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Connecting with Yom Kippur 
 
 

THE ESSENCE OF YOM KIPPUR 
 

 ספר החינוך פ' אחרי
ל על בריותיו לקבוע להן יום אחד בשנה לכפרה על החטאים -משרשי המצוה, שהיה מחסדי הא

עם התשובה שישובו, שאילו יתקבצו עוונות הבריות שנה שנה תתמלא סאתם לסוף שנתיים או 
יום אחד שלוש או יותר ויתחייב העולם כליה, על כן ראה בחכמתו ברוך הוא, לקיום העולם, לקבוע 
ל ברוך -בשנה לכפרת חטאים לשבים. ומתחילת בריאת העולם יעדו וקדשו לכך, ואחר שיעדו הא

הוא אותו היום לכפרה, נתקדש היום וקיבל כח הזכות מאיתו יתעלה עד שהוא מסייע בכפרה. 
וזהו אמרם זכרונם לברכה בהרבה מקומות ויום הכיפורים מכפר, כלומר שיש כח ליום בעצמו 

 עבירות קלות. בכפרה ב
 
 

 ספר טעמי המנהגים

 
 
 

 הל' תשובה -רמב''ם 
הלכות תשובה. מצות עשה אחת, והוא שישוב החוטא מחטאו לפני ה' ויתודה. וביאור מצוה זו 

 ועיקרים הנגררים עמה בגללה בפרקים אלו. 
 

כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה 
ל ברוך הוא שנאמר איש או אשה כי יעשו -חייב להתודות לפני הא כשיעשה תשובה וישוב מחטאו

וגו' והתודו את חטאתם אשר עשו זה וידוי דברים, וידוי זה מצות עשה, כיצד מתודין אומר אנא 
השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר 

וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח, וכן בעלי לדבר זה, וזהו עיקרו של וידוי, 
חטאות ואשמות בעת שמביאין קרבנותיהן על שגגתן או על זדונן אין מתכפר להן בקרבנם עד 
שיעשו תשובה, ויתודו וידוי דברים שנאמר והתודה אשר חטא עליה, וכן כל מחוייבי מיתות בית 

במיתתן או בלקייתן עד שיעשו תשובה ויתודו, וכן החובל דין ומחוייבי מלקות אין מתכפר להן א 
בחבירו והמזיק ממונו אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו אינו מתכפר עד שיתודה וישוב 

 מלעשות כזה לעולם שנאמר מכל חטאות האדם.
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KOL NIDRE 
 

Rabbi Daniel Z Feldman (From Within the Tent: The Festival Prayers)  
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Rav Soloveitchik – Al Hateshuvah 

.
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Maftir Yonah 
 

Rabbi Sacks Machzor 
 

 


