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 ל-תורות כט –כתר שם טוב 

 כט

 ",אתה"תואר  ,ה׳ חכשסובר האדם שהוא נוכ ,ו׳גו "אתה הוא ה׳" בשם מורי עתימנ״ל דש וכעת

 ",הוא" תואר ,כשסובר שהוא נסתר ורחוק מהשם משא״כ ,נסתר "הוא"תואר  ,וק מהש׳חאז הוא ר

  .ח״חודפ "תה"אתואר  ,ה׳ח אז הוא קרוב ונוכ

 מגיע ראשו"אז  ,הארצ יתות שהוא מוצבחבפו עצמחושב כש ",מוצב ארצה םסול"כי האדם הוא  ובזה יובן ]...[

וק״ל  "מוצב ארצה"א וה אז ",השמימ׳ ראשו מגיע"ה עליונה שהוא גכמדרי ב עצמושושחכ משא״כ ,"השמימ׳

ר״ל יש סוברין  "ויורדים בו עולים" ,״ישות החין בעוה״ז שליעושבני אדם ה", להיםוהנה מלאכי א"וז״ש 

]...[ ן זה שסובר שהוא מכת היורדי על "והנה ה׳ נצב עליו" ,יורדין םרין כי הבויש סו שעולים ודבקים בו ית׳

 אליו ,׳תוממרים בו י ןמכת היורדי, אלוני ממראב ל מי שסובר שהוא"ר "אוירא אליו ה׳ באלוני ממר" בןובזה יו

 האהל חב בפתששב לו שהוא יוחשנ "האוהל חפת שבווהוא י" וז"ש וק״ל.וכנ"ל רא אליו ה׳ ויית׳ קרוב 

מפתח  םלפני יכנסלה׳ רק רוצה עתה  ולא שכבר עבד עבודת האהל לפנים לעבודת ה׳ חבפת יל ליכנסחלהת

 חםהנקרא כ םיהנגב בץ יצה״ר אשר בעצתו נידון האדםור לפתח חטאת שםש "היום םכח"אשר שם  ,האוהל

לעתיד לבא אברהם יושב על פתח גיהנם ] להציל הנימול םגיהנתח יושב בפ אבינו םהאבר" לז״ח שהיום וכמ״

שלשה  וירא והנה"וז״ש ועל איש כזה שורה מרכבתו ית׳  יעו״ש "כה[ואינו מניח אדם מהול מישראל לירד לתו

נ' המרכבה להשכים שה]וגבריאל ורפאל[ ג׳ אנשים מיכאל  ינהונ ןאמ" ממש וכמ״ש בש״ס "עליו םאנשים נצבי

  ן.כנודע והב

 ר״ל "דונגכ [מן]אעשה לו עזר "משא״כ עתה  ,סידח שהי׳ סובר שהוא ו",לבדם אד תהיולא טוב " וז״ש]...[ 

 תשוב׳ והבן  הששהם כנגדו ויע שיםמץ מן אנשבו  שידע שיש

 

 ל

ג׳ דרכים א׳ בכסף שכוסף ב ״הבהוא הק נקנית וכו׳ כי ישראל שנקרא אשה ניקנית לבעל׳ ובזה יובן האשה

לפרוע בין ב ייחהקדום שהוא  בוחד שטר צשטר ר״ל מב ב׳... לעבודת ה׳ לעשות הטוב מצד שהוא טוב ושקחו

תפלה בין ביל חלעשות  חכ ובו של הקב״ה ראוי לפרו׳ משלו שהוא הנותןח לגול זה שטרגב ביןול הקודם וגלגב

 ׳ בביאהג .הקודם ושל עכשיו ובחלפרוע שטר  וכו׳ ובין בתורה בין במע״ט כדי שיזכהתפתח  כמ״ש אדני שפתי

ם רנה שאבילך ובכה נשא משך הזרע בא יבא  ששמעתי משל בשם מורי וביאור פסוק הלוךכמו 

הש״י אז סופו נשא משך הזרע משא״כ מי  דתבוושב להליכה ובוכה ומצטער על הליכתו מעח

ה לבסוף נושא אלומותיו בלי זרע חושמ זה הוא ברנה חלעצמו לביאה וז״ש בא יבא ומכ ושבשח

  .ל"רוע שבכל ג׳ כתות וקגועבודת ה׳ הוא ה ושב עצמו לביאה שכבר בא בתורהחוה״נ כך ש .ח׳׳חודפ


