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בעניני שמחת תורה

בדרך כלל נהגו האשכנזים שבחו"ל לישא כפיהם רק ביו"ט במוסף, ובשמחת תורה - בשחרית, מפני שנהגו הכל לקדש ולטעום 

קצת תיכף לאחר העלייה.  ושנה זו בהרבה בתי כנסת לא יקדשו (מפני המגיפה המתהלכת), ומסתברא שינהגו כמנהג הרגיל 

המשנה],  [כדין  במוסף  וגם  בשחרית  גם  ביו"ט  כפיהם  לישא  שנהגו  (ובמקום  במוסף.  רק  כפיהם  לישא  יו"ט  שאר  בכל 

ובשמחת תורה - רק בשחרית מהטעם הנ"ל, אז מסתברא שינהגו בשמח"ת של שנה זו כמו בכל שאר היו"ט, לישא כפיהם גם 

בשחרית וגם במוסף.) 

מטעמי הבריאות עדיף לאכול בחוץ כשאוכלים עם אחרים (ולא מבפנים), ולכן בשנה זו יש שרוצים לאכול בסוכה עם אחרים 

ביום שמח"ת.  והנה מבואר בגמ' סוכה (מח.) שיש לפסול את הסוכה, כדי להוכיח שאינו מוסיף על המצוה (כפרש"י שמה), 

ומן הנכון לכסות את הסכך עם השלא"ק, (דבזה תפסל הסוכה), א"נ לבקש מנכרי להוריד את הסכך, דשבות דשבות במקום 

מצוה מותר, וסותר שלא ע"מ לבנות אינו אלא שבות, וממילא יש להתיר ע"י נכרי, דלאכול עם אחרים נראה פשוט שזה חלק 

ממצות שמחת יו"ט, כידוע מהזוהר.

(ואינו כדאי לסמוך על מה שנזכר בגמ' שם (ובשו"ע סי' תרס"ו) להכניס כלי בישול אל תוך הסוכה, דלדעת כמה פוסקים דין 

זה היה נוהג רק בזמן הגמרא, שהיו מבשלין בקדירות של חרס, וכשהיו מניחין אותן על גבי האש היו משחירות, אבל קדירות 

שלנו שאינן מחרס ואינן מאוסות בדרך כלל, מותר להכניסן לסוכה, ואינה נפסלת בכך.)

The custom of many communities is to recite Birchas Kohanim during Shacharis of Simchas Torah 
instead of during Mussaf. If the shul is not having a kiddush before Mussaf on Simchas Torah, then the 
Kohanim should recite Birchas Kohanim during Mussaf rather than at Shacharis.

One may not eat in a Sukkah on Simchas Torah because doing so would be a violation of Bal Tosif, 
inappropriately adding on to the mitzvos. If for health reasons a family would like to eat outside on 
Simchas Torah but the only available area is in the Sukkah, they should either place a covering over the 
Sukkah or have a non-Jew remove the Sechach so that the Sukkah is no longer kosher.
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