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 בס"ד

 הנחיות הלכתיות לקראת הושענא רבה ושמחת תורה

לי הבריאות לא נוכל לקיים השנה את מנהגי הושענא רבה ושמחת תורה כמידי ללאור מצב התחלואה והצורך לשמור על כ

שנה. מטרת מסמך זה הוא לנסות לתת הנחיות שיאפשרו לשמור במידת האפשר על המנהגים הנהוגים בעדות אשכנז 

תיכם מאד" מקדמא דנא, ובפרט שחלקם של המנהגים קדומים מאד, ומאידך לשמור על המצווה הגדולה של "ונשמרתם לנפשו

 וחלילה לא להסתכן או לסכן את הזולת.

In light of the continued need to safeguard people’s health, we will not be able keep the normal customs of 

Hoshana Raba and Simchat Torah like in year’s past. The purpose of the guidelines below are an attempt to 

preserve the longstanding Ashkenazi traditions and customs. Some of these customs are indeed quite old, yet the 

important precept of  ונשמרתם לנפשותיכם מאד must be observed and we should try not to endanger our friends 

and neighbors. 

וי השנה בחובתנו לשמוח בשמחת החג ובשמחת התורה, אדרבה בזמנים אלו שאנשים רבים חווים יש להדגיש שאין שינ

 בדידות ולחץ מהלא נודע, עלינו לפעול ביתר שאת, בדרכים המותרות והבטוחות, על מנת להרבות בשמחה בימי שמחה אלו.

It should be emphasized that nothing has changed this year regarding our obligation to be joyous and happy on the 

holiday and to celebrate the Torah on Simchat Torah. Indeed, it is during these challenging times, where many are 

suffering from isolation and loneliness and stress from the unknown, that we have to redouble our efforts, in ways 

that are safe and permitted, to increase the happiness at this time. 

 הושענא רבה.

 לגבי הקפת הבימה בזמן ההושענות יש לנהוג כדלקמן: .ו כבימי חול המועדמהתפילות יתקיי

The tefilot will take place as they were during chol hamoed. Regarding the hakafot during the saying of the 

hoshanot: 

  במניין שאין בו ספר תורה אין לעשות הקפות כלל ועיקר אלא לומר את ההושענות בעמידה כל אחד במקומו. שהרי

 .לפי הרבה פוסקים אין מקום למנהג הקפות בלא ספר תורה, ומדוע שננהג בו כאן במקום סכנה

In a minyan in which there is no sefer torah, no hakafot should be done. Everyone should stand in his 

place and say the tefilot. It is of the opinion of many poskim that there is no place for hakafot without a 

sefer, and certainly in times of danger we should be careful. 

 

 ניין במקום מרווח מחד ומצומצם בכמות המתפללים מאידך כך שניתן יהיה להקיף במקום שיש ספר תורה אם המ

את ספר התורה כאשר שומרים על מרווחים של שני מטר מאדם לאדם אין סיבה לבטל מנהג קדמון זה. בכל מציאות 

גיש אחרת שלא ניתן לשמור על מרווח שני מטרים מאדם לאדם בשעת ההקפה אין לערוך את ההקפות. חשוב להד

  שבכל מקרה של ספק יש להחמיר בפיקוח נפש ולא להקיף.

 .ההקפהבמידה ובעל התפילה רואה באמצע ההקפות שהציבור אינו שומר על הכללים עליו להפסיק באמצע 

 

In a minyan that has a sefer torah- if the minyan has a lot of space and the number of mitpallelim is small, 

so that proper distancing of 2m+ can be kept, then there is no reason to cancel the age old minhag of 

circling the shulchan. However, if the reality is that it is impossible to keep proper distancing between 

mitpallelim- the hakafot should not be done. It is important to emphasize- if there is any doubt as to the 



safety and health of everyone in the minyan we must be stringent about pikuach nefesh and not go 

around the shulchan. If the baal tefila sees that proper distancing is not being kept he should stop the 

hakafa and the tefila. 

 במקום שאין עושים הקפות גם לא מוציאים את ספר התורה. 

. In a place where no hakafot are being done, one does not take the torah out 

 מחת תורה.ש

  את ההקפות עם ספר התורה )הן בלילה והן ביום( יערוך רק החזן שיקיף את הבימה עם ספר התורה תוך אמירת

נוסח ההקפה. לאחר מכן הציבור ישיר יחד איש איש במקומו ובריחוק כנדרש. )ראוי למעט בכמות השירים כדי לא 

 להאריך יתר על המידה את זמן התפילה(

The hakafot on Simchat Torah (day and night)- only the chazzan should walk around the bima/shulchan with the 

Torah while saying the customary nusach. Afterwards the tzibur should sing together in their own places while 

keeping proper distancing. (It’s recommended to limit the number of songs to minimize the length of the tefila). 

 יעלו לתורה שבעה עולים )שבת שהוא חג( וכן שני חתנים ועוד שלושה עולים למנחה אחר הצהרים. ליות לתורהע :

אם ישנם מתפללים נוספים, וכדי לקיים את המנהג להעלות את כולם לתורה בחג, יאמר הגבאי בעליית הכהן, 

יכוונו לצאת בברכתו מדין שומע כעונה. וכן יעשה  םהכוהני" וכל םהכוהנישאר  ואתולוני בן פלוני הכהן "יעמוד פ

כל מי שמעוניין לקבל עליה.  ואתובעליית הלוי, וכן בעליה האחרונה לפני כל הנערים יאמר יעמוד פלוני בן פלוני 

לו עליה אפשר אפילו להזכירם בבה אנשים שלא קי)במידה ואין הרויכוונו כל הנ"ל לצאת בברכתו מדין שומע כעונה. 

 . )יעויין בכל זה במשנ"ב סי' תרס"ט ס"ק י"ב שכן היה המנהג בזמנו(בשמותם(

Regarding aliyot: as this year Simchat Torah falls on Shabbat, seven aliyot should be called up in the morning 

and the two chatanim and maftir and then another three at mincha. If there are additional mitpallelim, the 

gabbai should call up the Kohen with the following nusach;  שאר הכהנים ואתויעמוד פלוני בן פלוני הכהן  and all 

the other kohanim will have in mind to fulfill their obligation as עונהשומע כ . The same should be done for Levi. 

The last Aliyah before Kol Hanearim the gabbai should say עלייה לבכל שמעוניין לק וואתני בן פלוני יעמוד פלו.  

 .כל השאר יעמדו במקומם בזמן הברכה ,חשוב להדגיש שחוץ מעולה אחד

 

. It is important to remember that during the aliyot everyone else should stand in his place. 

 

 עליית כל הנערים, יעמדו כל ילדי משפחה במקום ליד אבי המשפחה  ותחת טליתוב 

. For the Kol Hanearim aliyah the children should stand with their fathers in his place under his tallit. 

 ו משה" עד "ועזר מצריו תהיה". עליות מ "תורה צוה לנ -: כהן: עד "מדברותיך"; לויבשמחת תורה דר העליותס

מותימו תדרוך". הזאת היא יכולה להיות "כל הנערים"( מ "מעונה" עד "על ב עד "מעונה". שביעי ) העלייה 3,4,5,6

 חתן תורה מ "ויעל משה."

 
 


