




תהלים פרק קלט
יךָּ  ּו ֵעינ ֶ֗ אִ֤ ָ֮ י׀ רָּ ִ֤ ְלמ  ְפְרךָּ  ּגָּ ל־ס  ַֽ ּלָּ  ְוע  רּו  ּכֻּ ָּ֑ ֵ֥ים יֻּּצָּ מ  ֵ֥בּו יָּ תֵ ּכָָּּ֫ ְו֖לֹו  אולם י 

ם  ה ַֽ ד ּבָּ ָ֣ חָּ א 

י תהלים פרק קלט"רש
ולפי המקרא שהוא נקרא ולו כך פירושו ימים יוצרו הראהו 

ולחלקו בירר אחד את יום השבת  להבראותימים העתידים 
: א זה יום הכפורים לסליחה"ד

פרשה א( איש שלום)רבה אליהותנא דבי אליהו 
,  זה יום הכפורים לישראל, דבר אחר ימים יוצרו ולו אחד

שנתנו  , שהוא שמחה גדולה לפני מי שאמר והיה העולם
באהבה רבה לישראל  



כגויקרא פרק 
ית ֖ם  ּנ  ם ְוע  כ ֶ֔ ֹון הּו֙א לָּ תֵ֥ ּבָּ ת ש   ּב ַּ֨ ת־נ  ש   ָּ֑םא  ֵֹתיכ  ד  ְפש  חֹ֙ ה ל  ִ֤ עָּ ש ְ ת  ֙  ּבְ ש 

ב  ר  ָ֣ ב ֵמע  ר  ע ֶ֔ בּבָּ ר  ד־ע ֶ֔ ּב  ע  ֖תּו ש   ּבְ ש ְ ם  ּת  ַֽ כ  ּתְ

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח עמוד ב
נפשתיכםכתיב ועניתם את : מדפתיבר רב חייאתנא ליה 

והלא בעשרה  ? מתעניןוכי בתשעה , בתשעה לחדש בערב
מעלה  -כל האוכל ושותה בתשיעי : אלא לומר לך! מתענין

.  עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי



תלמוד בבלי מסכת יומא דף פא עמוד ב
יכול יתחיל ויתענה , בתשעה לחדשנפשתיכםועניתם את 

-יכול משתחשך -אי בערב . תלמוד לומר בערב-בתשעה 
. מתחיל ומתענה מבעוד יום? הא כיצד. תלמוד לומר בתשעה

,  ואין לי אלא בכניסתו. מחול על הקודששמוסיפיןמכאן 
ואין לי אלא יום  . תלמוד לומר מערב עד ערב? ביציאתו מנין

אין לי אלא . תלמוד לומר תשבתו? שבתות מניין, הכפורים
כל  ? הא כיצד. תלמוד לומר שבתכם? ימים טובים מנין, שבתות

.  מחול על הקודשמוסיפין-מקום שנאמר שבות 



א"ליום כפור תרמשפת אמת 
אלא האוכל ושותה ' כומתעניןאיתא וכי בתשעה 

ותו למדו מכאן תוספת  . 'כובתשיעי מעלה עליו הכתוב 
ב  "כ הוא מעין עוה"הוא כי יוהוהענין. מחול על הקודש

והוא באמת יום שמחה מאוד  . 'שאין בו אכילה ושתי
בשמחה זאת כראוי להתדבקיכוליןאך שאין . י"לבנ

לפניו כ"היובהארת להתדבקוצריכין. ז"בעודנו בעוה
ובשמחת התשיעי . ולאחריו בתוספות מחול על הקודש

ש הרבינו יונה  "וכמ. כ"אחכ"יובהארת להתדבקיכולין
לשמוח ביום הכפורים יכוליןל בטעם הסעודה שאין "ז

.ל"ש והוא כנ"השמחה עמקדימין



ב"ליום כפור תרנשפת אמת 
הוא פ"יוהככי . ולמדו מכאן תוספות מחול אל הקודש' כומערב עד ערב 

ל על פסוק ימים "ש ז"ב והוא יום מיוחד מכל ימות השנה כמ"מעין עוה
ואפילו . שמאיר בו הארה מעולם העליוןפ"יוהכיוצרו ולא אחד בהם זה 

ודבר  . וכמו כן זה היום מעלה כל הימים... להשטיןהשטן אין לו רשות 
עדות י"לבנללמד על הכלל כולו יצא וניתן זה היום ' כובכלל ויצא ' שהי

לבטל כל הימים אל זה היום ולערב  צריכיןולכן ... ב"שהם מוכנים לעוה
'  ופי. וזהו הרמז מערב עד ערב. לכולם יניקה מזה היום' אותם כדי שיהי

שזה היום מעלה כל  ' פי. ף"ובאלו"בואולו אחד בהם קרי וכתיב לו 
י הביטול אל שורש הנעלם  "כי עא"במש "הימים למעלה מן הטבע כמ

לכן האוכל  . ולכן יש לשמוח בבוא זה יום הקדוש. זה עיקר הקיום
פ"יוהכוכמו כן במוצאי . פ"מיוהכבזו השמחה יש בו הארה ' כובתשיעי 

רק  . מתעניןהלא ביום מתעניןכ וכי בערב "עד ערב וקשה גדכתיב
י זו "ונמשך הארה ע. כאלו התענהפ"יוהכהאוכל ושמח במוצאי 

: 'כוש לך אכול בשמחה "וכמ. לכל הימיםפ"מיוהכהשמחה 



תוספות מסכת ברכות דף לד עמוד א
כ  "פעמים ביוה' זהאלהיםהוא ' אך מה שאומרים ה
רקיעים משבחים לבורא שהוא ' ויום ערבה כנגד ז

מנהג כשר הוא וגם מצינו בקרא  ' דר למעלה מז
מלכים א )גבי אליהו האלהיםהוא ' שתי פעמים ה

(.יח
סעיף ותרכגשולחן ערוך הלכות יום הכפורים סימן 

האלהיםהוא ' ה: פעמים' בסוף הסליחות אומרים ז
יאק"סתרכגמשנה ברורה סימן 

השכינה שמתעלה לעלות  ללותהטעם -פעמים ' ז
:  למעלה משבעה רקיעים



תניא, והאמונההיחודפתיחת שער 
ו"ובשכמלעילאהיחודאהוא ' כוישראל דשמעבזהר ש"מלהבין מעט מזער 

:תתאהיחודאהוא 

פרק ד, שם
הוא נרתק לשמש להגן  " מגן"פירוש אלהים' כי הנה כתיב כי שמש ומגן ה

מגיןאלהיםבעד השמש כך שם מגיןשהנרתקוכמו ... לסבלושיוכלו הבריות 
והיינו  ... לישמאין הכלפירושו שמהוה את ה"הוידשםברוך הוא ה"הוילשם 

ורוחו ומהוה אותם ' בכל רגע ממש בכל הברואים ממוצא פי ההנשפעהחיות 
מאין ליש בכל רגע כי לא די להם במה שנבראו בששת ימי בראשית להיות 

קיימים בזה

פרק ו, שם
הטבע לפי שמסתיר האור שלמעלה בגימטריאהוא גם כן ... אלהיםהנה שם 

המהוה ומחיה העולם ונראה כאילו העולם עומד ומתנהג בדרך הטבע ושם  
להעלים האור והחיות הנמשך משם ה"הויזה הוא מגן ונרתק לשם אלהים

ומהוה מאין ליש שלא יתגלה לנבראים ויבטלו במציאותה"הוי



חלק המחשבהכאדרך פקודיך מצות עשה 
מורה הגם שיש שינוי  ה"הויכבר כתבנו כמה פעמים שרמז אני 

באחדות והוא לבדו האלקיםהוא ה"הויז"עכ, הטבעבענינימפעלים 
מורה על י"אנכי , ה"הויובא לזה הרמז אני , הפועל והעושה כל

ה"הויכי האותיות שלפני , במלבושיו כביכולהוייתוהתלבשות 
בסוד אני ראשון ואני אחרון  י"אנ' בגימ[ ו"כוזד"טדה]ושלאחריו 

והוא מורה על התלבשות הווייתו בשנוי מפעלים  , [ישעיה מד ו]
והלובש  , כדמיון הלובש המתלבש במלבושיו לפניו ולאחריובטבעים

הלובשםוהלבושים מתנענעים בתנועתו והוא אחד , מסתתר במלבושיו
עמדי  אלקיםהוא ואין אניהכתוב ראו עתה כי אני ש"וז, ופועל בהם

וזה  . והתבונןבין , הגם שתראה פעולות מתחלפות, [דברים לב לט]
'  כי ר)היינו במלבושך , מלוך על כל העולם כלו בכבודךפירשתי אשר 

י המלבושים  "היינו שיכירו ע[( אקיגשבת ]מכבדותאיוחנן קרא למאני 
(  לבדך עושה כל והבןאלקינו' שאתה הוא ד



והיה מדי -בני יששכר מאמרי ראש חודש מאמר ב 
חודש

האלקיםהוא ה"הויכי ' והנה כתיב וידעת היום וכו
הכלהוא אלקיםהנהגת הטבע שהוא בשם , [דברים ד לט]

השם הנכבד והוא  כחובתוכם , כביכול לבוש השם הנכבד
והנה  , מחיה ומניע את כולם כרצונו בהשגחה נפלאה

[ גיטשמות ]כדכתיבבסיני נתוודע הדבר לכל באי עולם 
ל"ואמרז', וכוה"הויויקרא אליו ם"האלקיומשה עלה אל 

פתח הקדוש ברוך הוא כל  [ י"דברים ד לה ברש' עי]
אלקיםהוא ואין אניהרקיעים ואמר ראו עתה כי אני 

והשם הנכבד הוא כנשמה בתוך הגוף והגוף  , עמדי
הנשמהמלבישו ואין חיות ותנועה לגוף בזולת 



מעלת  -בני יששכר מאמרי חודש סיון מאמר ה 
התורה

וידבר  [ שמות כ א]ובזה יתפרש בכתוב אומרו 
כבר כתבתי לך הנהגת הטבע על ידי שם  )אלקים
היינו התורה  )את כל הדברים האלה ( ם"אלקי

אנכי ( ולהודיע לבאי עולם)לאמר( בכדיבכללותיה
על ידי דברי התורה  , ל"היינו כנ, אלקיךה"הוי

,  ה"הויהנהגת הטבע הוא אלקיךנאמר לך כי גם 
.  הבן הדבר, ל"כנהאלקיםהוא ה"הוי



תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נו עמוד א
האספוויקרא יעקב אל בניו ויאמר : רבי שמעון בן לקישדאמר

ונסתלקה ממנו  , ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין. ואגידה לכם
כאברהם שיצא , פסולבמטתישמא חס ושלום יש : אמר. שכינה

: אמרו לו בניו. ואבי יצחק שיצא ממנו עשו, ממנו ישמעאל
כשם שאין בלבך אלא  : אמרו. אחד' האלהינו' שמע ישראל ה

באותה שעה פתח יעקב אבינו . כך אין בלבנו אלא אחד-אחד 
היכי: אמרי רבנן. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד: ואמר
אמרו -נאמרוהולא , לא אמרו משה רבינו-נאמרוהו? נעביד
,  אמר רבי יצחק. אומרים אותו בחשאישיהוהתקינו . יעקב

אם , קדירהציקימשל לבת מלך שהריחה : אמרי דבי רבי אמי
התחילו עבדיה  . יש לה צער-לא תאמר , יש לה גנאי-תאמר 

. להביא בחשאי



עולת ראיה
.ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

.  שהוא תואר למעוברת, "קדרהציקילבת מלך שהריחה משל "
פ שהיא "אע, שהיא ההכרה מצד הבריאה, ההשגה מצד המלכות
יותר  ' בה ורודף אלימתישבהרי השכל האנושי , הכרה שפלה בערכה

והוצרך  ' א מצד ברכת ד"שאין משתוקקים לה כ, הפנימיתמלהכרה
,  להזהיר על התשוקה היתרה לחכמות חיצוניותה"המעשלמה 

והוא ". שפתי זרהת"נופכי "שעיקרן מצד ההכרה של הבריאה 
אבל לא  , בחוקה של הנשמה הוא להשיג ענין האמת בעצמהשבודאי

שתולדותיו לא נגמרו עד עת השלמות שלעתיד , באה עדיין לשלמותה
שלא נשלם עדיין  , והתשוקה למדרגה השפלה היא מצד העיבור... לבא

מתישבתשלפי מדתה אינה , (שם" )יש לה צער, לא תאמר. "בלידה
לפי עצם מעלתה שלמעלה , "יש לה גנאי, תאמר. "באופן אחר
.שלמותה רק מצדם' שתהי, מהנבראים



כ  "וע, כן נרשמה השגה זו רק בתור הכנה טפלה לעיקרעל 
,  בחשאיו"בשכמלכ "ואח, שמע ישראל מתחילה ובקול רם

שכן דרך הנגינה להשפיל טעם הטפל ולהגביה טעם  
והעיקר כבר ישנו אלא שהוא צריך להתפתח , העיקר

מלכות  ' י בחי"י אותה ההכנה ע"ע, ולהתגלות ולהתבלט
יאיר אור גדול ונפלא  המתים לתחיתאך ... המתקבלת בגוף

ואז גם ההכרה שמצד  , גם בעולמות וגם הכלים יתוקנו
שהוא מכוון  , כ"כ ביוה"וע... זכה ובהירה' העולמות תהי

כי , המלבין עונותיהם של ישראל, ב"למדת בינה של עוה
,  יתוקן ויתעלה, האור אשר מצד העולמות, אור הלבנה

לא נבוש  , למדרגת אור העצמיות, כאור החמה' ויהי
.  בקול רםו"בשכמלואומרים גם , קדרהציקימבקשתנו 




