תשובה בעניי מועד ההקפות בשמחת תורה
שאלתו של הרב משה טוטנאואר :נהוג היו
המתפללי
קוראי

אצל האשכנזי

נושאי

באר

על פי נוסח "ספרד" ,שבשחרית של שמחת תורה עורכי

בתורה ובהפטרה ,ואחר כ

יזכור ,תפילת גש

אומרי

נוהג זה מקשה על הציבור מבחינה נפשית ורגשית
מרומ

וג

ולשיא השמחה ומיד לאחר מכ מזכירי
רציניי

הדורשי

קוד

גש
מי

על החז בשעת אמירת תפילת הגש  .הא

הקפות,

ותפילת מוס .

מגיעי

למצב רוח

נשמות ומתפללי

לגש  ,שני

כובד ראש .כתוצאה מכ

היא בדר

אצל

האווירה ביזכור ובתפילת

כלל אווירה של שחוק וקלות ראש ובהרבה קהילות א

שופכי

מותר לשנות את סדר התפילות

בשמחת תורה כדי להימנע מבעיות אלה?
תשובה :הבעיה שעליה הצבעת היא באמת בעיה כאובה ונפוצה באר ישראל .היא
נובעת כמוב מהעובדה ששניי
והתפתחו בגולה ,ש
ואילו סיו
כשמנהגי

מ הטקסי

יזכור ותפילת הגש

התורה התרחש ביו
אלה חזרו לאר

האלה

סיו

נאמרו ביו

התורה ויזכור

נולדו

הראשו של שמיני עצרת

טוב שני של גלויות המכונה שמחת תורה .רק
אחד וכשההקפות נתוספו

ישראל ונתמזגו ביו

לתפילה במאה השש עשרה )ראה להל ( נוצרה ההתנגשות הפסיכולוגית שעליה
הצבעת .ואמנ

אינ

ללב בקטע שנתפרס

הראשו שהצביע על בעיה זאת .היא תוארה בצורה נוגעת
לפני כעשרי

שנה )אריה אביבי בתו

מעינות ,כר

סוכות ,ירושלי  ,1966 ,עמ'  .(168בר יוס הנזכר בקטע היה ניצול שואה:
"חג הסוכות עבר .והואיל ואי ספיקא דיומא באר
חלו שני החגי

שמיני עצרת ושמחת תורה ביו

ישראל נוהג,

אחד .בליל שמחת

תורה האווירה בבית הכנסת חגיגית כנהוג ,הקפות וריקודי

וג

בר יוס משתזר במעגל לכבוד התורה...
'זמ

מכריז הגבאי

תפילת שחרית מחר בבוקר בשעה שמונה'

כשהוא משתדל לשוות להכרזתו צורה חגיגית' .יש להקדי
התפילה'

נשמעה קריאת ביניי

כי אומרי

בשמעו 'יזכור' נהפ מיד לאיש אחר ואווירת מתי

את זמ

'יזכור' .בר יוס
אפפתו.

שמחת תורה .סדר ההקפות החל .מצב הרוח בבית הכנסת מרומ
וחגיגי .הכל רוקדי

ושמחי

וג

בר יוס

שמח בשמחת התורה.

סדר קריאת התורה החל .חת תורה וחת בראשית
ופתאו

הכל כנהוג,

'יזכר' נשמע קול דופק על השולח  .השמחה הופסקה

בתוק שינוי האווירה ,א

כי נראו פה וש

סימני "התמרדות" נגד

ב':

עמדו לתפילת 'יזכר'

קבלת עול מלכות הדמעות עליה  .המחויבי

בסביבת ה'עמוד' ,ובמערב בית הכנסת עמדו אחרי
חיי

ושתו ל'חיי '.

ומוות נפגשו ,התחרות בי דמעה לשירה .רגע וגברה יד האבל,

ורגע וגברה יד השמחה .מעזרת הנשי

נשמעו קולות בכי 'רציניי ',

אשר השכיחו לרגע או הטו הצדה את שמחת החג .א
והיחידי היה בר יוס
מעול

שהתפשט מחגיגיותו והתעט

שחורי  .יצא

השמחה ונכנס למחיצת של הנשמות הקדושות שריחפו לנגד

עיניו .הוא עמד עטו

בטליתו וקרא אחת לאחת; נשמת אמי

שנהרגה על קידוש הש ; נשמת אחי הבכור ,ע
הפע

האחד

משפחתו; ועוד

אחי; ושוב אחי הצעיר .אגלי הדמעה התגלגלו על פניו .והנה

באמצע הטכס הטראגי הזה הקורע לבבות ,נשמעו קולות מצהילי
ושרי

וחבורת רוקדי

התקרבה כשבזרועותיה

תורה .מתפללי בית הכנסת הסמו
להשתת
דר

בשמחת התורה 'ברב ע

הלהיבו את קהל מארחיה

חבוקי

נענו לפני שהוזמנו ובאו

הדרת מל ' .ה

ובאו אל הקודש פנימה .הריקודי

והשירי

הבקיעו לה

מלאי התלהבות

מתפללי בית כנסת זה ,וקול המו

חוגג ...תפילת 'יזכר' העגומה נתבטלה בגלל הרוקדי
מכירי

לקול תרועת השמחה לקול בכי הע

כי הע

'יזכר' הוחרשה ,בבחינת 'מעבירי

רחוק היה מעול

תרועה

התרחב ובכיית

את המת מלפני הכלה' .והנה יד

ומשכה בטליתו לבוא ולהצטר

בשמחת התורה .בר יוס

'ואי הע

מריעי

גדולה והקול נשמע עד למרחוק' .מעגל המרקדי
נגעה בבר יוס

ספרי

למעגל השמחי

לא הרגיש כמעט ביד המטלטלת אותו,

המרקדי  ,כאבל בי חתני

חתני התורה ,הוא

היה שרוי במחיצת בני משפחתו ,אלה שנהרגו על קידוש הש  .עוד
לבו בוכה מרה ,והשורה ,שורת הנהרגי  ,הנשחטי
קידוש הש

א

ארוכה היא ומעוררת בלהות זועה וזכרונות מחרידי ".

כ הנוהג הנידו גור

לעתי

יתר על כ  ,הנוהג הנ"ל א
)ה':א' ומש
עומדי

ברמב"

קרובות צער ויגו לאלה האומרי

והשמחה של החג.

תפילת יזכור.

מעורר בעיה הלכתית .לפי המשנה במסכת ברכות

הל' תפילה ד':ט"ז ובשלח ערו

להתפלל ]את העמידה[ אלא מתו

מסויימות מתפללי

והנטבחי

על

תפילת מוס

אורח חיי

כובד ראש" .אי

צ"ג:ב'( "אי

ספק שבקהילות

בשמחת תורה בקלות ראש בגלל העליזות

אפשר להעלות על הדעת שלשה פתרונות אפשריי
תורה מחד לבי יזכור וגש

מאיד :

א .להעביר את קריאת התורה יחד ע
ב .להעביר את יזכור וגש

להתנגשות הזאת בי שמחת

ההקפות לסו התפילה לאחר תפילת מוס .

לסו התפילה לאחר תפילת מוס .

ג .להעביר את ההקפות בלבד לסו התפילה לאחר תפילת מוס .

ועתה נבדוק את האפשרויות האלה אחת אחת:

א .מבחינה הלכתית יתכ שנית לקרוא בתורה ג
מקור תלמודי הקובע שחייבי

לקרוא בתורה דוקא בי שחרית למוס  .בירושלמי

מגילה )ד':א' ד ע"ה ע"א = מסכת סופרי
"משה הקניא לה
חדשי

לישראל שיהו קורי בתורה בשבתות ובימי

חייבי

לקרוא .ג

להזכיר את מועד הקריאה ביו
והשוה מעשי השליחי

טובי

ובראשי

יוספוס מזכיר את תקנת משה רבינו מבלי

)נגד אפיו ב':י"ז ,מהד' שמחוני עמ' ע"ג ע"ד

ט"ו:כ"א( .מאיד  ,לפי המכילתא )פרשת בשלח ,מסכתא

דויסע ,פרשה א' ,מהד' הורובי

הרמב"

י':א' מהד' היגער עמ'  (208 209נאמר:

ובחולו של מועד שנאמר 'וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל' ".אול

לא נאמר מתי ביו

והזקני

אחרי תפילת מוס  .אי שו

רבי עמ' " :(154ולכ

התקינו לה

הנביאי

שיהיו קורי בתורה בשבת בשני ובחמישי וכו'"1.

כדרכו בקודש משלב את דברי הירושלמי ע

הסוגיא הידועה בבבא קמא

פ"ב ע"א )הל' תפילה י"ב :א'(" :משה רבינו תיק לה

לישראל שיהו קורי בתורה

ברבי

בשבת ובשני ובחמישי בשחרית כדי שלא ישהו שלשה ימי

תורה ,ועזרא תיק שיהו קורי כ במנחה בכל שבת משו
הוא מחייב קריאת התורה בשחרית בר

הכס

בלא שמיעת

יושבי קרנות" .לכאורה

משנה מעיר שהמילה "בשחרית"

מופיעה רק "בקצת ספרי רבינו" וממילא היא רק באה להדגיש את ההבדל בי
תקנת עזרא במנחה בשבת לבי תקנת משה .ובאמת על פי סברא יש לשער שזמ
קריאת התורה בשבת וחגי
דבר שמצותו ביו

כל היו

כשר כל היו

הוא כי שנינו במשנה מגילה ב':ו' "זה הכלל:

וכו'".

ר' יחזקאל לנדאו ,רבה של פראג במאה הי"ח ,התיר לקרוא את הפרשה

ואמנ

כולה במנחה של שבת בשעת הדחק .כפי שהוא כותב בפירושו לשו"ע או"ח )דגול
מרבבה לסימ קל"ה סעי
מצאו מנוחה א

ב'(" :וא

ביטלו שבת שחרית הקריאה ובמנחה כבר

יש פנאי לקרות כל הסדרה ויקראו שבעה גברי כי כל יו

הוא זמ הקריאה 2".על סמ הרמב"

השבת

ור' יחזקאל לנדאו בעל משנה ברורה פוסק

)או"ח ש  ,ס"ק א'( שזמ הקריאה בשני ובחמישי הוא שחרית "וא דבדיעבד כל
היו

ג

לכתחילה מצוה להקדי ".

זמנה מכל מקו

ר' דוד צבי הופמ שחי בגרמניה במאה התשע עשרה סבר שזמ קריאת התורה

בשבת כל היו  .בשו"ת מלמד להועיל )לאו"ח ,סימ נ"א ,עמ'  (64הוא פסק
שנערי

שהצטרכו ללכת לגימנסיה בשבת בבוקר יכולי

בתורה ולהתפלל מוס
במאה הי"ט הסכי
קנ"ח( א

במני  .לבסו  ,א

ר' שלו

להתאס אחה"צ ולקרוא

מרדכי שבדרו שחי בגליציה

לשיטה זאת .הוא נשאל )שו"ת מהרש"  ,חלק א' ,סימ

בשעת הדחק מותר לקרוא בתורה ולבר קוד

עלות השחר .הוא פסק

שמותר והסביר בי השאר שקריאה בספר תורה אי זמנה קבוע ביו

והסתייע

במשנה הנ"ל מסכת מגילה.

א

כ אפשר לכאורה להעביר את קריאת התורה יחד ע

ההקפות לסו התפילה.

בר  ,דומה שזהו פתרו קיצוני מדי לבעייתנו .ראשית כל ,פוסקי

אלה התירו את

הדבר בשעת הדחק ואי אפשר להגדיר את הבעיה שלנו כשעת הדחק .שנית ,א א
אי מקור מפורש המחייב קריאת התורה בשחרית יש להניח שזה היה המנהג
לפחות מתקופת המשנה ואיל

על פי הכלל הידוע "זריזי מקדימי למצוות"

)ספרא לתזריע פרק א' ,הל' ג' ,נ"ח ע"ג; פסחי
החליטו שיש לקרוא בתורה בשחרית בהקד

ד' ע"א וש"נ( .חז"ל כנראה

האפשרי לאחר קריאת שמע שזמנה

עד שלש שעות )משנה ברכות א':ב'( ולאחר העמידה שזמנה עד ארבע שעות ביו
)ש  ,ד':א'( .על כ ראוי לחפש פתרו יותר פשוט שלא יעמוד בניגוד למנהג ב אלפי
שני .

ב .אי ספק שמבחינה הלכתית מותר להעביר את יזכור וגש
לאחר תפילת מוס
עדיי

למרות כל המחקרי

לסו

התפילה עד

שנכתבו על "הזכרת נשמות" הסתו

מרובה על המפורש 3.מכל מקו  ,תפילת יזכור בשלש רגלי

נרמזת

לראשונה באיטליה במאה השלש עשרה )שבלי הלקט הש  ,סימ רל"ט ,עמ'
קי"א ותניא רבתי ,מהד' ווארשא ,תרל"ג ,סימ נ"ד ,עמ'  (115ונזכרת במפורש
לראשונה אצל המהרי"ל באשכנז במאה החמש עשרה )ספר מהרי"ל מהד'
ירושלי  ,תשל"ח ,הל' סוכה ד נ"ד ע"ב( ואצל הלבוש בפולי במאה השש עשרה
)ר' מרדכי יפה ,לבוש החור ,הל' פסח סימ ת"צ סעי ט' והל' לולב סימ תרס"ח
סעי ב'( .יזכור בשלש רגלי
)הוא כ נזכר בקשר ליו
יזכור בשלש רגלי

אינו נזכר בשלח ערו וא לא אצל הרבה אחרוני .

הכפורי

ראה אורח חיי

אינו נהוג אצל יהודי מערב אירופה ותפילת יזכור בכללותה

אינה קיימת אצל יוצאי ספרד ועדות המזרח .א
להעביר את יזכור לסו

ע

כובד הראש הדרוש .ואמנ

כזה במספר לא מבוטל של קהילות בארה"ב ה ביו

המכוני

המקוריי

"תפילת גש " ,א

כיפור וה בשלש רגלי

)אבל

אי שו

לה

אומרי

אלעזר הקליר ואילו עדות המזרח והתימני

המפוזרי

חלק של השבעתא "א
אומרי

ברי" במקומו המקורי .בר

ברי" של ר'

בחו"ל עדיי נוהגי

רוב העדות באר

אומרות את השבעתות האלה במקומ המקורי בתו העמידה כי א
לפני חצי קדיש של מוס

לאור

את שבעתא "שפעת רביבי "

שנכתבה בחלקה ע"י ר' שלמה אב גבירול 4.האשכנזי
חלק מהפיוט "א

מעמד רשמי בהלכה.

נכתבו בתור "שבעתות" ,דהיינו פיוטי

הברכות בתפילת מוס  .האשכנזי

בהתא

יש מנהג

אחרי (.

באשר לפיוטי
הפיוטי

כ  ,אי סיבה הלכתית שלא

התפילה כדי לתת לקהל הזדמנות להירגע מהעליזות של

שמחת תורה ולומר יזכור ותפילת מוס

מטעמי

תרכ"א:ו' ברמ"א( .עד היו

היו

לומר

כבר לא

לפני אשרי או

כדי שהפיוט ישמש הכרזה על הזכרת גשמי  .זהו

לדרישת הירושלמי והטור שהש"

חייב להכריז על הזכרת גשמי

לפני

תפילת מוס ) .ראה טור ושו"ע או"ח סימ קי"ד ונושאי כליה

לדיו והסבר של

לאו"ח ש  ,סעי

י"ד; הרב יחיאל

ההכרזה .למנהג היו

באר

החיי

ראה כ

מיכל טוקצינסקי ,ספר אר ישראל ,ירושלי
דוד הלוי ,מקור חיי
גש

תשט"ו ,עמ' י"ט ,סעי ו' ור' חיי

השל  ,חלק ד' ,עמ'  .(315בר  ,יש מנהג שלישי לומר תפילת

אחרי תפילת מוס  .מנהג זה מובא על ידי ר' אליהו גיג בספר זה השלח )חלק

שני ,אלג'יר ,תרמ"ט ,עמ' ע"ז( המתאר את מנהגי היהודי
א' ]של[ שמיני עצרת לומר תיקו הגש
משיב הרוח ומוריד הגש

וכ עושי

אחר מוס  ...וקוד

בתיקו הטל ביו

באלג'יר" :נהגו ביו
מוס

הש"

א' של פסח" .בר

מכריז
בהערה

היו קיימי

ג' המחבר מוסי שבאלג'יר גופה שלשת המנהגי

אחרי מוס ,

גש

באמצע מוס  ,ולפני מוס !

א

כ

מבחינה הלכתית גרידא בוודאי מותר להעביר את יזכור וגש

לסו

התפילה כדי למנוע את ההתנגשות בי העליזות של שמחת תורה לבי תפילות
רציניות אלה .בר
אלה אינ

מנהגי

אי ספק שפתרו זה יעורר התנגדות מצד הקהל .מצד אחד
נפוצי

וידועי

ומצד שני קשה להצדיק אמירת תפילת גש

בסו מוס אחרי שכבר הוסיפו "משיב הרוח ומוריד הגש " לעמידה! לבסו  ,אי
זה פתרו מעשי כי עד סו התפילה הרבה מהקהל עוזבי
במקצת ותפילת יזכור וגש

או עייפי

או שיכורי

עדיי לא יזכו לכובד הראש הראוי.

ג .ולכ הפתרו הפשוט ביותר הוא להתפלל את התפילה כולה כסדרה פרט לשינוי
להעביר את ההקפות בלבד לסו

אחד
האחרי

התפילה .פתרו זה עדי

על הפתרונות

מהרבה בחינות :מנהג ההקפות הוא המנהג הצעיר ביותר מכל הטקסי

שנידונו כא )ובמקומות מסויימי

הוא לא נתקבל כלל( ,מנהג זה של הקפות בסו
בשחרית לפני קריאת התורה,

התפילה עתיק בהרבה מהמנהג האשכנזי להקי
ונהג זה נפו מאד בקרב עדות המזרח ובא"י .פרטי

אלה מוכחי

מספרו המקי

של אברה

יערי ,תולדות חג שמחת תורה )ירושלי  ,תשכ"ד ,עמ'  (276 287ונחזור

על הדברי

בקיצור כא .

מנהג שבע ההקפות נוסד בצפת בסו
והמנהג המקורי היה להקי ביו
חיי

המאה השש עשרה ע"י האר"י הקדוש

שמחת תורה ובמוצאי שמחת תורה בלבד )לפי ר'

ויטל ,שער הכוונות ,ירושלי  ,תרל"ג ,ד

מאתיי

שנה אנו שומעי

ק"ד = יערי עמ'  .(266 267כעבור

על ההקפות בשחרית מפי החיד"א שהיה לו חלק חשוב

בהתפשטות מנהג ההקפות באירופה .בספרו לדוד אמת )ליוורנו ,תקמ"ו ,בסו
הספר ,סימ כ"ו ,סעי

ו'( שהוא קיצור של ספר אמת ליעקב של ר' יעקב אלגזי

הוא מדווח על שני מנהגי

שוני

בשחרית:

"המנהג בח"ל בערי טורקיא"ה להקיפ
]=אחרי מוס [ .בעה"ק ירושלי
הס"ת להיכל קוד

אחר גמר כל התפילה

נהגו להקי

מוס ומנהג נכו הוא"...

הס"ת בעת שמחזירי

החיד"א מוסי שג

שרעבי היה מקי קוד

הרב שלו

מנהג שלישי עד ימינו אנו .הרב יוס

קאפח ומשה צדוק מוסרי

ירושלי  ,2 1982 ,עמ'  ;34יהודי תימ  :תולדותיה
עמ'  (201שהתימני

נוהגי

הראשוני

נהוגי

המנהגי

להקי

מעדי
המנהגי

להקי

)הליכות תימ ,

ואורחות חייה  ,ת"א,1967 ,

בי קריאת התורה למפטיר .היו

בא"י שני

ועדות המזרח .ר' חיי

דוד הלוי

אצל הספרדי

אחרי תפילת מוס

מוס מאיד בתימ היה

)מקור חיי

השל  ,חלק ד' ,עמ'  (315ולוח

של היכל שלמה לשנת תשמ"ז מוסר את שני המנהגי

הראשוני

)במנהגי הספרדי  ,עמ'  .(108לבסו  ,שמעתי מעמיתי בוועד ההלכה שיש מנהג
נפו

בירושלי

את התפילה בבית הכנסת וללכת לכותל כדי לערו

לסיי

ש

הקפות.

א

כ  ,קיימי

שוני

ארבעה מנהגי

לגבי מועד ההקפות בשחרית

לפני קריאת

התורה )האשכנזי ( ,בי קריאת התורה למפטיר )התימני ( ,בשעת החזרת התורה
להיכל )מנהג ירושלי

שרעבי וחלק מעדות המזרח היו ( ,ובסו התפילה

ור' שלו

והמנהג האחרו הוא אחד

)מנהג תורכיה ומנהג חלק מעדות המזרח היו (
מהקדומי .

יתר על כ  ,החיד"א בעצמו מוסר עדות מעניינת על שינוי בזמ ההקפות בירושלי ,
ש

בדר כלל הקיפו לפני מוס :
הרבה מ הקהל ולא עצרו כח להתעכב עד

"בשנה אחת היו חולי
שיקיפו הס"ת והיו רוצי
להתפלל מוס ע

הצבור ואח"כ יקיפו הס"ת הבריאי  .הדי עמה

ואי לחוש בשביל פע
הרבי

בר

שיתפללו מוס קוד

כדי שיזכו החולי

שהיו חולי

אחת לשנות ההקפות מעת לעת לזכות את

שיזכו להתפלל מוס ע

הקהל".

זה רק לשיטתו שיש "רזי עליאי " בזמני ההקפות .אול

אחד מקורי או נכו להקפות ,וא

יש צור

לשיטתנו אי זמ

מוסרי והלכתי להעביר את ההקפות

למועד אחר בבוקר הדבר מוצדק .יתירה מזאת ,יערי הוכיח )בעמ'  (259 261שכל
המנהג של שבע הקפות בשמחת תורה הועבר מהושענא רבה וכידוע א בהושענא
רבה יש שני מנהגי

נפוצי

להקי בסו תפילת שחרית או להקי בסו תפילת

מוס  .א

כ ,ג

לגיטימיי

בשמחת תורה שני המנהגי

לגמרי והבעיה שלנו

מצדיקה את העברת ההקפות לסו התפילה.

סיכומו של דבר ,כדי לפתור את הבעיה שהעלת ,מותר להעביר את ההקפות לסו
התפילה כמנהג תורכיה וכמנהג חלק מעדות המזרח היו  .זהו הפתרו היחיד
המתקבל על הדעת מבחינה הלכתית ומעשית ג

יחד .על ידי שינוי מקומ של

ההקפות תוכלו לשמוח בשמחת תורה ובעת ובעונה אחת לא לפגוע ברגשות של
אלה האומרי

יזכור ,לא להפו

לחוכא ואיטלולא ,ולהתפלל

את תפילת גש

מוס בכובד ראש .מאיד  ,בקהילות שבה הבעיה הנידונה אינה קיימת אי צור
לשנות את המנהג האשכנזי המקובל .אול

בי כ

של הזולת ולומר יזכור בכובד ראש וע"י כ
כמו ".

דוד גולינקי
בהסכמת כל חברי הוועד

ובי כ

לקיי

יש להתחשב ברגשות

את מצוות "ואהבת לרע
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