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 וענית� את נפשותיכ� בתשעה
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כדי שיוכל להתענות יפה ולא יבא 
  . לידי דחיית ענוי יו� הכפורי�

  ).ה ט"ר א"ריטב(                                     

  

התק� עצמ� בתשעה כדי שתוכל 
  .להתענות בעשרה

  )ה כל"ד: י יומא פא"רש(                                  

  

ותהיה לו לעדה על דאגתו לאשמתו . בהגיע זמ� כפרתו כי הראה שמחתו
  )אות ח דשער תשובה  ישער(                                                                 .יונותוויגונותיו לעו
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כי יגדל , כי בשאר ימי� טובי� אנחנו קובעי� סעודה לשמחת המצוה
ועתה עמ� ) יז,א כט"דה(שנאמר כמו , וישגא מאד שכר השמחה על המצות

�ונאמר תחת אשר לא עבדת את , הנמצאו פה ראיתי בשמחה להתנדב ל
נתחייבו לקבוע , כ"ומפני שהצו� ביוה  .אלקי� בשמחה ובטוב לבב' ה

  )אות ט דשער שערי תשובה (                   .כ"בערב יוה הסעודה על שמחת המצוה

  

י הקדוש ברו� הוא שציונו להתענות שהציווי כדי שיהא ניכר וגלוי ציוו
וא� התענה ג� כ� בתשיעי א� כ� לא יהא ניכר הציווי אלא  ,ביו� העשירי

  .יאמרו כל אחד מתענה אימת שירצה ולא ידעו בקדושת יו� הכפורי�
  )ד"רפרישה ת(                                                                                                         

  

לפיכ� ... ומיושב בדעתו, מפני שעל ידי אכילה ושתיה יהיה שמח וטוב לב
ציותה התורה שיאכל וישתה בערב יו� הכפורי� כדי שיתפייס ע� חבירו 

  )יחוה דעת סימ� נח בש� שפת אמת(                                                 . קוד� יו� הכפורי�

  

... הצער הבא לאחר תענוג הוא מרובה על צער הבא בזמ� ומצב ממוצע
כ הוי "א .תענית הבא לאחר רבוי אכילה ושתיה הוי ענוי התענית מרובה

כעי� הכנה לענוי יתירא בעשירי ולכ�  כ"רבוי האכילה ושתיה בערב יוה
  )י,מימה בראשית זתורה ת(                          .מעלה עליו הכתוב כאלו מתענה ג� בתשיעי

  

לפי שהאד� קובע ווסתות לעצמו ואינו מרגיש  ,כדי שירגיש בצער העינוי
  .בעינוי א� הרגיל עצמו וזה הרגיל עצמו להתענות בימי� האלו

  )טעמי המנהגי� ומקורי הדיני� אות תשלג(                                                          

  

פי שאד� מסג% את גופו ומשבר את תאות נפשו כי מעלות התענית הוא ל
ה "שהוא מתאוה לאכול ולשתות והוא מבטל רצונו מפני רצו� המקו� ב

אבל בעשרת ימי תשובה הוא להיפ�  .ת"זה הדבר נחשב מאוד לפני השי
שכל אד� מישראל מפשפש במעשיו ומתחרט מאוד על עונותיו עד אשר 

צונו להתענות ולסג% את לא יערב לו אכול ושתות רק אדרבה חפצו ור
כ שהוא יו� שלפני יו� "הנותיו ובפרט בערב יווגופו שיהא לו כפרה על עו

כל ... לכ� .הגדול והנורא אז בודאי משתוקק ומתאוה מאוד להתענות
האוכל ושותה בתשיעי וישבר בזה את תאותו שהוא מתאוה להתענות 

רצו� הבורא כאלו התענה תשיעי ועשירי כי מי שהוא מבטל רצונו מפני 
ל זה נחשב לפניו יתבר� כאלו "יתבר� ואוכל בתשיעי כדי לקיי� דברי חז

  .התענה תשיעי ועשירי כי בשניה� כוונתו לשמי�
  ) טעמי המנהגי� ומקורי הדיני� אות תשלד(                                                                    

  

ודש היינו להעלות ולעשות מחול משו� דהטע� דמוסיפי� מחול על הק
כ כל איש מישראל "הווכ� המצוה דאכילה בתשיעי משו� דאז בי. קודש

בתשובה מסתמא ועולה למדריגה גדולה וכאלו מקריב את עצמו לקרב� 
ולכ� מצוה שיאכל וישתה בתשיעי כדי שניצוצי הקדושה אשר נשארו 

  )טעמי המנהגי� ומקורי הדיני� אות תשלה(                .בקרבו יעלו עמו אז ובזה יהיה עליה


