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 Meditation for Yom Kippur  –התבוננות ליום הכפורים  

  ט  משנה  ח  פרק  יומא  מסכת  משנה

)  ו"ל  יחזקאל(  שנאמר  שבשמים  אביכם  אתכם  מטהר  מי   מיטהרין   אתם  מי   לפני   ישראל  אשריכם  עקיבא  רבי   אמר
  הקדוש  אף  הטמאים  את  מטהר  מקוה  מה'  ה  ישראל מקוה)  ז"י   ירמיה(  ואומר  וטהרתם  טהורים  מים  עליכם  וזרקתי 

 : ישראל  את  מטהר  הוא  ברוך

Mishnah Yoma 8:9 

Rabbi Akiva said: Fortunate for you, Israel! Before whom are you purified, and who purifies you? 
Your Father in Heaven, as it says “I shall sprinkle upon you pure water and you shall be purified (Ez. 
36).” And it says “HaShem is the Mikveh of Israel (Jer. 17:13),” just as a mikveh purifies the impure, 
so the Holy One, blessed be He, purifies Israel. 

  יג פסוק  יז   פרק  ירמיהו

 :יקוק  את  חיים  מים  מקור  עזבו  כי   יכתבו  בארץ  וסורי   יבשו  עזביך  כל  יקוק  ישראל  מקוה

The hope [mikveh] of Israel is HaShem. All who forsake You shall be ashamed [dried up], and those 
who depart from Me shall be written in the earth, for they have forsaken the source of living waters, 
HaShem. 

  ט  משנה  ח  פרק  יומא  מסכת  יכין  -   ישראל  תפארת

,  עצמו  הטמא  י "ע  הוא,  טבילה  י "שע   דטהרה  דכמו,  תשובה  י "שע  הכפרה  נגד  מייתי   הקרא  זה.  ישראל  את  מטהר)  נו
  חסדו  במימי  ויטבול  מידו  השרץ  ישליך  תליא  החוטא  רצון   בכח  רק,  תשובה  י "שע  כפרה  כן   כמו,  וטהר  וטובל  שהולך
,  ישראל  של  וטהרתן   מקוותן   בעצמן   הן   יתברך  שרחמיו, הרחמן   לאביהם  הבנים  בין   כלל  לממוצע  צ" שא,  וטהר,  יתברך
  ולחבקם  בתשובתם  לקבלם  פתוחות  יתברך  ידיו  תמיד  רק,  לאביהם  בינם  כממוצעים  כ"יו  או  קרבן  צריכין   ואינן 

 :לנצח  אחד  שכם  לעבדו  תורתו  וללימוד  ליראתו  לבבנו  ויחזק,  טומאותינו  יטהר  ה"והקב,  עולם  ואהבת  רבה  באהבה

Rabbi Yisrael Lipschitz, Tiferet Yisrael, Yakhin, Yoma 8:9 

Purifies Israel. This verse he brings regarding cleansing that occurs through Tshuvah. Just as in 
purification by immersion, it is by the impure person himself, who goes and immerses and is 
purified, so, too, for cleansing by Tshuvah, it depends just on the power of the will of the sinner – to 
cast the cause of impurity from his hand and immerse in the water of His Love, blessed be He, and 
be pure. For an intermediary is not necessary at all between the children and their merciful Father, 
for His mercy, bless Him, itself is the mikveh and purification of Israel, and they do not need a 
sacrificial offering or Yom Kippur as an intermediary between them and their father. Only that His 
Hands, blessed be He, are always open to receive them in their Tshuvah and to hug them in great 
love and love eternal, and the Holy One, blessed be He, shall purify our impurities, and strengthen 
our hearts to revere Him and learn His Torah and serve Him with one accord forever. 
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  כפורים  יום  מועדים  שלמה  תפארת

  ש"כמ   כ"י   במעלת  חדש   דבר  אומר  ע"שר   הנראה  אך  ...מיטהרין   אתם  מי   לפני  ישראל   אשריכם  עקיבא'  ר  אמר  י "א
 הוא  בינה  שערי '  נ  חמשים  עולה  מי.  מי   לפני   ש"וז.  הבינה  מעולם  למעלה  עולה  היום  קדושת  גודל  כי   תטהרו'  ד  לפני 

  לכן .  הכתר  עולם  הוא  הבינה  מעולם  למעלה  מי   לפני   וזהו.  יעמוד  י "מ  אדני   ה"י   תשמר  עונות  אם  ש" וז  התשובה  עולם
'  בגימ  עולה  ו"תטהר ' ד  לפני   וזהו.  כ"בי   מתגלה  אשר  לכתר  רומז  התפלות  בכל  ר"כת   קדושת  אומרים  הכפורים  ביום

  בתוכו  אותם  סמכני   כביכול.  ישראל  את  מטהר  הוא  ברוך  הקדוש  אף  מטהר  המקוה  מה'  ד  ישראל  מקוה  וזהו  ....  ר"כת 
   ...לטהרם  כדי 

Rabbi Shlomo Rabinowitz, Tiferet Shlomo, Yom Kippurim 

Rabbi Akiva says: “Fortunate are you, Israel, before Whom are you purified…” It appears that Rabbi 
Akiva is saying something new about the level of Yom Kippur, as it says “before HaShem you shall be 
purified (Lev. 16:30).” For the greatness of the holiness of the day ascends above the world of Binah. 
This is as he says “before Whom…” “Whom” adds up to fifty, the fifty gates of Binah, which is the 
world of Tshuvah. And this is as is written “if God should hold sins, HaShem, Who shall stand (Ps. 
130:3)[?]” That is, before Who, above the world of Binah, which is the world of Keter. Therefore on 
Yom HaKippurim we say the Kedushah of Keter in all the prayer services, an allusion to Keter which is 
revealed on Yom Kippur. And this is “before HaShem you shall be purified,” equals the gematria of 
Keter. And this is “HaShem is the Mikveh of Israel.” Just as a mikveh purifies, so, too, the Holy One, 
blessed be He, purifies Israel: as it were, He immerses them within Himself in order to purify them. 

  כפור  ליום  דברים  אמת  שפת

  את  מטהר  הוא  ברוך  הקדוש  כך  מטהר  מקוה  מה'  ה  ישראל  מקוה  ל" חז  ש" כמ.  לגמרי '  ית   אליו  הביטול הוא  פ"יוהכ  כי   
 '.ית  אליו  להתבטל  האדם  כל  צריך  כן .  במים  האדם  של  קומה  כל  כשנכנס  המקוה  טהרת  מה  ומינה.  ישראל

Rabbi Yehudah Aryeh Alter of Gur, Sefat Emet, Yom Kippur 

For Yom HaKippurim is nullification to Him entirely. As the sages say “HaShem is the Mikveh of 
Israel,” just as a mikveh purifies so, too, the Holy One, blessed be He, purifies Israel. And from this 
[we learn]: just as the purification of a mikveh is when the full stature of a person enters the water, 
so, too the full person needs to nullifiy himself to Him, blessed be He. 
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