
 מצות אכילה ערב יום הכיפורים 

"ורבי ישמעאל מוסיפין מחול על קדש מנ"ל?    ביומא פא., ובר"ה ט. גמרא מובא  (א

יכול תשעה תלמוד לומר בערב. אי בערב   ועניתם את נפשותיכם בתשעה מדתניא 

יכול משתחשך ת"ל בתשעה. הא כיצד? מתחיל ומתענה מבעוד יום מלמד 

 שמוסיפין מחול על קדש. אין לי אלא בכניסתו ביציאתו מנין? ת"ל מערב עד ערב".  

ורבי עקיבא האי ועניתם את נפשותכים בתשעה מאי עביד ליה? מיבעי ליה לכדתני   (ב

י דתני חייא בר רב מדפתי ועניתם את נפשותיכם בשעה וכי  חייא בר בר מדפת

כל האוכל ושותה בתשיעי  בתשעה מתענין והלא בעשירי מתענין אלא לומר לך 

 1מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי". 

שם, וז"ל "אכילת תשעה אני קורא עינוי וכיון דאכילתו עינוי חשיבה,   רש"י בר"ה וע'  ( ג

דהא מדקאמר בערב על כרחך לא מקפיד  ושתייה טפי עדיף כל דמפיש באכילה  

ורש"י ביומא  אעינוי דתשעה וכי קרי עינוי בתשעה אכילה ושתיה דידיה קרי עינוי". 

התקן עצמך  שם פ' בסגנון אחר וז"ל "והכי משמע קרא ועניתם בתשעה כלומר,  

 בעשרה"  בתשעה כדי שתוכל להתענות 

' תנחומא עובדא הוה ברומי בערובת  "אמר ר מדרש רבה בראשית פ' יא ד' ע'  (ד 

צומא רבה והוה תמן חד חיט ואזל דיזדבן ליה חד נון. אשתכח הוא וטליא  

דאיפרכוס קימין עלויה הוה הדין מסיק ליה בטימי והדין מסיק ליה בטימי עד דמטיא  

לשנים עשר דנרין ונסבא ההוא חיטא. בענתא דאריסטון אמר איפרכס לטליה למה  

? אמר ליה מרי מה לכפור מינך אזלית ולא הוה תמן אלא חד נון  לא איתית לי נון 

ואשתכחית אנא וחד יהודאי קימין עלויה והוה הוא מסיק ליה בטימי ואנא מסיק לה  

בטימי עד דמטא לשנים עשר דינרין. מה הוות בעא דניתי לך נון בתרי עשר דינרין,  

ואתא לגביה אמר    אתמהא? אמר ליה מאן הוא? אמר ליה בר נש פלן. שלח בתריה

חד   אית לןליה מה חמית חיט יהודאי דאכלת נון בתרי עשר דינרין? אמר ליה מרי, 

וכד הוא אתא, לית אנן  יום בכל חובין דאנן עבדין כל יומי שתא הוא מכפר עלינן. 

צריכין ליקורי יתיה? אמר כיון שהבאת ראיה לדבריך הרי אתה פטור. מה פרע לו  

רע אותה וזמן לו בתוכה מרגלית טובה והיה מתפרנס  הקדוש ברוך הוא? הלך וק 

 הימנה כל ימיו".  

ומבואר במדרש, דיש טעם אחר לעשות סעודות בעיוה"כ, והוא כדי לכבד היום,   (ה

ואולי זה כוונת רש"י  ולהראות שמחתנו שיגיע לנו יום סליחה וכפרה על כל עונותנו. 

 ר"ה דמצוה להרבות באכילה ושתיה ודו"ק. 

"ואם עבר אדם    י- בשערי תשובה לרבנו יונה, שער ד' חעמים אלו ובאמת הובא ט (ו

על מצות לא תעשה ועשה תשובה, ידאג לעונו ויכסף ויחכה להגיע ליום הכפורים  

למען יתרצה אל השם יתברך, כי רצונו חיי הנפש והגוף וחיי כל נוצר, כמו שנאמר  

'חיים ברצונו' ועל כן אמרו רבותינו ז"ל כל הקובע סעודה בערב יום הכפורים כאלו  

 
בל בשו"ע ס' תי"ח חוזר בו דמהרמב"ם משמע דהוא דאורייתא, וכן  ע' בית יוסף תי"ח שכתב דדרשה זו אסמכתא בעלמא, א 1

 כתב המשנה ברורה תרד מהכרעת המג"א ע"ש.  



כי הראה שמחתו בהגיע זמן  רי והתענה בהם,  נצטוה להתענות תשיעי ועשי 

כי בשאר   והשנית, ותהיה לו לעדה על דאגתו לאשמתו ויגונותיו לעונותיו.  כפרתו,

ימים טובים אנחנו קובעים סעודה לשמחת המצוה, כי יגדל וישגה מאד שכר המצוה  

על שמחת  ומפני שהצום ביום הכפורים, נתחיבו לקבע הסעודה על השמחה, 

להרבות תפלה ותחנונים ביום  נחזק למען   והשלישית, יום הכפורים.  בערב המצוה

 הכפורים לושית עצות בנפשנו על התשובה ועקריה".  

וז"ל "ודע דברמב"ם בכל הלכות שיבתת   ערוך השולחן ס' תרד הלכות יוה"כ, ע'  ( ז

עשור לא נמצא דין זה דכל האוכל ושותה בתשיעי וכו', ולכאורה טעמו פשוט, דהנה  

נחלקו תנאי בהך קרא, דחד תנא יליף מזה לתוספת יום הכיפורים,   ביומא שם 

והרמב"ם בפ"א משביתת עשור דין ו' כתב וז"ל, "וצריך להוסיף מחו על הקדש 

שנאמר ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש בערב, כלומר התחל לצום  

ולהתענות מערב ט' הסמוך לו", וכיון דדריש הך קרא לתוספת, ממילא דלית ליה  

 . "רשא דכל האוכל ושותה, ולכן השמיטה ד 

וכתב הערוך השולחן שם, דאע"פ דלרמב"ם אין כאן 'מצוה' ]דאורייתא או דרבנן[   (ח

מדהשמיטה מהלכה, עדיין סבר הרמב"ם דיש כאן מנהג להרבות בסעודה כמו  

 שמבואר במדרש, וגמרא כתובות ה. ובסוף פ"ה חולין ע"ש.  

ל בערב יום הכפורים ולהרבות בסעודה"  "מצוה לאכ בשו"ע תרד אבל להלכה מובא  (ט

 וכתב רמ"א ואסור להתענות בו אפלו תענית חלום. 

שני צדדים אם יש מצות אכילה ליל ערב יו"כ,  דהביא מהשל"ה  מג"א ס' תרדע'  (י

וז"ל "במקומות שאין מרבים בסליחות באשמורת, א"כ  אם היא נחשב בכלל המצוה. 

גם הלילה י"ט ומותר לאכול בשר בלילה. ובמקומות שמרבין באשמורת בסליחות,  

ואולי יש לתלות בהטעמי  אז לא מחזיקים הלילה ליו"ט, ואסור לאכול בשר ע"כ". 

המצוה, אם משום הכנה לתענית, אינו מחוייב, אבל אם הוא מצד קדושת ושמחת  

שם, דהביא ראיה מסוגיא דכתובות ה. דעיקר חיוב סעודה   וע' גר"אום חייב.  הי

 היא רק ביום ע"ש.  

דנסתפק אם נשים חייבות במצוה זו, כיון דהוא מצות   רעק"א ס' ט"זע' תשובת  ( יא

עשה דזמן גרמא. או דלמא כיון דהתורה מקיש לה לעינוי, אמרינן כיון דחייבות  

 "כ.  בענוי, כמו"כ חייבות באכילת עיו 

ס' צ', דמדייק מספיקת רעק"א ז"ל, דאין אנו   אגרות משה או"ח חלק ג',וע'  (יב

מתחשבים להלכה בטעמי המצוה המובא בראשונים, דאל"כ, הלא פשיטא דחייבות  

 כדי להכין עצמה לצום כמו שכתב רש"י.  

במי שאינו עתיד להתענות ביוה"כ, כגון חולה שיש בו סכנה    נתספקו הפוסקים עוד  ( יג

כול אפילו יותר מככותבת בכדי אכילת פרס, או קטן דאינו מתענה כלל אם  ועתיד לא 

חייבות במצות אכילת ערב יום כיפור. אם הוא חלק מהענוי, לכאורה אינו מחוייבים,  

אבל אם הוא מצוה בפני עצמו מצד קדושת היום ע"ד המדרש ורבינו יונה, לכאורה  

 יש לחייבם. ע' פסקי תשובות ס' תרד.  



מועדים סימן יג, דכתב אפילו מי שאכל מחמת פיקוח נפש, הלא   מנחת אשר וע'  (יד 

אסור לאכול יותר ממה שצריך לו, וממילא עדיין נחשב בכלל הענוי, וממילא שייך  

 למצות אכילה ערב יו"כ אפילו לטעמו של רש"י יומא ע"ש.  


