
 
 
 
 
 

 ד"בס

 קהילת הצור והצהר 
 א"פתש שמיני עצרת

 
 

 
 
 

ַדַעת ְרֵאתָּ לָּ ה הָּ  ַאתָּ
 שרטוט לחגיגת שמיני עצרת ושמחת תורה תשפ"א

אֹות ְוַאל "]ראש השנה לתפילות ִמְתָאר שהתפרסם לאחר הדברים הבאים נכתבים  א ֶאל ַהְתלָּ ְפֵנה נָּ
אֹות ר ֶשֹּלא ִכְרצֹוֶנָך"]יום הכיפורים לתפילות מתווה הלאחר שהופץ , ו"[ַלֲחטָּ בָּ  .["ְוַאל ֹיאַמר ִפיֶהם דָּ

 

 ]רש"י, ויקרא כג, לו[ קשה עלי פרידתכם

יני עצרת מוזכר בתורה, ובעיני חז"ל הוא מבטא את הקושי בהיפרדות מהאורות של חגי שמחג 
הוא המועד הצופה את פני החורף. מאחר שארץ ישראל אינה שוכנת על מים תשרי. בארץ ישראל 

אף ובכל רחבי העולם  –נו נשואות לשמים שנתברך בגשמי נדבה. על כן, בשמיני עצרת ירבים, עינ
ה ְוֹלשנה גשומה מתפללים בכובד ראש לאנו  – בחצי הכדור הדרומי כָּ הִלְברָּ לָּ . בקהילות אשכנז א ִלְקלָּ

 החותם את חגי תשרי. בעל משמעות עמוקהמוסף. זהו חג לפני תפילת יזכור גם מוסיפים 

 

נּו ֶשֶהֱחיָּנּו ה ְבִיְרָאתוֹ  ְוִקְימָּ נּו ַהְטהֹורָּ ה ְבִשְמַחת ִלְשֹמחַ  ְוִהִגיעָּ  ]מתוך הרשות לחתן תורה[ ַהתֹורָּ

ה לפי המנהג הבבלי את גומרה של תור מצייןוהבא לאחר שמיני עצרת חג בבלי חג שמחת תורה הוא 
קהילות ישראל, מידי שנה בשנה. מנהג זה התקבל על לקרוא את כל חמשה חומשי התורה לסיים 

פעם בשלוש שנים נדחה לשולי תולדות התפילה. קריאת החומש והמנהג הארצישראלי לסיים את 
במועדים דברים אשר רבותינו התירו , עד כדי כך ששמחה פורצת גדרחג זה מסתמן באווירה של 

 .ביום הזה ת שונותלוֹ נאסרו, ויש שנהגו קּואחרים 

שנחגג בכל מועד שמחת תורה בתור חג , כך גם התקבל השנתית התקבלכמו שהקריאה החד־
בארץ ישראל חג זה הולחם עם לאחר סוכות ושמיני עצרת. ה יום נוסף הקהילות. בחוץ לארץ ז

 פרידה של חג על המתלבש העבר על מוחצנות ורינה גילה של חגשמיני עצרת ונוצר יצור כלאיים: 
 .לעתיד וחשש וגעגועים

אזכורים של שמיני עצרת בתפילה מלבד ה. ן, שמיני עצרת נבלע בשמחת תורבשנים כתיקונ
. השנה יש לנו הזדמנות השמחה של מצווה, גוברת כובד ראשרגעים אחדים של וובקריאת המפטיר 

נּו את הבכורה. חג מקראי זה שנה ולתת לחזיר את עטרת שמיני עצרת ליוהל נּו ְוִהִגיעָּ נּו ְוִקְימָּ ֶשֶהֱחיָּ
 .ַהֶזה ַלְזַמן

 

 ]משנה, אבות ב, א[ והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה

לא  –לא בלילה ולא ביום  – לא נקיים הקפות ברב עםכדי למנוע התקהלויות אסורות ומסכנות 
כפי ילדי הקהילה כל עבור  "כל הנערים"ולא תהיה עליית  נקיים את המנהג להעלות כל איש ואיש,

  .מידי שנה בשנה –ובעזרת ה' עוד נקיים  – שאנו מקיימים

 בקהילתנו יתקיימו שלושה מניינים מייצגים של עשרים נפשות לכל מניין, ברישום מראש: 

 בלילה: מניין נוער בנוסח אשכנז, מניין בנוסח אשכנז, ומניין בנוסח ספרדי. 

 ין בנוסח ספרדי, ומניין בנוסח אשכנז. בבוקר: מניין השכמה, מני

 קובץ להרשמה יישלח בערב החג. 

 

ְוִנְשַמְרֶתם ְמֹאד 
 ְלַנְפֹשֵתיֶכם



א  נָּ אה' אָּ ה נָּ  ]מתוך נוסח ההקפות[ הֹוִשיעָּ

 בתכלית הקיצור, ס"ת מונח על הבימה, מעגלים גדולים, ללא שליבת ידיים.  –לילה ויום  –הקפות 

 אדם בני אותם: "בהקשר של הושענות הבן איש חיכתב , וכפי שלקיים הקפות בחיק המשפחהרצוי 
 כלום זה אין אותו ומקיפים הבית מן אחד כסא ומניחים אונס מחמת הכנסת לבית הולכים שאין
 הכנסת בבית תיבה להקיף לו אפשר ואי חולה שהוא מי לי נראה זה כל ועם, תיבה נחשב זה דאין
 לא ברחמיו יתברך והשם, ההקפה מצות לבטל שלא כדי ויקיף ך"תנ ספר עליו ויניח בביתו כסא יניח
 .[טו, האזינו ,ראשונה שנה]" בתמים להולכים טוב ימנע

 

 

ה ְלִשְמַחת ַהיֹום ֹפה ְקבּוִצים  ]מתוך הרשות לחתן בראשית[ תֹורָּ

א ִמַדְבֹרֶתיָך)עליית כהן עד  כמו בכל שבת –בכל מניין יעלו שבעה קרואים   ְמֹענָּה; עליית שביעי ִישָּ
מֹוֵתימֹו ִתְדרֹ עד   .. סך הכל עשרה עוליםומפטיר ,חתן בראשיתחתן תורה, ובנוסף:  – (ְךַעל בָּ

  יתקיימו ברחבי היישוב.ארעיים נוספים מניינים 

אחר הזמין תור ההנחיות ורוצה להקפיד על כל המתחייב לאו קבוצת תפילה של נשים מניין ארעי 
  ועד לתיאום.המוזמן ליצור קשר עם  –הצהריים לקריאה בספר התורה ברחבת בית הכנסת 

אחד בלבד, מומלץ לנהוג לפי פסקו של הטור כדי להמעיט תורה במקרה שיש למניין ארעי ספר 
]טור,  אשיתבר < מפטיר מפרשת פינחס < וזאת הברכה: את השהייה בצוותא קצרוכדי ל בגלילה

 .[רדב"ז ח"ד סימן רח )א'רעט(הסדר הנהוג, ראו נגד שינוי נכבדים הטעמים למרות האו"ח תרסט. 

 

 

ְרֵכם ִבְרפּוַאת ַהֶנֶפש ּוְרפּוַאת ַהגּוף   ]מתוך תפילה לשלום המשפחה[ בָּ

 .ניתן לומר תפילת יזכור בבית ולידור לצדקה – יזכור

 

 

ֶות  ]מתוך תפילת גשם[ ְלַחִיים ְוֹלא ַלמָּ

אין הכריז על כך. לאחר שהש"ץ  משיב הרוח ומוריד הגשםמתחילים לומר במוסף של שמיני עצרת 
 (.בבוקר 8:30עד לאחר סיום המניין הראשון בקהילתנו )בערך  משיב הרוח ומוריד הגשםלומר 

 

 

ֵאל ֵרְך ֶאת ַעְמָך ֶאת ִיְשרָּ ַמִים ּובָּ ְדְשָך ִמן ַהשָּ ה ִמְמעֹון קָּ  ַהְשִקיפָּ

לא יעלו . על אף שלא נערוך קידוש באמצע התפילה, הכהנים בלבד הכהנים עולים לדוכן בשחרית
 שמא יקח הכהן לגימה(.ומשום לא פלוג ) זכר לחגיגת שמחת תורה כתיקונה –דוכן בתפילת מוסף ל

 

 

ְתָך ְבִפינּוֵהינּו ֶאת ִדְבֵרי תוֹ ֹל-ְוַהֲעֶרב נָּא ה' אֱ   ]מתוך ברכת התורה[ רָּ

 .בנפרד תישלח כך על הודעה...  רוחם את לרומם כדי הקהילה לילדי הפתעה חלוקת

 

 

ִגיל ְונָּ  ה ִשיש ְבזֹ נָּ ה יכִ את ַהתֹורָּ נּו ֹעז ְואֹורָּ  ,ִהיא לָּ

 לוי יצחק קופר


