וממילא הך-ל-מלמפרע, 

. האבא של הרבי, רבי לויק, כותב )באגרת ששלח מלךהאותיות של 
הוא  מלךשל  ל-ת בערב ר"ח אלול( שאם מוציאים את הלרבי ולרבני

עני. יש לעני שבעה שמות בתורה, ואחד מהם הוא מך.  – מךנשאר 
ב שלו. כל כולו שייך ללב, העיקר אצלו הוא לבלי ה מלךהיינו ה מךה
המלך . מךב הוא נשאר ל, שהיא ממוצע כל אות שלו, ובלי הל-ה

מכלב בן יפנה, וכמאמר כולו לב )היינו שמלכות בית דוד יוצאת 
(, רק מה? הוא צריך לשמור על הלב שלו, על ידי לבו לוכ כלבחז"ל ש

"והיתה עמו וקרא בו כל  מצות התורה שיכתוב לעצמו ספר תורה,
ימי חייו למען ילמד ליראה את הוי' אלהיו לשֹמר את כל דברי 
התורה הזאת ואת החקים האלה לעֹשתם". אחר כך כתוב הפסוק 

בו מאחיו ולבלתי סור ב"לבלתי רום ל –פרשת המלך  שמסיים את
מן המצוה ימין ושמאול ]שהזכרנו קודם[ למען יאריך ימים על 

הרמב"ם כותב בהלכות מלכים,  ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל".
שיותר מכל אחד אחר המלך, ראש הממשלה, צריך להגות בתורה, 

מה הקשר לחדש  להיות דבוק בתורה יותר מכל אדם. –"כל ימי חייו"
אלול? המלך, יותר מכל אחד אחר, צריך לנוס לעיר המקלט שבתורה 

כאילו אומרים שיש משהו במלך שהוא כמו אותו של חדש אלול. 
אחד שהרג בשגגה, לו עושים טובה גדולה מאד בכך שנותנים לו עיר 
מקלט. למלך יש הרבה כח וסמכות, הוא יכול להרוג, ואולי הוא הרג 

דין בשוגג. מקלט התורה הוא גם כדי לשמור שלא מישהו שלא כ
שתמיד יהיה נקלט בקדושה וקולט  –יהרוג בשוגג, איך שלא יהיה 

 לכן "והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו". –אותה 
מה המשך הפסוק? "למען ילמד ליראה את הוי' אלהיו לשמר את 
כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעשתם". כאן יש מאמר 

"מכאן שתלמוד מביא לידי  –מופלא, כלל גדול בכל התורה  חז"ל
". יראה, ויראה מביאה לידי שמירה, ושמירה מביאה לידי עשיה

הלימוד הוא משהו כללי לגבי כל אחד ואחת מאתנו: שכדי ליראה 
לתקן,  –את ה' צריך ללמוד, וכדי לשמור צריך יראה, והעשיה 

 –בארצנו הקדושה  התכל'ס, לתקן גם את המציאות הכללית שלנו
תלויה בשמירה. את הסדר הזה לומדים מהמלך, אבל הוא שייך 

כתוב "למען ילמד ליראה",  למעשה המצוות של כל אחד מאתנו.
סמוכים בפסוק, "תרין ריעין  –התלמוד והיראה  –רואים ששני אלה 

דלא מתפרשין לעלמין". אחר כך כתוב "לשמר את כל דברי התורה 
לה". בסוף, המלה האחרונה של הפסוק, היא הזאת ואת החקים הא

"לעֹשתם". השתמשנו אמנם בביטוי "תרין ריעין דלא מתפרשין 
לעלמין" לגבי תלמוד ויראה, אבל בכללות, אם רוצים להתבונן 

התלמוד בארבעת השלבים הנ"ל לפי הזרימה הפנימית בנפש שלנו, 
א בלב, הוא המוחין, המח שהזכרנו; היראה היא בלב. עיקר היראה הי

המושכל של  –וכאן הלב הוא החג"ת. המח, התלמוד, הוא החב"ד 
הנפש. היראה כאן, "ליראה את הוי' אלהיו", כוללת את כל החג"ת, 

יסוד )שם -הוד-עיקר מדות הלב; "לשמור" כבר שייך לנה"י, נצח
ֹר"(; ואילו "לעשתם" היינו  הרגל נעשה טבע ו"רגלי חסידיו ישמ

 :כל דרגין, "סוף מעשה"(התכלית )סיפא ד-המלכות
 –עוד דבר פשוט: בדרך כלל שמירה קאי על מצוות לא תעשה 

לשמור  –להשמר ממה שליהודי אסור לעשות, לאכול רק כשר וכו' 
את הל"ת. לעומת זאת, "לעשתם", התכל'ס, קאי על מצוות עשה. גם 

באים לידי  –כך כתוב גם בתניא  –כאן יש סדר, שקודם מתוך יראה 
יראה היא עיקר הכח שמניע מצוות לא תעשה, שאני ירא השמירה. 

לעבור את רצון ה'. לכן יראה מביאה לידי שמירה. אבל התכלית היא 
התכלית היא מעשים טובים, לעשות, לתת  –לא שיהודי יהיה מכווץ 

צדקה. יש מצוות של הצבור, שלש מצוות שנצטוינו לקיים עם 
מלך, הכרתת זרעו של  מינוי –הכניסה לארץ, השייכות לנו היום 

די )יש עוד שלבים אחר כך( הוא יהיעד המי עמלק, בנין בית הבחירה.
 –שאנחנו, עם ישראל, נזכה מכח הרצון וההחלטה וההתלכדות שלנו 

לבנות את בית המקדש. לכך קוראים  –תחת הדגל של המלך שלנו 

"לעֹשתם". התכלית בסוף היא לעשות, לא רק לשמור, אלא שכדי 
אם האדם לא שומר מה קורה? הוא מניק את יך לשמור. לעשות צר

החיצונים. בביטוי הנקת החיצונים הכוונה שכל האנרגיה החיובית 
ר, לא אוכל כשר ח"ו, נותן את שלו הולכת לאיבוד. אחד שלא שומ

ודאי לא יכול לעשות. השמירה בלחיצונים. אז הוא הנפשי  וכחכל 
 (ה' אלול ע"ב)            "לעשתם". ור את האנרגיה, כדייא לשמה
 
 

 ר' מיכל'עלת האכילה של עמ
ואף היארצייט של אחד מגדולי  יום בריאת העולםהוא  כ"ה באלול 

זי"ע, תלמיד מובהק של ר' מיכל'ע מזלוטשוב הרבי  –החסידות 
 מורנו הבעל שם טוב.

יה ר' מיכל'ע ה צדיקים שאוכלים ויש צדיקים שצמים.יש  
כלים, שאפילו אורבי יצחק היה מהמהאוכלים )כמו שגם אביו הצי"ע 

ודע(. היו לו חמשה הופתע מיכולת האכילה שלו כנ מורנו הבעש"ט
בנים צדיקים גדולים מאד, שעל כל אחד יש ספורים מופלאים 

מסגף את עצמו  –לא מהאוכלים  –ביותר, ואחד מהם היה מהצמים 
פעם אחת אותו בן מאד, עושה צומות )לא כמו אביו ולא כמו סבו(. 
הוא עלה לתוך  –חלם חלום, שבעצם היה עלית נשמה שלו 

ו, להכנס ם בקש לראות את ההיכל של אביההיכלות של גן עדן, וש
אמרו שאין לו רשות להכנס לשם. אז הוא בקש  –אליו. לא נתנו לו 

ו אוהב עושה כשהוא אוכל. הוא ידע שאבישלפחות יראו לו מה הוא 
יל הענין "ואוכל מכל"(. זה גם סיפור בשב –לאכול )כמו יצחק אבינו 

סכימו להראות לו מה קורה ה –הסכימו  בת אבות ובנים. לכךשל אה
ו, ר' מיכל'ע מזלוטשוב, אוכל. הוא ראה שמה שנמשך על ידי כשאבי

והוא ידע האכילה שלו הוא באין ערוך ממה שהוא עושה בצום שלו )
מהחלום הזה, התעורר, והלך כשהוא צם(. הוא קם  מה הוא פועל

רואה מה ביני נו, אתה  –ו כבר ידע מה היה שם, ואמר לו יו. אבילאב
אם כן, מוסר ההשכל הוא  ינך, מה יותר טוב, לאכול או לצום?...לב

שיותר טוב לאכול. צריך לאכול בבחינת "לחם פנים לפני תמיד", 
הפעם הראשונה שכתוב "תמיד", ואז כשאוכלים להתבונן בצורת 

. זכותו יגן עלינו, תמידהברית של הפסוק "מרחוק וגו'", עם הפנות 
 ה אלול ע"ג( ")כ                                     ומתוקה. שתהיה שנה טובה

 
זה האלול של התשובה.  –אלול בב" ר"ת לאת ובבך לת אהמלים "

 -מכאן לומדים את הכלל שתשובה היא ברית מילה, למול את הלב
 ". ומל הוי' אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך"

חסידים בכלל  –יש רמז מאד מיוחד בפסוק הזה. כידוע, אצלנו 
היום הכי מיוחד באלול הוא ח"י אלול. הפסוק  –וחסידי חב"ד בפרט 

מופיע  –"ומל הוי' אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך וגו'"  –הזה 
, שקוראים בחדש אלול, לפני פרשת נצבים, בתוך פרשת התשובהב

אותיות. אם כן,  אלול-מילים וחי  ש השנה. בכל הפסוק הזה ישרא
חי אלול, יום ההולדת  הפסוק הזה רומז באופן המובהק ביותר ליום

של שני המאורות הגדולים, מורנו הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן בעל 
 התניא והשו"ע. 

בא הוא חי אלול היא ש-הבעש"ט הסביר שהמשמעות של הולדתו ב
להחדיר חיות ושמחה בעבודת התשובה של אלול. עד לבעש"ט 
התשובה היתה מתוך מרירות, והוא בא לומר שהתשובה צריכה 

חיות ובשמחה רבה, תשובה מאהבה רבה שהופכת את להעשות ב
הזדונות לזכויות ממש, ולא רק אהבה אלא גם שמחה. זו המשמעות 

מר"ח אלול עד ראש השנה  –של חי אלול, שמלוה את כל החדש 
, ארבעים ימים, יייי" הם יל יודוד ילדוד יועשרת ימי תשובה. ס"ת "אנ

הכל שייך לעבודת חדש אלול, כאשר חי אלול הוא  –עד יום כיפור 
 המרכז של כל העבודה הזו, מר"ח אלול עד יו"כ ועד בכלל. -הציר

 )ר"ח אלול ע"ה(                                                                             

 
 מלכות. בצורה קיצונית, מיה הם בראש את ענייןיש יהודים שאין ל 

שאין לו מלכות בראש זה חטא גדול, שנקרא "מקצץ בנטיעות", 
שמוציא את המלכות משאר הספירות, מפריד בין המלכות לשאר 

 (ה' תמוז ע"ו)                                                              .    הספירות


