
 בס"ד

 ימים יוצרו ולו אחד בהם -יום כיפור

 

 פסוק טזספר תהילים פרק קלט 

רּו ולא  ֵתבּו יִָּמים יֻּצָּ ם ִיכָּ אּו ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך כֻּלָּ ְלִמי רָּ ד בָּ  (ְולֹו)גָּ  הם:ֶאחָּ

 רש"י תהילים פרק קלט פסוק טז 

ולא היה עדיין אחד מהם  לסוף ימים רבים היו עתידין להבראות - ימים יוצרו ולא אחד בהם

כך פירושו ימים  ולפי המקרא שהוא נקרא ולוזהו פירושו,  לפי המסורת שכתוב ולאנברא בהן 

יוצרו הראהו ימים העתידים להבראות ולחלקו בירר אחד את יום השבת ד"א זה יום הכפורים 

 לסליחה:

 שפת אמת ליום כפור תרמ"ט

איתא ימים יוצרו ולא א' בהם. הוא יוה"כ. פי' שבו מתגלה ציור הפנימי של איש ישראל דכ' 

 וייצר ב' יצירות. 

ולא א' בהם. פירש"י שכשהיו הימים לפניו לא היו בגשמיות. רק שנתלבש בציור גשמיי. 

 וביוה"כ הסיר זה הגשמיות. 

אין היצה"ר שהוא השטן שולט לכן אמרו השטן אין לו רשות ביו"כ. ומסתמא כן הוא באדם ש

 בו וכמלאכים שאין להם רק לב א'. לכן א"צ אכילה ושתי'. 

 כו'. דרשו חז"ל ונאוה ביוה"כ שהוסר מלבוש הגשמיי כנ"ל. ונאוה וכ' שחורה אני 

לכן הי' נכנס הכ"ג לפני ולפנים. בזאת יבא. בזאת הוא כשנתברר הפנימיות בלי התלבשות 

 הגשמיות.

 יון.עין עוה"ב והוא יום מיוחד מכל ימות השנה שמאיר בו הארה מעולם העלכי יוהכ"פ הוא מ

ומאחר ששס"ה ימים בשנה הם נגד שס"ה גידין בנפש. נראה כי זה היום הוא גיד המילה. לכן 

 ניתן לבנ"י רשות להסיר הערלה מזה הגיד. וכמו כן הוסר השטן מזה היום. 

פ. והרמז כנ"ל שיש בו התגלות אור פנימי לכן איתא בפרקי דר"א כי אאע"ה נימול ביוהכ"

 .כו'והערלה מוסרת מזה היום ו

 

 שפת אמת ליום כפור תרנ"ב

ופי' ולו אחד בהם קרי וכתיב לו בוא"ו ובאל"ף. פי' שזה היום מעלה כל הימים למעלה מן 

 הטבע כמ"ש במ"א כי ע"י הביטול אל שורש הנעלם זה עיקר הקיום. 

ולכן יש לשמוח בבוא זה יום הקדוש. לכן האוכל בתשיעי כו' בזו השמחה יש בו הארה 

מיוהכ"פ. וכמו כן במוצאי יוהכ"פ דכתיב עד ערב וקשה ג"כ וכי בערב מתענין הלא ביום 

מתענין. רק האוכל ושמח במוצאי יוהכ"פ כאלו התענה. ונמשך הארה ע"י זו השמחה מיוהכ"פ 

 שמחה כו':לכל הימים. וכמ"ש אכול ב

 

 שפת אמת לסוכות תרס"ד

אחר יוה"כ חג הסוכות דכ' ויספו ענוים בה' שמחה רומז לחג האסיף שזכו בנ"י לבחי' ענוה 

ביוה"כ במצות ועניתם. והוא בחי' מרע"ה ענוה גדולה מכולם. בר"ה בחי' יראה ויוכ"פ בחי' 

ות אמר הקב"ה אין אני ענוה דכ' עקב ענוה יראת ה'. יראה מביא לידי ענוה ואמרו חז"ל בגס

והוא יכולין לדור. א"כ בסוכות שזוכין בנ"י למצות סוכה דחל שם שמים על הסוכה ואומרים אני 

והו. וכמו שאין הקב"ה דר עם גסי הרוח כמו כן ענוים צריכין דירה מיוחדת. ומרע"ה עניו מכל 



ן זה בנ"י ענוי ארץ אדם כו' על פני האדמה ולכן נתעלה לשמים שלא הי' יכול לדור למטה. מעי

יותר מכל האומות וצריכין סוכה ודירה מיוחדת להיות מובדלים מגסי הרוח. ולפי שענוים זוכין 

 להשראת השכינה כמ"ש אשכון את דכא לכן הם שמחים דהשמחה במעונו:

 

עיקר השמחה בחג מהארת הנשמה שזוכין בנ"י אחר שנטהרו ביוהכ"פ כמ"ש לטהר אתכם. 

ו' אח"כ רוח נכון חדש בקרבי. ובכ"מ שיש התגלות הארת הנשמה יש וכ' לב טהור ברא כ

 שמחה. 

ובאמת עיקר השמחה לעתיד כמ"ש ישמח ה' במעשיו אמרו חז"ל שמח לא כתיב רק ישמח. 

וכן כ' ישמח ישראל בעושיו הוא בהארת הנשמה שנק' מעשי ידיו של הקב"ה כמ"ש נשמות 

 אני עשיתי. 

היא מעין עוה"ב. וע"ז כ' במזמור השבת כי שמחתני כו' וכן בש"ק שיש בו הארת הנשמה ש

 במעשי ידך ארנן. שהשבת עדות שבנ"י הם בני עוה"ב ומרגישין הארת הנשמה. 

וכמו כן סוכה מעין עוה"ב בבחי' המקום ויש הרגשת הקדושה. והוא פריסת סוכת שלום 

 בשבת ובסוכה. 

בחי' צדיקים ועמך כלם צדיקים. וע"ז כתיב שלום שלום לרחוק ולקרוב. שבת שלום לקרוב 

 וסוכות שלום לרחוק בבחי' בעלי תשובות. 

ובאמת בכל איש ישראל יש ב' השלימות. דעמך כלם צדיקים ויש נקודה א' מיוחדת בכל איש 

ישראל שלא קלקל בה ונק' מצד זה צדיק. וכמו כן אין צדיק בארץ אשר כו' ולא יחטא ולכן יש 

ל. ומצות הסוכה עדות על שנתקבלו בנ"י בתשובה ביוה"כ בחי' תשובה ג"כ בכל איש ישרא

ומאיר להם הנשמה. לכן הלל ושמחה בחג וכ' לא המתים יהללו. פי' הרשעים שאין להם 

הארת הנשמה. והגופים נקראים מתים שעומדים להתבטל ולמות. אבל הנשמה היא נשמת 

וזהו עיקר החיים  חיים. לכן אנחנו נברך מעתה ועד עולם שאנו יש לנו חלק לעוה"ב.

 שמבקשים בר"ה ויוכ"פ לזכות להארת נשמת חיים:


