שישו ושמחו
בשמחת תורה
כל המשפחה ביחד

מסכת משפחתית לליל שמחת תורה
ולחגיגת ההקפות
חומש ויקרא מלמד שלחג הסוכות מצטרף יום חג נוסף המכונה "שמיני עצרת" .יום זה נחשב כחג בפני עצמו ואין נוהגים בו
במצוות חג הסוכות .משעה שהמנהג הבבלי לקרוא את התורה במחזור שנתי התקבע בכל קהילות ישראל החל להתפתח
המנהג לחתום את קריאת התורה ביום שמיני עצרת ,ולהתחיל באותו היום את קריאתה מבראשית .בעקבות מנהג זה הפך יום
"שמיני עצרת" גם לחג "שמחת תורה".
אחד המנהגים לכבודה של התורה הוא מנהג ההקפות בו מוצאים
מארון הקודש את כל ספרי התורה ומקיפים עמם את הבמה
בבית הכנסת .בדורות האחרונים נוהגים לקיים הקפות גם
במוצאי החג בכיכרות וברחובות הערים.

הקפה ראשונה – שמיני עצרת
לפני כל אחת מן ההקפות בבית הכנסת נוהגים לומר את
אחד מבתי הפיוט "אלהי הרוחות" ,הבנוי בהתאם לאותיות האלף-
בית והחוזר על הביטוי "הושיעה נא" ,המופיע בתפילת ההלל ובפיוטי
ההושענות של חג הסוכות.
הושיעָ ה ּנָא ,אָ ּנָא יי הַ צְ לִ יחָ ה נָא ,אָ ָנּא ה' ֲענֵנ ּו ְּביוֹם קָ ְראֵ נוּ:
אָ ּנָא יי ׁ ִ
אֱלֹהֵי הָ רוּחוֹת הו ֹׁשִ יעָ ה ָנּא ,בּ וֹחֵ ן לְ בָבוֹת הַ צְ לִ יחָ ה נָאּ ,גוֹאֵ ל חָ זָקֲ ,ענֵנ ּו ְּביוֹם קָ ְראֵ נוּ:

יסוד נוסף של יום שמיני עצרת הוא בקשת
הגשמים ושינוי מטבע התפילה בתפילות
העמידה מ"-מוריד הטל" ל"-משיב הרוח
ומוריד הגשם" .בבוקר החג נוהגים לומר
פיוטים מיוחדים של בקשת הגשמים.
במנהג אשכנז נוהגים לומר בשמחת
תורה גם את תפילת הזכרת הנשמות.

שר יוֹם ַלח ֹדֶ ׁש הַ ּׁ ְשבִ יעִ י הַ זֶּה חַ ג הַ ּ ֻסכּ וֹת ׁ ִשבְ עַ ת יָמִ ים לַיי:
ַּד ּבֵר אֶ ל ְּבנֵי ִי ְׂש ָראֵ ל לֵאמ ֹר ַּבחֲמִ ּׁ ָשה עָ ָ ׂ
שוִּ ׁ :שבְ עַ ת יָמִ ים ַּתקְ ִריבוּ אִ ּׁ ֶשה לַיי ַּב ּיוֹם
אשוֹן מִ קְ ָרא ק ֹדֶ ׁש ּכָל מְ לֶאכֶת ֲעב ֹדָ ה ל ֹא תַ ֲע ׂ
ַּב ּיוֹם הָ ִר ׁ
שוּ.
הַ ּׁ ְשמִ ינִי מִ קְ ָרא ק ֹדֶ ׁש יִהְ יֶה ָלכֶם וְהִ קְ ַרבְ ּ ֶתם אִ ּׁ ֶשה לַיי ֲעצ ֶֶרת הִ וא ּכָל מְ לֶאכֶת ֲעב ֹדָ ה ל ֹא תַ ֲע ׂ
ויקרא כג

ומפרש רש"י (עפ"י המדרש במסכת סוכה בתלמוד הבבלי) :עצרת היא -
עצרתי אתכם אצלי כמלך שזימן את בניו לסעודה לכך וכך ימים .כיון שהגיע
הקפה שניה –
זמנן להיפטר אמר בני בבקשה מכם עכבו עמי עוד יום אחד קשה עלי
בקשת הגשמים
פרידתכם.
ּד ֹובֵר צְ דָ קוֹת הו ֹׁשִ יעָ ה ָנּא ,הָ דוּר ִּבלְ בו ּׁש ֹו הַ צְ לִ יחָ ה נָא,
 הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד.
ו ִָתיק וְ חָ סִ יד ֲענֵנ ּו ְּביוֹם קָ ְראֵ נוּ:
 ושמחת בחגך והיית אך שמח!
בבוקר שמחת תורה נוהגים לומר את תפילת הגשם
הנחתמת במילים:
"לברכה ולא לקללה .לשובע ולא לרזון .לחיים ולא למוות.
שאתה יי אלוהינו משיב הרוח ומוריד הגשם".
 גשם גשם משמים ,כל היום טיפות המים.
טיף,טף; טיף,טף – מחאו כף אל כף.
 ושאבתם מים בששון
ממעייני הישועה.
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הקפה שלישית –
שמחת התורה
ז ְַך וְ י ָׁשָ ר הו ֹׁשִ יעָ ה ָנּא ,חוֹמֵ ל דַ ּלִ ים הַ צְ לִ יחָ ה נָא,
טוֹב וּמֵ טִ יב ֲענֵנ ּו בְ יוֹם קָ ְראֵ נוּ:
"קורין יום טוב האחרון שמחת תורה לפי ששמחין ועושין בו
סעודת משתה לגמרה של תורה .ונוהגין שהמסיים התורה והמתחיל
בראשית נודרים נדבות וקוראים לאחרים לעשות משתה ,ועוד נהגו
במדינות אלו להוציא בשמחת תורה ערבית ושחרית כל ספרי תורה
שבהיכל ואומרים זמירות ותשבחות וכל מקום לפי מנהגו ועוד נהגו
להקיף עם ספרי התורות הבימה שבבית הכנסת כמו שמקיפים
עם הלולב והכל משום שמחה".
שולחן ערוך ,אורח חיים ,סימן תרסט

 שישו ושמחו בשמחת תורה
ותנו כבוד לתורה !

הקפה חמישית –
ברכת הילדים והילדות
מֶ ל ְֶך ע ֹולָמִ ים הו ֹׁשִ יעָ ה ָנּא ,נָאוֹר וְ אַ ִדּיר הַ צְ לִ יחָ ה נָא,
סוֹמֵ ְך נוֹפְ לִ ים ֲענֵנ ּו ְּביוֹם קָ ְראֵ נוּ:

הקפה רביעית –
ותלמוד תורה כנגד כולם
יוֹדֵ עַ מַ ח ֲׁשָ בוֹת הו ֹׁשִ יעָ ה ָנּאַ ּ ,כ ִּביר וְ נָאוֹר הַ צְ לִ יחָ ה נָא,
ל ֹוב ֵׁש צְ דָ קוֹתֲ ,ענֵנ ּו ְּביוֹם קָ ְראֵ נוּ:
אֵ לּ וּ ְדב ִָרים ׁ ֶשאָ דָ ם א ֹוכֵל ּפֵרוֹתֵ יהֶ ם ּבָע ֹולָם הַ זֶּה וְהַ ּ ֶק ֶרן קַ ּיֶמֶ ת ל ֹו
לָע ֹולָם הַ ּבָא .וְאֵ לּ וּ הֵ ןִּ .כבּ וּד אָ ב וָאֵ ם .וּגְמִ ילוּת חֲסָ ִדים .וְהַ ׁ ְש ּכָמַ ת ּבֵית
הַ ִּמ ְד ָר ׁשַ ׁ .שח ֲִרית וְעַ ְרבִ ית .וְהַ כְ נָסַ ת או ְֹרחִ ים .וּבִ קּ וּר חוֹלִ ים .וְהַ כְ נָסַ ת
ּכ ַּלָה .וּלְ ָויַת הַ ּ ֵמת .וְעִ ּיוּן ְּתפִ ּלָהַ .ו ֲהבָאַ ת ׁ ָשלוֹם ּבֵין אָ דָ ם ַל ֲחבֵר ֹו וּבֵין
אִ ׁיש לְ אִ ׁ ְשתּ וֹ .וְתַ לְ מוּד תּ ו ָֹרה ְּכ ֶנגֶד ּכ ֻּלָם.
תלמוד בבלי ,מסכת שבת ,קכז עא

 אין אדיר כה' ,אין ברוך כבן עמרם ,אין גדולה
כתורה ,אין דורשיה כישראל.
מפי אל פי אל יבורך כל ישראל.

בשמחת תורה נוהגים שכל המתפללים והמתפללות בבית הכנסת
עולים לתורה .עלייה מיוחדת מוקדשת לילדים ולילדות מתחת
לגיל בר ובת מצווה הנקראים לעלות לתורה בלווית אחד מן
המתפללים/ות המבוגרים/ות בקהילה .בתום העלייה החגיגית
לתורה מברכים את הילדים בברכה המיוסדת על מלות הברכה
של יעקב לנכדיו ,אפרים ומנשה:
המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים והנערות ויקרא להם
בשמי ובשם אבותיי ואמותיי אברהם ,שרה יצחק ורבקה.
עפ"י בראשית מח טז

 יברכך ה' מציון וראה בטוב ירושלים.
וראה בנים לבניך שלום על ישראל
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הקפה שישית – חתן/כלת תורה
מסיימים את התורה
ע ֹוזֵר דַ ִּּלים ,הו ֹׁשִ יעָ ה ָנּא ,פּ וֹדֶ ה וּמַ צִ ּיל הַ צְ לִ יחָ ה נָא,
צוּר ע ֹולָמִ יםֲ ,ענֵנ ּו ְּביוֹם קָ ְראֵ נוּ:
אחד/ת מבני או בנות המשפחה חותמים את הקריאה בתורה:
ֲשר יְדָ ע ֹו יי ּ ָפנִים אֶ ל ּ ָפנִים :לְ כָל הָ אֹתֹת
משה א ׁ ֶ
ְול ֹא קָ ם נָבִ יא עוֹד ְּב ִי ְׂש ָראֵ ל ְּכ ׁ ֶ
שוֹת ְּבאֶ ֶרץ מִ צְ ָריִם לְ פ ְַרע ֹה וּלְ כָל ֲעבָדָ יו וּלְ כָל אַ ְרצוֹ:
ֲשר ׁ ְשלָח ֹו יי ַל ֲע ׂ
וְהַ מּ וֹפְ ִתים א ׁ ֶ
משה לְ עֵ ינֵי ּכָל ִי ְׂש ָראֵ ל.
שה ׁ ֶ
ֲשר עָ ָ ׂ
וּלְ כ ֹל הַ ּיָד הַ ֲחזָקָ ה וּלְ כ ֹל הַ מּ ו ָֹרא הַ ּגָדוֹל א ׁ ֶ
חומש דברים ,פרשת וזאת הברכה

כל החוגגים מכריזים :חזק חזק ונתחזק
 והאר עיננו בתורתך ודבק לבנו במצוותיך ויחד
לבבנו לאהבה ויראה את שמך.
שלא נבוש ,ולא נכלם לעולם ועד.

הקפה שביעית –
חתן/כלת בראשית
מתחילים מבראשית
קָ דו ֹׁש וְ נו ָֹרא הו ֹׁשִ יעָ ה ָנּאַ ,רחוּם וְ חַ ּנוּן הַ צְ לִ יחָ ה נָא,
ׁשוֹמֵ ר הַ ְּב ִרית ֲענֵנ ּו ְּביוֹם :תּ וֹמֵ ְך ְּתמִ ימִ ים הו ֹׁשִ יעָ ה ָנּא,
ֲשׂיוֲ ,ענֵנ ּו ְּביוֹם קָ ְראֵ נוּ:
ּ ַת ִ ּקיף לָעַ ד הַ צְ לִ יחָ ה נָאָ ּ ,תמִ ים ְּבמַ ע ָ
אחד מבני או בנות המשפחה מתחילים את התורה מבראשית:
ְחש ְך
אשית ּב ָָרא ֱאל ֹהִ ים אֵ ת הַ ּׁ ָשמַ יִם וְאֵ ת הָ אָ ֶרץ :וְהָ אָ ֶרץ הָ יְתָ ה תֹהוּ ָוב ֹהוּ ו ׁ ֶ
ְּב ֵר ׁ ִ
עַ ל ּ ְפנֵי ְתהוֹם וְרוּחַ ֱאל ֹהִ ים מְ ַרחֶ פֶת עַ ל ּ ְפנֵי הַ ּ ָמיִםַ :ו ּי ֹאמֶ ר ֱאל ֹהִ ים יְהִ י אוֹר ַויְהִ י
חש ְךַ :ו ּיִקְ ָרא
אוֹרַ :ו ּי ְַרא ֱאל ֹהִ ים אֶ ת הָ אוֹר ִּכי טוֹב ַו ּיַבְ ֵ ּדל ֱאל ֹהִ ים ּבֵין הָ אוֹר וּבֵין הַ ׁ ֶ
ַחש ְך קָ ָרא ָל ְילָה ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ב ֹקֶ ר יוֹם אֶ חָ ד:
ֱאל ֹהִ ים לָאוֹר יוֹם ְול ׁ ֶ
 סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל.
 עוד אבינו חי – עם ישראל חי !
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קידוש לליל שמחת תורה
אם חל ליל שמחת תורה בערב שבת מתחילים בפסוקי "ויכלו":
שה:
ֲשר עָ ָ ׂ
שהַ ,ו ּי ׁ ְִשבּ ֹת ַּב ּיוֹם הַ ּׁ ְשבִ יעִ י מִ ּכָל מְ לַאכְ תּ ֹו א ׁ ֶ
ֲשר עָ ָ ׂ
יוֹם הַ ּׁ ִש ּׁ ִשיַ :ו ְיכֻלּ וּ הַ ּׁ ָשמַ יִם וְהָ אָ ֶרץ ְוכָל צְ בָאָ םַ :ו ְיכַל ֱאל ֹהִ ים ַּב ּיוֹם הַ ּׁ ְשבִ יעִ י מְ לַאכְ תּ ֹו א ׁ ֶ
שוֹת:
ֲשר ּב ָָרא ֱאל ֹהִ ים ַל ֲע ׂ
ַו ְיב ֶָר ְך ֱאל ֹהִ ים אֶ ת יוֹם הַ ּׁ ְשבִ יעִ י ַויְקַ ֵ ּד ׁש א ֹתוִֹּ ,כי ב ֹו ׁ ָשבַת מִ ּכָל מְ לַאכְ תּ ֹו א ׁ ֶ
אם חל ליל שמחת תורה ביתר ימות השבוע מתחילים כאן:
המקדש/ת :סַ בְ ִרי מרנן ורבנן  /ברשות חבריי וחברותיי (ועונים :לְ חַ ּיִים).
ברכת היין
ב ָּרוּך ְ אַ ּ
תָה יי אֱלֹהֵינו ּמֶל ֶך ְ הָעוֹל ָם ב ּוֹרֵא פְּרִי הַג ָ ּפֶן.
ברכת קדושת היום
ֲשר ּבָחַ ר ּבָנוּ מִ ּכָל עָ ם וְרומְ מָ נוּ מִ ּכָל ל ָׁשון וְקִ ְּד ׁ ָשנוּ ְּבמִ צְ ותָ יו .ו ִַּת ּ ֶתן לָנוּ ה' אֱלהֵ ינוּ ְּבאַ ֲהבָה (בשבת מוסיפים:
ּבָרו ְּך אַ ּ ָתה יי אֱלהֵ ינוּ מֶ ל ְֶך הָ עולָם א ׁ ֶ
ׁ ַש ּבָתות לִ מְ נוּחָ ה וּ)מוע ֲִדים לְ שמְ חָ ה ,חַ ּגִים וּזְמַ ּנִים לְ ששון ,אֶ ת יום (בשבת מוסיפים :הַ ּׁ ַש ּבָת הַ זֶּה וְאֶ ת יום) שמִ ינִי ֲעצ ֶֶרת ,החג הַ זֶּה ,זְמַ ן שמְ חָ תֵ נוּ,
מוסיפים:באַ ֲהבָה) מִ קְ ָרא קדֶ ׁש ֵזכֶר לִ יצִ יאַ ת מִ צְ ָריִםִּ .כי
ְּ
(בשבת
ְש ּבָת)
בָנוּ בָחַ ְר ּ ָת וְאותָ נוּ קִ ַּד ׁ ְש ּ ָת מִ ּכָל הָ עַ ִּמים( .בשבת מוסיפים:ו ׁ ַ
רעיונות לפעילות ולשיחה משפחתית
מוסיפים:באַ ֲהבָה וּבְ ָרצון) ְּבשמְ חָ ה וּבְ ששון
ְּ
וּמועֲדֵ י קָ ְד ׁ ֶש ָך (בשבת
ִשראֵ ל
הִ נְחַ לְ ּ ָתנוּּ .בָרו ְּך אַ ּ ָתה ה' מְ קַ ֵ ּד ׁש (בשבת מוסיפים:הַ ּׁ ַש ּבָת וְ) י ָ
הזמינו את בני המשפחה לבחור את הסיפור האהוב עליהם
וְהַ ז ְּמַ ּנִים.
בתורה ולהסביר מדוע .אפשרות אחרת היא להציג את הסיפור
בפנטומימה או בציור ולהזמין את בני המשפחה לנחש.

•
•

ברכת הזמן (שהחיינו)
ּבָרו ְּך אַ ּ ָתה ה' אֱלהֵ ינוּ מֶ ל ְֶך הָ עולָם ׁ ֶשהֶ ֱחיָנוּ וְקִ ּיְמָ נוּ וְהִ ּגִיעָ נוּ ַלז ְּמַ ן
הַ זֶּה.

הכינו פתקיות עם שמות של גיבורות וגיבורים מסיפורי
מהתורה .הציגו את הפתקיות כאשר כל פעם אחת מבני
המשפחה עוצם את עיניו והזמינו אותו לנחש את הדמות
באמצעות  12שאלות של כן ולא.

ברכת נטילת ידיים

צרו דגל שמחת תורה משפחתי (אפשר גם על גיליון נייר
גדול) כאשר כל אחד מבני המשפחה מצייר את סיפור התורה
האהוב עליו.

יש הנוהגים לטול ידיהם לפני תחילת הקידוש.
ֲשר קִ ְּד ׁ ָשנוּ ְּבמִ צְ וֹתָ יו ,וְצִ וָּנוּ עַ ל
ּבָרו ְּך אַ ּ ָתה יי ֱאל ֹהֵ ינוּ מֶ ל ְֶך הָ ע ֹולָם א ׁ ֶ
נְטִ ילַת יָדָ ים.
ברכת הפת:
טובלים את פרוסת החלה בדבש (במקום במלח כנהוג ביתר
ימות השנה) ומברכים:
ּבָרו ְּך אַ ּ ָתה יי ֱאל ֹהֵ ינוּ מֶ ל ְֶך הָ ע ֹולָם הַ מּ וֹצִ יא לֶחֶ ם מִ ן הָ אָ ֶרץ.

•
•

בשמחת תורה אנחנו מסיימים את התורה ומיד מתחילים
מחדש בקריאתה .הזמינו את בני המשפחה לחשוב על
דברים נוספים שאנחנו מסיימים ומיד מתחילים מחדש.

•

בשמחת תורה אנחנו נוהגים לשלב בסדר התפילה גם
את הזכרת הנשמות ולהזכיר בני משפחה ויקירים שאינם
עוד עמנו .שוחחו עם בני המשפחה מדוע דווקא בחג כל
כך שמח אנחנו מזכירים את אלה שאינם אתנו והזמינו אותם
לחשוב על דוגמאות נוספות לרגעים ,טקסים וחוויות שאנחנו
משלבים בהם שמחה ועצב.
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שישו ושמחו
בשמחת תורה
כל המשפחה ביחד

שירים לחג

שישו ושמחו

בסימן בקשת הגשמים ,שמחת התורה,
ההתחלה מבראשית

מילים :בנימין כספי לחן :נחום נרדי

החגיגה נגמרת

באביב את תשובי חזרה

מילים ולחן :נעמי שמר

מילים ולחן :שארל אזנבור .תרגום :אבי
קורן

לפעמים
החגיגה נגמרת
כיבוי אורות
החצוצרה אומרת
שלום לכינורות
אשמורת תיכונה נושקת לשלישית -
לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית.
לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב
לשיר אותו בכח ,לשיר אותו בכאב
לשמוע חלילים ברוח החופשית
ולהתחיל מבראשית.
מבראשית
את עולמך בבוקר תמיד לברוא:
האדמה ,העשב וכל המאורות
ואז מן העפר ,בצלם אנשים
לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית.
לקום מחר בבוקר...
גם אצלך
החגיגה נגמרת
ובחצות
הביתה את הדרך
קשה לך למצוא
מתוך החשכה אנחנו מבקשים -
לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית.
לקום מחר בבוקר...

על ראשינו שוב נושרות טיפות של גשם
רוח סתיו עלי זהב בכל פיזרה
שוב נמתין לשמש ,נצפה ונחכה ש...
באביב היא תשוב בחזרה

שישו ושימחו בשמחת החג
מחאו כפיים.
נגנו ושירו בקול חזק
ובמצילתיים.
יד אל יד ,כולנו כאחד
פה בסך נעבורה
שבח לאל כי לישראל,
היתה שמחה ואורה.

ערוכים החצבים על אם הדרך
בשדה גם סיתוונית התעוררה
כל הנרקיסים אספו עלים ,קיפלו כותרת
אך באביב הם ישובו חזרה
כבר סובב לו נחליאלי בגננו
בשדותינו עפרוני אומר שירה
כל יוני הבר התעופפו מחלוננו
אך באביב הם ישובו חזרה

פה בארץ חמדת אבות

וגם את שנעלמת בבוא הגשם
שפרחת פתאום כרוח סערה
לא נזיל דמעות ולא נקרא לך שוב מפני ש...
באביב את תשובי חזרה
נחכה לך בחדרנו כל החורף
נחכה לך ובשמך תמיד נקרא
לא נצא אחרייך לחפש כי אין כל צורך
הן באביב את תשובי חזרה
על ראשינו שוב נושרות טיפות של גשם
רוח סתיו עלי זהב בכל פיזרה
אנו עוד נמתין לך ,נחכה ונצפה ש...
באביב את תשובי חזרה

מילים :ישראל דושמן לחן :חנינא
קרצבסקי
פה בארץ חמדת אבות
תתגשמנה כל התקוות
פה נחיה ופה ניצור,
חיי זוהר חיי דרור.
פה תהא השכינה שורה
פה תפרח גם שפת התורה.
נירו ניר ניר ניר
שירו שיר שיר שיר
גילו גיל גיל גיל
כבר הנצו ניצנים.
נירו ניר ניר ניר
שירו שיר שיר שיר
גילו גיל גיל גיל

חגי תשרי בתנועה הרפורמית

