YOM KIPPUR SOURCES
By Rabbi Dr. Nachum Amsel
These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, or
the upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The Encyclopedia
of Jewish Values: Man to G-d” to be published in the future.

 )1רמ"א על שולחן ערוך ,אורח חיים תריט:א
הגה  ... -ונוהגים לומר כל נדרי בעודו יום וממשיך בניגונים עד הלילה ואומרים אותו ג״פ וכל פעם מגביה קולו יותר
מבראשונה (מהרי״ל) וכן אומר הש״ץ ג״פ ונסלח לכל עדת וגו׳ והקהל אומרים ג״פ ויאמר ה׳ סלחתי כדבריך (מנהגים) ואל
ישנה אדם ממנהג העיר אפילו בניגונים או בפיוטים שאומרים שם.
 )2תפילת "כל נדרי" ,מחזור של ים הכיפורים
ָּא:מּיֹום
ּוד ָּא ַס ְרנָּא עַ ל נַפְ ָּש ָּתנ ִ
ימנָּאְ .
ּוד ַאחֲ ִר ְ
ּוד ִא ְש ַתבַ עְ נָּאְ .
ּושבּועֵ יַ .וחֲ ָּרמֵ י .וְ קֹונָּמֵ י .וְ ִקּנּוסֵ י .וְ כִ ּנּויֵיְ .ד ִאנְדַ ְרנָּאְ .
נִד ֵרי .וֶאֱ סָּ ֵריְ .
כָּל ְ
ּומבֻטָּ לִ ין.
יתיןְ .ב ֵטלִ ין ְ
יקיןְ .ש ִב ִ
ּפּורים הַ בָּ א עָּ ֵלינּו ְלטֹובָּ ה .בְ כֻלְ הֹון ִאיחֲ ַר ְטנָּא בְ הֹוןֻ .כלְהֹון ְיהֹון ָּש ָּרןְ .ש ִב ִ
ּפּורים זֶה .עַ ד יֹום כִ ִ
כִ ִ
לָּא ְש ִר ִירין וְ לָּא ַקּי ִָּמין:
 )3קיצור שולחן ערוך ,קכח:טז
נֹוהֲ גִ ין לַ עֲשֹוֹת הַ ָּת ַרת נְדָּ ִרים ְבעֶ ֶרב ר ֹאש הַ שָּ נָּה.
 )4שולחן ערוך ,יורה דעה ריא:א
הגה -והא דאמרינן כל נדרי בליל יום כיפורים הוי כאילו התנו בהדיא ומכל מקום לא סמכינן על זה להתיר בלא שאלה
לחכם כי אם לצורך גדול.
 )5שולחן ערוך ,אורח חיים תריט:א
ליל יה״כ נוהגים שאומר ש״צ "בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו מתירין להתפלל עם
העבריינים".
 )6מקדש מרדכי ,יום הכפורים ,דף שג
פתיחתו של יום הקדוש יום הכפורים היא בכל נדרי תוכנו של דבר כך הוא ישנן מצוות ועבירות בין אדם למקום הדורשות
נאמנות למקום ישנן מצוות ועבירות בין אדם לחבירו הדורשות נאמנות לחבירו ,המצוות והעבירות של הנדרים והשבועות
וכדומה הם מצוות בין אדם לעצמו היינו הנאמנות של ארם לעצמו לעמוד בדיבורו ולשמור מוצא פיו.
 )7רב נחמן מברסלב ,ספר ליקוטי עצות ,ערך דעת
אבל הוא בלא לב אך עקר הדעת כשהוא בלב .ושם בלב מקום היראה .הינו שעקר הדעת שידע את השם יתברך בלבו ולא
במחו לבד ,הינו שימשיך ויקשר את הדעת לתוך הלב ,עד שתפל עליו אימה ופחד ויראה מגדולתו יתברך ,עד שיתעורר לעבדו
באמת ,עד שיזכה ליראת הרוממות שידע ממי יתירא .וזה זוכין על ידי התבודדות ,על ידי ששופטין את עצמו בעצמו.
 )8פרי חדש על אורח חיים תרז
דאין החיוב לקום אלא דוקא בי"ה שהוא מצוה להתודות אבל בשאר ימים שאין מצוה להתודות אינו חייב לקום בשעה
שהש"ץ אומרו והוא כבר התודה ויראה שהטעם שאע"פ שזה כבר התודה ומעתה אינו מצוה להתודות עוד והוי כשאר ימות
השנה שאינו מחויב דהתודות מ"מ יום הוא שנתחייב בוידוי.
 )9רמב"ם ,הלכות תשובה ,א:א
כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב מחטאו
חייב להתודות לפני האל ברוך הוא שנאמר איש או אשה כי יעשו 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 לדבר זה ,וזהו עיקרו של וידוי ,וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח.

 )10ויקרא כו:מ ,במדבר ה:ז
וְ ִה ְתוַ דּו ֶאת-עֲֹונָּם וְ ֶאת-עֲֹון אֲ ב ָֹּתם בְ מַ ֲעלָּם אֲ שֶ ר מָּ עֲלּוִ -בי וְ ַאף אֲ שֶ ר-הָּ ְלכּו עִ ִמי ְב ֶק ִרי:
ישתֹו יֹסֵ ף עָּ לָּ יו וְ נ ַָּתן לַאֲ ֶשר ָּא ַשם לֹו:
אתם אֲ שֶ ר עָּ שֹּו וְ הֵ ִשיב ֶאת-אֲ שָּ מֹו בְ ר ֹאשֹו וַחֲ ִמ ִ
וְ ִה ְתוַ דּו ֶאת-חַ טָּ ָּ
 )11קהלת ז:כט
אתי אֲ שֶ ר עָּ ָֹּשה הָּ אֱ ֹלקים ֶאת-הָּ ָּאדָּ ם יָּשָּ ר וְ הֵ מָּ ה בִ ְקשּו ִח ְשבֹנֹות ַר ִבים:
לְבַ ד ְר ֵאה-זֶ ה מָּ צָּ ִ
 )12בראשית מב:כא
צָּרה ַהז ֹאת:
בָּאה ֵאלֵינּו ַה ָּ
צָּרת נַפְ שֹו ְב ִה ְת ַחנְנֹו ֵאלֵינּו וְל ֹא ָּש ָּמעְ נּו עַל-כֵן ָּ
ֹאמרּו ִאיש ֶאלָּ -א ִחיו אֲ בָּל אֲשֵ ִמים אֲ נ ְַחנּו עַלָּ -א ִחינּו אֲשֶ ר ָּר ִאינּו ַ
וַּי ְ
 )13איכה א:ד
דַ ְרכֵי צִ ּיֹון אֲ בֵ לֹות...
 )14רמב"ם ,הלכות תשובה ב:ח
הוידוי שנהגו בו כל ישראל אבל אנחנו חטאנו (כולנו) והוא עיקר הוידוי...
 )15בראשית ג:יא-יג
ֹאמר ָּה ָּא ָּדם ָּה ִא ָּשה אֲ ֶשר נ ַָּת ָּתה עִ מָּ ִדי
יתיָך לְבִ ל ְִתי אֲ כָּלִ -מ ֶמּנּו ָּאכָּ ל ְָּת :וַּי ֶ
וַּי ֹאמֶ ר ִמי ִהגִ יד לְָך כִ י עֵ ירֹם ָּא ָּתה הֲ ִמן-הָּ עֵ ץ אֲ שֶ ר צִ ּוִ ִ
יאנִי וָּ אֹכֵל:
ֹאמר ָּה ִא ָּשה ַהּנ ָָּּחש ִה ִש ַ
ֹלקים ל ִָּאשָּ ה ַמה-ז ֹאת עָּ ִֹשית וַת ֶ
אכֵל :וַּי ֹאמֶ ר ד' אֱ ִ
ִהוא נ ְָּתנָּה-לִי ִמןָּ -העֵ ץ וָּ ֹ
 )16בראשית ד:ח ותרגום יונתן
יֹותם בַ שָּ דֶ ה ַוּי ָָּּקם ַקיִן ֶאל-הֶ בֶ ל ָּא ִחיו וַ ּי ַַה ְרגֵהּו:
וַּי ֹאמֶ ר ַקיִן ֶאל-הֶ בֶ ל ָּא ִחיו וַ ְי ִהי בִ ְה ָּ
 ...עני קין ואמר להבל לית דין ולית דיין ולית עלם אחרן ולית למיתן אגר טב לצדיקיא ולית למפרעא מן רשיעיא עני הבל
ואמר לקין אית דין ואית דיין ואית עלם אחרן ואית למתן אגר טב לצדיקיא ואית למתפרע מן רשיעיא...
 )17עבודה זרה יז.
אמרו עליו על ר״א בן דורדיא ,שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה .פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי הים והיתה
נוטלת כיס דינרין בשכרה ,נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות .בשעת הרגל דבר הפיחה ,אמרה :כשם שהפיחה זו
אינה חוזרת למקומה ,כך אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה .הלך וישב בין שני הרים וגבעות ,אמר :הרים וגבעות
בקשו עלי רחמים ,אמרו לו :עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו ,שנאמר( :ישעיהו נד) "כי ההרים ימושו והגבעות
תמוטינה" .אמר :שמים וארץ בקשו עלי רחמים ,אמרו :עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו ,שנאמר( :ישעיהו נא) "כי
שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה" .אמר :חמה ולבנה בקשו עלי רחמים ,אמרו לו :עד שאנו מבקשים עליך נבקש על
עצמנו ,שנאמר( :ישעיהו כד) "וחפרה הלבנה ובושה החמה" .אמר :כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים ,אמרו לו :עד שאנו
מבקשים עליך נבקש על עצמנו ,שנאמר( :ישעיהו לד) "ונמקו כל צבא השמים" .אמר :אין הדבר תלוי אלא בי ,הניח ראשו
בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו .יצתה בת קול ואמרה :ר״א בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא[ .והא הכא בעבירה
ומית התם נמי ,כיון דאביק בה טובא כמינות דמיא .בכה רבי ואמר :יש קונה עולמו בכמה שנים ,ויש קונה עולמו בשעה
ִ
הוה
אחת.
 )18שמואל ב' יב:ט-יג
ית בַ ֶח ֶרב וְ ֶאתִ -א ְשתֹו ל ַָּק ְח ָּת לְָך ל ְִא ָּשה וְ אֹתֹו ָּה ַרגְ ָּת בְ חֶ ֶרב
אּורּיָּה הַ ִח ִתי ִהכִ ָּ
ית ֶאתְ -דבַ ר ד' ַלעֲשֹוֹת הָּ ַרע בְ עֵ ינַו [בְ עֵ ינַי] ֵאת ִ
מַ דּועַ בָּ זִ ָּ
אּורּיָּה ַה ִח ִתי ל ְִהיֹות לְָך לְ ִא ָּשה :כֹה ָּאמַ ר ד'
יתָך עַ ד-עֹולָּם עֵ ֶקב כִ י בְ זִ ָּתנִי ַו ִת ַקח ֶאתֵ -א ֶשת ִ
בְ נֵי עַ מֹון :וְ עַ ָּתה ל ֹאָּ -תסּור ֶח ֶרב ִמבֵ ְ
ית בַ סָּ ֶתר
ש ָּ
יתָך וְ ל ַָּק ְח ִתי ֶאת-נָּשֶ יָך לְ עֵ ינֶיָך וְ נ ַָּת ִתי ל ְֵרעֶ יָך וְ שָּ כַב עִ ם-נ ֶָּשיָך לְעֵ ינֵי ַה ֶש ֶמש ַהז ֹאת :כִ י ַא ָּתה עָּ ִ ֹ
ִהנְ נִ י מֵ ִקים עָּ לֶיָך ָּרעָּ ה ִמבֵ ֶ
ֹאמר נ ָָּּתן ֶאלָּ -דוִ ד גַם-ד' הֶ ע ֱִביר
אתי לַד' וַ ּי ֶ
וַאֲ נִ י ֶא ֱע ֶֹשה ֶאת-הַ דָּ בָּ ר הַ זֶה ֶנגֶד ָּכלִ -י ְֹש ָּר ֵאל וְ ֶנגֶד הַ שָּ מֶ ש :וַּי ֹאמֶ ר דָּ וִ ד ֶאל-נ ָָּּתן ָּח ָּט ִ
אתָך ל ֹא ָּתמּות:
חַ טָּ ְ
 )19פירוש מלבים שמואל ב' יב
ויאמר דוד – זה היה ההבדל בין דוד ובין שאול ,ששאול נתן אמתלאות על חטאו ולכן נגזר עליו עונש ,כמו שכתוב " וְ ָּאוֶ ן
ּות ָּרפִ ים הַ פְ צַ ר" (שמואל א' טו:כג) ,ודוד הודה תיכף ,ולא השיב שעשה בכל היתר ,והודיעו הנביא שהשם קבל תשובתו.
ְ
 )20יונה א:ה ,יב
ֵיהם וְ יֹונָּה י ַָּרד ֶאל-י ְַרכְ ֵתי הַ ְספִ ינָּה
וַּיִיראּו הַ ַמל ִָּחים ַו ִּיזְ עֲקּו ִאיש ֶאל-אֱ ֹלהָּ יו ַוּי ִָּטלּו ֶאת-הַ ֵכלִ ים אֲ שֶ ר בָּ אֳ ִנּיָּה ֶאלַ -הּיָּם ל ְָּה ֵקל ֵמ ֲעל ֶ
ְ
ַו ִּי ְשכַ ב וַ ּי ֵָּרדַ ם...:
 ...וַּי ֹאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם ָֹּשאּונִי וַהֲ ִטילֻנִ י ֶאל-הַ ּיָּם וְ י ְִשתֹק ַהּיָּם מֵ ֲעלֵיכֶם כִ י יֹודֵ עַ ָּאנִ י כִ י ְב ֶשלִ י ַה ַסעַ ר ַהגָּדֹול ַהזֶ ה עֲלֵ יכֶ ם:

 )21ישעיה כט:יג ופירוש מצודת דוד
וַּי ֹאמֶ ר אֲ ֹד-נָּי יַעַ ן כִ י ִנגַש ָּהעָּ ם הַ זֶה בְ פִ יו ּובִ ְֹשפ ָָּּתיו כִ בְ דּונִי וְ לִ בֹו ִרחַ ק ִמ ֶמּנִי ו ְַת ִהי י ְִר ָּא ָּתם א ִֹתי ִמ ְצוַת אֲ נ ִָּשים ְמל ָֻּמ ָּדה:
יען כי נגש  -בעבור כי העם הזה נגש אלי
להתקרב בדבור הפה וכבדוני בשפתי' ולא בלב ידברו כי לבו רחק ממני.
ותהי יראתם אותי  -מה שהם יראים מפני אינה באה מן הלב אלא כמצות אנשים המלמדים ואומרים התראו כאלו אתם
יראים ונכנעים:
.
 )22דברים ו:ו
וְ הָּ יּו הַ ְדבָּ ִרים הָּ ֵאלֶ ה אֲ שֶ ר ָּאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהּיֹום עַ ל-לְבָּ בֶ ָך:
 )23פירוש רש"י וספרי ואתחנן ח על דברים ו:ו
וְ הָּ יּו הַ ְדבָּ ִרים הָּ ֵאלֶ ה אֲ שֶ ר ָּאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהּיֹום עַ ל-לְבָּ בֶ ָך:

סֹופנָה ,אלא כחדשה שהכל רצין לקראתה
ְ
יֹוטגְ ָמא ישנה שאין אדם
אשר אנכי מצוך היום  -לא יהיו בעיניך כִּ ְד ְ

אשר אנכי מצוך היום  -שלא יהו בעיניך כדיוטגמא ישנה שאין אדם סופנה כחדשים שהכל רצים לקראתה:
 )24דברים כו:טז ורש"י שם
ּובכָּל-נַפְ ֶשָך:
אֹותם ְבכָּל-לְבָּ ְבָך ְ
ית ָּ
ש ָּ
ֹלקיָך ְמצַ ּוְ ָך ַלעֲשֹוֹת ֶאתַ -החֻ ִקים ָּה ֵאלֶה וְ ֶאת-הַ ִמ ְשּפ ִָּטים וְ שָּ ַמ ְר ָּת וְ עָּ ִ ֹ
הַ ּיֹום הַ זֶה ד' אֱ ֶ
היום הזה ה' אלהיך מצוך  -בכל יום יהיו בעיניך חדשים כאילו בו ביום נצטוית עליהם:

 )25ברכות סג:
היה אלא
"הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם" וכי אותו היום נתנה תורה לישראל? והלא אותו יום סוף ארבעים שנה ִ
ללמדך :שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום שנתנה מהר סיני.
 )26פחד יצחק ,אגרות ומכתבים ע"ד
 ...הלא צריך להבין למה נאמר הציווי ש"בכל יום יהיו בעיניך כחדשים" דוקא בפרשה זו של שמע ישראל כי מצד השאיפה
לחביבות הלא אין הבדל בזה בין פרשה יו לשאר פרשיות שבתורה אמנם בנוגע לבריאת העולם מצינו פסוק אחד הכולל שני
ביטויים מחולקים "הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמוד" חילוק ביטויים זה מה טיבו הסתכלות בטבע העולם מביאה לנו תמונה
של חזרה תמידית יום ולילה מולד הלבנה ארבע תקופות בשנה כל אלה הם מחזורים קבועים ההולכים ונשנים בלי הרף אבל
לאמיתו של דבר יודעים אנו כי הקב"ה מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית כשם שבשעה שאמר הקב"ה בפעם הראשונה
"יהי אור היה האור חידוש מוחלט שנתהוה מן האין אל היש כמו כן פועל הוא המאמר הזה של "יהי אור" בכל רגע ורגע
ומחדש את מציאות האור מן האין אל היש אין קיומה של המציאות ברגע זה מכריח את קיום המציאות ברגע שלאחריו ועל
כן בעומק כל הבריאה כולה מלאה חידוש מתמיד ונמצא דהקב"ה ברא עולמו בצורה של חזרה מבחוץ ובתוכן של חידוש
מבפנים ומכאן חילוק הביטוי של "אמר ויהי" "צוה ויעמוד" הכונה היא בכאן על הכפלות הנ"ל "הוא אמר ויהי" בחינת
החידוש של ההתהוות "הוא צוה ויעמוד" בחינת החזרה של הרגל...
 ...מהלך העליה של האדם מחייב אותו ליצור את אישיותו דוגמת בריאת הקב"ה את עולמו ועל כן האדם השלם חי הוא את
חיי החידוש בפנים גם בתוך החזרה ההולכת ונשנית מבחוץ וכשנשאל כל יהודי מהו המשפט החוזר ונשנה ביותר בחייו בטח
לא תהיה בפיו רק תשובה אחת "שמע ישראל" תיכף אחרי הלידה קוראים ילדים לקרות "שמע" בבית התינוק ולא עלינו
בשעת יציאת הנפש שוב צועקים "שמע ישראל" פעמים בכל יום הדין מחייב לומר "שמע ישראל" כשמוציאים את הספר
תורה מכריזים "שמע ישראל" אפילו לקדושה של מוסף מכניסים את ה"שמע ישראל" אין לך ביטוי החוזר ונשנה יותר מן
הביטוי "שמע ישראל" ועל כן דוקא במקום המובהק של התמדת החזרה באה היא הדרישה ל"בכל יום ויום יהיו בעיניך
כחדשים" רעננות החידוש בתוך תוכה של קביעות מחזור מי שזכה להכיר גדולי ישראל אמתיים ראה זה במו עיניו באופן
מוחשי...
 )27שמות טו:ב ,שבת קלג:
ֹלקי ָּא ִבי וַ אֲ ר ְֹממֶ ְנהּו:
עָּ זִ י וְ זִ ְמ ָּרת ָּיּ-ה וַ י ְִהי-לִי לִישּועָּ ה זֶה ֵקלִ י וְ ַא ְנוֵ הּו אֱ ֵ
דתניא" :זה קלי ,ואנוהו"  ...אבא שאול אומר :ואנוהו הוי דומה לו :מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום.
 )28תפילת שחרית ,ברכות קריאת שמע
אשית.
הַ ְמחַ דֵ ש בְ טּובֹו בְ כָּל יֹום ָּת ִמיד מַ ֲע ֵֹשה בְ ֵר ִ
 )29דברים יג:ה ,סוטה יד.
ֹותיו ִת ְשמֹרּו ּובְ קֹלֹו ִת ְשמָּ עּו וְ אֹתֹו ַת ֲעבֹדּו ּובֹו ִת ְדבָּ קּון:
יראּו וְ ֶאתִ -מ ְצ ָּ
ַאחֲ ֵרי ד' אֱ ֹל ֵקיכֶם ֵתלֵכּו וְ אֹתֹו ִת ָּ

מאי דכתיב( :דברים יג) "אחרי ה׳ אלקיכם תלכו"? וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה? ...אלא להלך אחר מדותיו של
הקב״ה ,מה הוא ...אף אתה...
 )30סנהדרין קו:
אלא הקדוש ברוך הוא ליבא בעי ,דכתיב (שמואל א׳ ט״ז) "וה׳ יראה ללבב.".
 )31סנהדרין קו:
בשני דרב יהודה כולי תנויי בנזיקין ,ואנן קא מתנינן טובא בעוקצין ...ואנן קא מתנינן בעוקצין תלת סרי מתיבתא ,ורב
יהודה שליף מסאני ואתא מטרא ,ואנן צוחינן וליכא דמשגח בן .אלא הקדוש ברוך הוא ליבא בעי ,דכתיב (שמואל א׳ ט״ז)
וה׳ יראה ללבב.
 )32ברכה שניה של שמונה עשרה
וְ נֶאֱ מָּ ן ַא ָּתה לְהַ חֲ יֹות ֵמ ִתים:
 )33הוספה לשמונה עשרה של נעילה
זָּכְ ֵרנּו לְ חַ ּיִים מֶ לְֶך ָּחפֵץ בַ ַחּיִים וְ חָּ ְת ֵמנּו ְבסֵ פֶ ר הַ ַחּיִים לְ ַמעַ ְנָך אֱ ֹל ִקים ַחּיִים:
 )34מתוך תפילת "וכל מאמינים" של ראש השנה ויום הכיפורים
ּפֹות ַח שַ עַ ר ְלדֹופְ ֵקי בִ ְתשּובָּ ה:
הַ ֵ
 )35מתוך תפילת "ונתנה תוקף" של ראש השנה ויום הכיפורים
וְ עַ ד יֹום מֹותֹו ְתחַ כֶ ה לֹוִ .אם יָּשּוב ִמּיַד ְת ַק ְבלֹו:
 )36מחזור ,יום הכיפורים ,תפילת נעילה
ימינְ ָך פְ שּוטָּ ה ל ְַקבֵ ל שָּ בִ ים...
ּפֹושעִ ים ,וִ ִ
נֹותן יָּד ַל ְ
ַא ָּתה ֵ

