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בפרשת וילך יש מצוה הנוהגת אחת לשבע שנים 
בסיום שנת השמיטה בחג הסוכות כמו"ש בפסוק 
והטף...למען  הנשים  האנשים  העם  את  "הקהל 
דברי  כל  את  לעשות  ילמדו..ושמרו  ולמען  ישמעו 
התורה הזאת". המפרשים עמדו לבאר כמה דברים: 
א, מה המיוחד במצות הקהל שצריכה להיות דוקא 
המפרשים  שואלים  עוד  השמיטה.  שנת  בסוף 
מדוע דוקא בחג הסוכות, והרי גם בפסח ושבועות 
הם  נבחרו  לא  ולמה  המקדש  לבית  ישראל  עולים 
אפשר  איך  להבין  יש  נוסף  ודבר  זו.  מצוה  לצורך 
יהיה  שנים  בשמונה  פעם  התורה  של  בקריאה  כי 
תועלת ללמוד ולשמור את כל מצוות התורה, מה 
העם  את  להביא  שיכול  זה  בלימוד  שיש  המיוחד 
התורה  דברי  כל  את  ולעשות  לשמור  יראה  לידי 

הזאת.

חג  דוקא  מדוע  מבאר  לתורה'  'אזנים  בספר 
זו:  מצוה  בו  היתה  השמיטה  שנת  בסוף  הסוכות 
כי חג הסכות נקרא גם חג האסיף, ובשנים כתקנן 
אוספים בו את התבואה שנלקטה מהשדות, ואז יש 
בשנת  אך  עמלו.  פרי  את  כשרואה  שמחה  לאדם 
השמיטה שאין אסיף הרי לכאורה אין שמחה. אולם 
ישראל  בני  כשהיו  שמיטה  שנות  באותם  באמת 
חפשים מעבודת האדמה היו מרבים לעסוק בדברי 
חג  להם  היה  השנה  ובסוף  המצות,  וקיום  תורה 
האסיף רוחני. ובכדי להגדיל את ערך האסיף הרוחני 
ישראל  כל  באזני  קורא  המלך  היה  ושמחתו,  הזה 
את התורה בבית המקדש, למען ידעו כל העם את 
הערך הגדול של לימוד התורה וקיום מצותיה, ועל 
ידי זה ישתדלו לשקוד על לימוד התורה גם בשאר 

השנים שבהם הם עסוקים בעבודתם.

עסק  לא  ישראל  עם  הרי  כותב שם:  נוסף  טעם 
ה'  מברכת  ואכל  האדמה,  בעיבוד  שלימה  שנה 
בשנה השישית במשך שלוש שנים כמו"ש בפסוק 
ועשת  השישית  בשנה  לכם  ברכתי  את  "וצויתי 
בידו  שנשארה  עד  השנים",  לשלש  התבואה  את 
תבואה לשנה השמינית, ולמראה הנס הגדול הזה 
"שעת  היא  זו  בתורה,  האמורה  ההבטחה  ומילוי 
הכושר" להכניס בלב העם את אהבת הבורא וקיום 
מצוותיו, ולכן קורא המלך באזני העם את התורה 
ה'..  את  ויראו  ילמדו  ולמען  ישמעו  "למען  הזאת 

ולמדו  ישמעו  הנסים  את  ידעו  לא  אשר  ובניהם 
בזמן  ודוקא  הימים".  כל  אלוקיהם  ה'  את  ליראה 
באמת  השנה השמינית שאז  הסוכות של  בחג  זה 
רואים את גודל הנס שכבר עברה גם שנת השמיטה 
והתחילה השנה השמינית ועדיין אוכלים מתבואה 

של השישית. 

ובזה מובן גם מדוע יש ללמוד הזה השפעה לזמן 
ארוך, כי כאשר אדם רואה את השפעת הנס, ואת 
נעימות לימוד התורה במשך שנה זו , הרי זה נוסך 
בו כוחות מיוחדים לאהבת תורה וקיום המצוות גם 

לשנים הבאות.
והיא  זו,  במצוה  פרט  עוד  לנו  יתבאר  ובזה 
שאלו  וכבר  זה.  מיוחד  לכנס  הטף  הבאת  מצות 
הרי  הטף,  הבאת  מטרת  מהי  ג)  (חגיגה  רבותינו 
שכר  ליתן  כדי  חז"ל  והשיבו  כלום.  מבינים  אינם 
למביאיהם. מלמד הפירוש הפשוט שההורים יקבלו 
נוסף  וריוח  שכר  כאן  ישנו  הטף,  הבאת  על  שכר 
להורים, שהקטנים הללו שרואים מעמד כביר כזה 
התורה  את  לשמוע  שבאים  ורבבות    אלפים  של 
של  עמוק  רושם  בהם  יותיר  זה  דבר  ה'מלך',  מפי 
מזכרם  ימחה  במהרה  שלא  גדולה  תורה  אהבת 
הגדול  'השכר'  וזהו  חייהם.  במשך  אותם  וילווה 

להורים.

ביום הכיפורים ישנם חמישה איסורים:
1. אכילה ושתיה.

2. רחיצה. 
3. סיכה.

4. נעילת הסנדל.
5. תשמיש המיטה.

וכל  שבת  ביום  כמו  מלאכה  לעשות  אסור  וכן 
בין  הבדל  ואין  כרת,  חייב  במזיד  מלאכה  העושה 
יום הכיפורים לבין ליל יום הכיפורים, בכל הדברים 

הללו, ואין הבדל בין האנשים לנשים.

1. מצוה מן התורה להוסיף מחול על הקודש ביום 
הכיפורים, ולקבל את כל האיסורים שאסורים ביום 
הכיפורים כמה דקות לפני השקיעה, וגם לנשים יש 
מכל  יפרשו  ולכן  הקודש,  על  מחול  תוספת  מצוה 
מלאכה כמה דקות לפני השקיעה ויקבלו על עצמם 

את קדושת יום הכיפורים.

2. קטן מגיל 13 וקטנה מגיל 12 חייבים לצום 
כשאר כל האנשים (אלא אם כן הרופא קבע שיש 
סכנה בכך), וקטן מגיל 12 וכן קטנה מגיל 11יתענו 
 9-10 בגיל  וקטנים  כוחם,  כפי  או  יום  חצות  עד 
לא   9 מגיל  פחותים  ואם הם  יתענו תענית שעות, 
צריך  רוצים  הם  אם  אפילו  כלל  להתענות  צריכים 

למחות בידם.

איסור רחיצה
3. אסור לרחוץ במים ביום הכיפורים, בין בחמים 
בין בצונן, בין כל גופו בין מקצת גופו, ואסור אפילו 
להושיט את אצבעו למים, וכן אסור לטבול במקוה 
ביום הכיפורים, וכל מה שאסרו זה דווקא רחיצה 

של תענוג, אולם אם ידיו מלוכלכות או שנוטף לו 
כיוון  לו לרחוץ  וכדומה מותר  דם מהיד או מהאף 
שאין זה רחיצה של תענוג, וכן תינוק שעשה צרכיו 

והתלכלך מותר לשוטפו.

4. כאשר קם בבוקר נוטל את ידיו שלוש פעמים 
עד סוף קשרי האצבעות (ולא ירחוץ את כל פרק 
"נטילת  על  ויברך  השנה),  כל  נוהגים  כאשר  היד 
עשיית  אחר  הכסא  מבית  יוצא  כאשר  וכן  ידים", 
לשטוף  ואין  אצבעותיו,  קשרי  סוף  עד  יטול  צרכיו 
פניו בקומו מהשינה וכדומה, אבל להעביר מים על 
להחמיר  וטוב  מותר,  הלפלופים  להסיר  כדי  עיניו 
שבמוצאי יום הכיפורים יטול את ידיו שלוש פעמים 
עד הזרוע, וכהן שעולה לדוכן נוטל ידיו כרגיל עד 

סוף הפרק.

איסור נעילת הסנדל
ואפילו  5. אסור לנעול סנדל או מנעל של עור, 
אם לובש גרבים ועליהם נעלי העור אסור לעשות 
כן, וגם האישה אסורה לנעול מנעלי עור, וכן טוב 
עור,  מנעלי  ינעלו  הקטנים שלא  הילדים  לחנך את 
ובמקום שמצוים שם עקרבים ונחשים מותר לנעול 
רגליו,  על  להגן  כדי  לרחוב  יוצא  כאשר  עור  נעלי 
הכיפורים,  ביום  לנעול  מותר  גומי  או  בד  ומנעלי 
עור  של  רצועה  למעלה  עליהם  שיש  נעלים  וכן 

(קבקבים) מותר לנעול ביום הכיפורים.

לי  "שעשה  ברכת  לברך  יש  הכיפורים  ביום   .6
כל צרכי" אף על פי שאינו נועל נעלים של עור, ומי 
שנעל נעלי בית ביום הכיפורים (ולא נעלים מבד) 
בפרק  ינעל  הכיפורים  יום  שבמוצאי  להחמיר  טוב 

זמן מועט נעלים מעור.

איסור סיכה
ואפילו  הכיפורים,  ביום  בשמן  לסוך  אסור   .7
מקצת גופו, וכן אין לשים קרמים וכל מיני משחות 

לצורך ריח טוב, אלא ישים מערב יום הכיפורים.

8. מותר לשאוף טבק ביום הכיפורים, וכן להריח 
בשמים, ואדרבה יש בזה מצוה כדי שיוכל להשלים 
למאה ברכות, ויכול לברך עליהם כמה פעמים ביום 

ובלבד שיהיה הסח דעת בין פעם לפעם.

איסור בינו לבינה
כדין  אשתו  עם  לנהוג  צריך  הכיפורים  ביום   .9
במיטה  עמה  לישון  אין  (ולכן  טהורה  שאינה  כמו 
מותר  צורך  ובמקום  בלילה)  בין  ביום  בין  אחת 

להעביר מידו לידה.

הבדלה במוצאי הצום
הכיפורים  יום  ולשתות במוצאי  לאכול  אין   .10
וגם נשים חייבות  קודם שיעשה הבדלה על הכוס, 
מי שהוא  ויכולות להבדיל לעצמן. אולם  בהבדלה 
יכול  להבדלה  לחכות  עליו  וקשה  ביותר  צמא 
שיצא  (לאחר  הבדלה  שיעשה  קודם  מים  לשתות 

כבר הצום).

הצום  במוצאי  בשמים  על  לברך  אין   .11
הכיפורים.

הנר,  על  האש"  "מאורי  ברכת  לברך  צריך   .12
ודווקא על נר ששבת דהיינו נר שהיה דולק מערב 
יום הכיפורים, או שיכול לברך על נר שהודלק מנר 
נר  לו  אין  ואם  הכיפורים,  יום  מערב  דולק  שהיה 
ששבת אין לו להדליק נר במוצאי הכיפורים ולברך 
מוצא  אינו  אם  ולכן  האש",  "מאורי  ברכת  עליו 
האש  מאורי  ברכת  ללא  להבדיל  יכול  ששבת  נר 

ולחפש אחר זמן נר ששבת.

ישנם הרבה דיני תפילה ביום זה, אולם נציין שני 
דברים שצריך להיזהר בה:

אין  ולכתחילה  ווידוי,  וידוי  בכל  לעמוד  צריך 
חולה  אולם  דבר,  איזה  על  להיסמך  או  להישען 
בנחת  ויכה  רשאים,  לעמוד  להם  שקשה  זקן  או 
באגרופו כנגד הלב (שזה כ-4 אצבעות מתחת לדד 
לשוב  ויתכוין  מפיו  שמוציא  מה  ויכוין  השמאל), 

בתשובה על חטאיו.

על  לכרוע  נוהגים  הש"ץ  בחזרת  מוסף  בתפילת 
"והכהנים  אומר  ציבור  שהשליח  בשעה  הארץ 
והעם..", וצריך להניח איזה דבר שיהיה מפסיק בינו 
לבין הארץ כגון מגבת או סדין וכדומה, כדי שלא 

יהיה משתחווה על הארץ.
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