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 .. אסור לאמרם בעל פה2להוציא אחרים ידי חובתם 1ךהקורא פסוקי תנ"
דברים שאמרתי לך בכתב אי אתה ש .3תוך הכתבעליו לקוראם מאלא 

  .רשאי לאומרם בעל פה

                                                 
תוס' )תמורה י"ד מ ועיין בב"חמקור חיים לחו"י סק"א, ובסק"א בשם א"ר סק"ב, מט מחצה"ש כמו שנקט ב 1

 .ב( דרק פסוקי תורה אסרו
 שםקר האיסור במוציא אחרים ידי חובתם וכ"כ בביאור הגר"א ינו שעילהוכיח מסוגייתמט כתב בפר"ח  כן 2
ה  (לד פסוק כז( מדכתיב )ד:, תמורה י"וילפינן לה )גיטין ס 3 ֶ ָבִרים ָהֵאל  ָך ֶאת ַהד ְּ ָתב לְּ דברים שאמרתי לך כ ְּ

שלדעת היריאים )סי' קכ"ח(  טמעיין במחזיק ברכה להחיד"א סי' ו .בכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה
רבנן ולדעת החרדים )פרק ב'( איסורו מה"ת, ובשו"ת תשב"ץ ח"א סי' א' ושו"ת רשב"ש סי' רע"ז איסורו מד

איסורו מה"ת, ובמגן גיבורים הכא מוכיח דכן ס"ל לתוס' )תמורה י"ד ב(, אמנם מתוס' ישנים )יומא ע א( מוכח 
איסורו מה"ת, וכן העלו שהוא מדרבנן, והחת"ס )גיטין מ"ה ב ובתשובותיו או"ח סי' ל"ח( העלה בפשיטות ש

ובשו"ת בנין שלמה ח"א סי' ח', ובתהלה לדוד סק"א מביא דברי היראים שאיסורו  סי' מטבספר החיים 
 .מדרבנן, וכן הוא בהרבה אחרונים, ע"ע תורת חיים סופר סק"א, כה"ח סק"ב, לקט הקמח החדש
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ויש להחמיר  .5, ויש המקילים בכךפסוקים השגורים בפי כלגם ב 4יש אוסרים

 . 6כדיעה הראשונה

וכן הקורא קריאת שמע ומוציא בזה ידי חובה את חבירו, לכתחלה אין לו לקרוא בעל פה.  לפיכך
בעל פה. ויש שהקפידו גם ם יש להקפיד שלא לומר "ויכולו" שמוציא אחריכ בליל שבת בקידוש

 .7, בעל פהֱאלֵֹהיֶכם ֱאֶמתה'  עבסיום קריאת שמץ הש"שלא יאמר 

אם קורא קריאת התורה כדי להוציא אחרים ידי חובה, אפילו פסוקים השגורים בפיו, צריך  וכן
 .להזהר שלא לאומרם בעל פה

נהגו לקרות פרשת הקרבנות וכן  אולם, יחיד האומר לעצמו אין לו לומר פסוקים בעל פה 8גם
כל דבר ש, ושירת הים וקריאת שמע וכיוצא בזה הכל בעל פה 9הפסוקי דזמר שאר פסוקים כגון

אבל אם לא שגור  .חריםאציא אם אינו מו מותר ,10כגון אלו שאמרנו ,שהוא שגור ורגיל בפי הכל

שלא אסרו לומר דברים שבכתב בעל פה אלא  12וי"א 11אסורבפי הכל אף על פי ששגור בפיו 
 ,אבל כל אחד לעצמו מותר ויש ליזהר כסברא הראשונה ,שאומר כדי להוציא אחרים ידי חובתם

ובצירוף עם התרים אחרים להלן יכול לסמוך  .אבל המקיל כסברא האחרונה אין צריך למחות בידו
  .להקל

מותר  לדעה השניה הפרשה יש אומרים שאם הוא בקי בקריאה בעל פהשמכין , בעל קוראלפיכך 

ואין בזה משום דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה,  לו לשנן את הקריאה בעל פה,
. ונכון להחמיר בזה, אך במקום ולדעה הראשונה אסורמאחר שאינו מוציא אחרים ידי חובתם. 

 צורך אפשר לסמוך על המקילים להכין הפרשה בעל פה.

                                                 
דמדברי היראים מוכח דהיינו דווקא כשמוציא אחרים בדבר שמוטל עליהם כחובה מן התורה או  מג"א 4

מתקנת חכמים, וכגון 'הלל' בר"ח ויו"ט, או פסוקי מלכויות זכרונות ושופרות, אבל אם מוציא אחרים בדברים 
הגין לאמרם, אינו בכלל, וכן העלה במגן גיבורים הכא ובשו"ת מנח"י ח"ג שאין חיוב עליהם כלל, ואפילו נו

אם עבר והוציא את הרבים י"ח כשהוא קורא בע"פ הכריע הברכ"י סק"ב שיצאו ידי חובתן, וסי' י"ב. 
יש מאד ליזהר ו והמהרש"ק בספר החיים בהשמטות לסימן זה מחמיר בזה וכן מצדד בשו"ת בנין שלמה סי' ח'

 בזה.
ע' עולת תמיד סק"ב שלחן הטהור סעי' א' דבשגור בפי כל מותר אף להוציא הרבים ידי חובתן, ובפמ"ג א"א  5

סק"א לומד להתיר גם לדברי הב"ח, ובכה"ח שם מסכם "היכא דאפשר יש להחמיר". וע' ס' שפתי שושנים 
להקפיד באמירת הש"ץ 'ה' אלוקיכם אמת' לאמרו מתוך הסידור, פ"ח סקי"א דלמחמירים לכאו' ה"ה דיש 

 דמוציא את הציבור י"ח.
 מ"ב שם ז 6
 ס' שפתי שושנים פ"ח סקי"א 7
 מטאו"ח כן הוא דעת השו"ע ונו"כ  8
 מ"ב שם ה 9

רגיל בפיו ולענין אמירת הלל משמע בתוספות ישנים דיומא ג"כ שיש להקל עיין שם הטעם אבל כ"ז אם  10
היטיב שלא יבוא לטעות בו כי בקל יבוא לטעות באמירת לא לנו לקאפטיל קל"ה ולא יצא ידי הלל וגם ברכתו 

 שם.ביאור הלכה . יהיה לבטלה
 מ"ב שם ד 11
 . מ"ב בוכן דעת הגר"א בביאורו את תוס' ישנים יומעד 12
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 .13סומא מותר לקרות בעל פה לדברי הכל משום עת לעשות לה' הפרו תורתך

 ,אני נזהר אבל איני מוחה לאחרים ,לקרות הפרשה בע"פ בשעה שש"ץ קורא 14כתב הרדב"ז
 .15האיסור הוא דוקא אם מוציא בזה לאחרים ידי חובתןששסוברים  ,יש פוסקים הרבהשמשום 
מטילים על התלמידים לשנן קטעים מהנביא בעל פה, כמו שירת  שהמלמדים מה שנהוגלפיכך 

 .דבורה, או משלי בלעם וכדומה, אין צריך למונעם מזה, שיש להם על מי שיסמוכו

בכל שעה בחומש מפני כבוד הצבור מי שדורש ברבים בהרבה פסוקים שבתורה וקשה לו לחפש 

 . 16אפשר שיש להקל

לומר פסוקים בעל פה כשכוונתו לשבחות והודאות ורחמים ותחנונים לפני המקום,  17יש המתיר
ו שמירה, כגון הפסוקים דינו כתפילה שאינו בכלל האיסור, ובכלל זה האומר פסוקים לשם סגולה א

שאומרים בק"ש שעל המטה או אחרי תפילת הדרך ובמוצאי שבת שלפני נסיעה, או פסוקי שמו 
  שבסוף שמונה עשרה, ופסוק ואברהם זקן וכו' שאחרי הלל דראש חודש, וכל כיוצא בזה.

כיון שהוא לעורר רחמי שמתהלים בע"פ  פרתיר לומר כל סלה תשובהבדעת החות יאיר ולפיכך 
   .18בזה יש לסמוך עליוו ,כתפלה הרי זה כתפילה' ה

או פסוק שיש בה שם קודש ואומרה בכינוי  ,כשמשמיט איזה תיבה מן הפסוק 19יש מתירים

  .שלא אסרו אלא כשאומר פסוק שלם 'השם' או 'אלקים' וכדו'

 דף כח:

                                                 
 מ"ב שם א 13
 ח"א סימן קל"ה 14
 מ"ב שם ב 15
שו"ת תורה לשמה סי' מ"ד דכיון שכוונתו להדרוש, אף שמזכיר כמה פסוקים אין שם פסוק ועיין שם ג, מ"ב  16

 עליו, וביותר אם אינו אומר מלה במלה פסוק שלם
ן הוא בשו"ת הרדב"ז )סי' א' ר"ה( דשבח בעלמא מותר שו"ת חוות יאיר סי' קע"ה המובא במשנ"ב סק"ו, וכ 17

 לקרוא על פה
חיי אדם כלל ח' סעי' י"א, מטה ב יןעי שלא לומר תהילים בע"פ מ"ב שם ו אולם יש באחרונים שהחמירו 18

אפרים סי' תרי"ט סעי' כ"ג, שלחן הטהור סעי' א', קיצשו"ע סי' א' סעי' ו', כה"ח סק"ו, זולת בשעת הדחק כשאין 
ובצירוף חידושו של החת"ס בתשובותיו חיו"ד סי' קצ"א  ,תחת ידו ספר תהילים יוכל לסמוך על המקילים

תיקנם דוד המלך שיהיו אומרים בעל פה בכל עת צרה וצוקה,  דתהילים שונה מכל ספרי התנ"ך שמעיקרא
הלל והודיה, ועיי"ש דמש"ה לא מצינו שהיו הלוויים משוררים בביהמ"ק מתוך הספר או עושי הפסח בביהמ"ק 
קוראים הלל מתוך הספר, ובשלחן הטהור שם כותב להחמיר גם שלא לומר הלל בע"פ, ובביה"ל הכא מיקל 

 .לא יבוא לטעותאם שגור היטב בפיו ש
שו"ת שאילת יעב"ץ ח"א סי' פ"א ובספרו מור וקציעה סי' קט"ז, שדי חמד כללים פאת השדה כלל ד' אות  19

 ד' בשם ס' מי שלמה, שו"ת בית הלוי בהקדמה
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 21שוי ,לגמור בהן את ההללמדברי סופרים מצוה  20שמונה עשר יום בשנה
ל   (ל פסוק כטישעיהו ) שנאמר ,בהם עשה מדברי קבלה ְהֶיה ָלֶכם כ ְ יר יִּׁ ִּׁ יל ַהש  

ש  ָחג  ְתַקד ֶ נו  תחילה  22מברך עליהוהִּׁ ו ָ ְצֹוָתיו ְוצִּׁ מִּׁ נו  ב ְ ָ ש  ד ְ ר קִּׁ ֶ כדרך שמברך  ֲאש 
 23ובסוף .על המגילה ועל העירוב, שכל ודאי של דבריהם מברכין עליו

ינו   ָך ְיֹדָוד ֱאלֹה  יֶדיךָ  (ַעל)ְיַהְללו  יָך ַוֲחסִּׁ ל ַמֲעֹשֶ ָ ים כ  יקִּׁ יםנוסח ע"מ ) ַצד ִּׁ יקִּׁ  (ְוַצד ִּׁ
י ְרצֹוֶנָך  ל  (ְוָכל)עֹוֹש  ָרא  ֹשְ ית יִּׁ ָך ב   ם)ְוַעמ ְ ָ ל  ֻּ יָפֲארו   (כ  חו  וִּׁ ב ְ ַ יש  יָבְרכו  וִּׁ נ ָה יֹודו  וִּׁ רִּׁ ב ְ

נו   ְמָך ַמְלכ   יכו  ֶאת ש ִּׁ ו  ְוַיְמלִּׁ יש  יצו  ְוַיְקד ִּׁ ירֹוְממו  ְוַיֲערִּׁ יד) וִּׁ מִּׁ ָ נ ָה נוסח ע"מ ) (ת  רִּׁ ב ְ
בֹוֶדךָ  ם כ ְ יָפֲארו  ֶאת ש   חו  וִּׁ ב ְ ַ יש  יָבְרכו  וִּׁ ְמךָ (יֹודו  וִּׁ י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות. ו ְלש ִּׁ ֶאה . כ ִּׁ  נ ָ

ים)נוסח ע"מ  ר. ( ָנעִּׁ עֹוָלם ְלַזמ   י מ  עֹוָלםו  סח ע"מ נ)כ ִּׁ ל:( מ  ה א  ָ  ְוַעד עֹוָלם ַאת 
חֹות ָ ב  ש ְ ת ִּׁ ַ ל ב  ָ ל  ה ְיֹדָוד, ֶמֶלְך ְמהֻּ ָ רו ְך ַאת  ָ  ב 

 .גומרין את ההלל באחד ועשרים יום ,מקומות שעושין ימים טובים שני ימים
מיני של פסח, שוכן בפסח  שמחת תורה. יום אחד ניתוסףמשום שבסוכות 

 .יום טוב שני של שבועות וכן בשבועות

ראש השנה ויום הכפורים אין בהן הלל לפי שהן ימי תשובה ויראה ופחד לא ימי שמחה יתירה, 
 .לא תקנו הלל בפורים שקריאת המגילה היא ההללכן ו

                                                 
 ז -רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ג הלכה ה  20
ובאמת שבפרק ערבי פסחים )דף קי"ז( אמרו שנביאים " ה והלכ שםמגיד משנה ועיין  השגות הראב"ד שם 21

תקנו הלל על כל צרה שנגאלין ממנה אבל לאמרו בימים קבועין מדבריהם הוא ואף על פי שהביאו בערכין 
אך עיין בכסף משנה שם שתמה על  ".)דף י':( אותו פסוק אינו אלא לסמך ולדמיון, זה דעת רבינו והוא הנראה

רבינו והוכיח ש דאף מצות דברי קבלה ד"ס מיקריא בין הובא לסמך בין הובא לראיה.מ"מ הראב"ד ועל ה
שה והשיג עליו להדיא בסה"מ אשר לו בשרש הא' חולק על בה"ג שמנה קריאת ההלל ומקרא מגילה מצות ע

רבינו שאין ראוי למנות בכלל תרי"ג מצות שהם מדרבנן והרי מקרא מגילה דברי קבלה מפורשים הם לא 
וא"ת " מסוגייתינו שהקשהלחם משנה . ועיין הביאום לסמך ולדמיון ואפ"ה קורא אותם רבינו מצות דרבנן

אמר רבא זאת אומרת הלילא דריש ירחא לאו דאורייתא משמע קשה לכולהו דאיך אמרו בפ"ד דתעניות 
דבחנוכה ובכל השאר הוי מן התורה כיון דדחי מעמד. ויש לומר דמאי דקאמר ]לאו[ דאורייתא ר"ל אין לו 
סמך כלל בתורה אבל כל השאר מה"ת לדעת רבינו ז"ל משום דיש להם סמך מדברי קבלה בפסוק השיר יהיה 

חג, וחנוכה אף על גב דלית ליה סמך מ"מ נביאים תקנו לומר הלל בכל צרה והוי קצת  לכם כליל התקדש
 .סמך

על הלל, מפני שפעמים החדשים חסרים והוי תוך ל' )ר"ד אבודרהם עמוד )שהחיינו( מה שאין מברכין זמן ו 22
 י אליה רבה סימן תכב יז כנסת הגדולה הגהות טור(

 מנוסחתינווסחתו שונה רמב"ם שם הלכה י ונ 23
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שהוא מצוה מדברי  ,גלים צריך לגמור ההלל ביום ולברך עליורהבכל שלש 
מצוה לגמור את ההלל ביום הראשון  24. ובפסחסופרים מתקנת הנביאים

אין  של פסח,ושמיני ושביעי  אך בימי חול המועד ,ובחו"ל אף ביום השני
 .25כבראש חודשבדילוג אלא קוראים  גומרים את ההלל

  .26גמור את ההלל בשבועות ובחו"ל גם ביום טוב שניומצוה מדברי סופרים ל

לגמור ההלל כל שמונת ימי  ותקנת הנביאים, מצות עשה מדברי סופריםו
לפי שכל יום ויום  ,28בורד ובין בציומברכים עליו בין ביחי ,27הסוכות חג

בשונה  ,נחשב ליום טוב בפני עצמו כיון שחלוק בקרבנותיו משאר ימים
של כל שכל קרבנות  מכיון רים בכל יום כמבואר להלן,ממפסח שאין גו
. ובחוץ לפיכך לא תקנו לגמור ההלל אלא ביום ראשון בלבד ,הימים הן שוין

 .29גומרים את ההלל בשמחת תורהץ נתוסיף עוד יום ולאר

לפי שבכל יום נוסף נס  ,גומרין את ההלל 30כל שמונת ימי חנוכהכמו כן 
הרי הוא כחג וכל יום חלוק משלפניו ו ,בנרותיוהוא חלוק  כמו כן .חדש

ובכל יום נשיא שלו חלוק  ,ועוד שהרי קוראים בנשיאים .שחלוק בקרבנותיו
 .31אם כן כל נשיא צריך לגמור ההלל על קרבנותיו ,משל חבירו

ינו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, מברכים על קריאתו  32שגומרים את ההללאלו  בימים ה ְיֹדָוד, ֱאלֹה  ָ ְך ַאת  רו  ָ ב 
ל ְגמֹור ֶאת ַהַהל   נו  לִּׁ ו ָ ְצֹוָתיו ְוצִּׁ מִּׁ נו  ב ְ ָ ש  ד ְ ר קִּׁ ֶ לפי שהוא מצוה מדברי סופרים  . כמנהג הספרדיםֲאש 

לאין מברכין שומנהג האשכנזים  .מתקנת הנביאים חת או אפילו שמא ידלג תיבה א ִלְגמֹור ֶאת ַהַהל ֵּ

                                                 
 שו"ע ונו"כ תפח א 24
מפני שביום שבעה של פסח נטבעו המצרים אמר הקדוש ברוך הוא מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים  25

. מ"ב לפני וכיון שבז' אין אומרים אותו ע"כ בחוה"מ ג"כ אין אומרים אותו שלא יהיה עדיף מיו"ט אחרון שירה
 תצ  ז

 שו"ע ונו"כ תצד  26
 שו"ע ונו"כ תרמד א 27
 מ"ב ו 28
 מ"ב תפח ח 29
 או"ח תרפג 30
 ב"י תרפג 31
 שו"ע ונו"כ תפח 32
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ה ְיֹדָוד   34א מברכיםאל ,33ונמצא שבירך לבטלה שהרי לא גמרו כולו ,אות אחת ָ ְך ַאת  רו  ָ ב 

ינו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם לֱאלֹה  ְקֹרא ֶאת ַהַהל   נו  לִּׁ ו ָ ְצֹוָתיו ְוצִּׁ מִּׁ נו  ב ְ ָ ש  ד ְ ר קִּׁ ֶ   .. ֲאש 

 

 

וכן בימי חול המועד פסח  ואינה מצוה, ,בראשי חדשים קריאת ההלל מנהג
 .כדי שיהיה היכר שאינו מצד הדיןלפיכך קוראין בדילוג  ,35ושביעי של פסח

 . 36בין יחיד בין צבור

 וכן נוהגין ,אין מברכין עליו שאין מברכין על המנהגש 37ומשום כך י"א
וי"א שהצבור מברכין עליו בתחלה לקרוא  ,בכל א"י וסביבותיה הספרדים
גם יחיד ש 39וי"א .ולבסוף, יהללוך. והיחיד אין מברך עליו, 38את ההלל

 . האשכנזים נהגווכן , 40דעה זו מברכים על מנהגולמברך עליו 

לצאת ידי דעת יזהר אדם לקרות בצבור כדי לברך עליו עם הצבור.  גם למנהג האשכנזים מ"מ

  .קים שביחיד אין מברכין עליוהפוס

יקרא מאוחר יותר, ולא יהיה לו אפשרות לקרוא בציבור  ,אם בא לביהכ"נ סמוך להלללפיכך 
יש לו  ,אם הוא באמצע פסוקי דזמרהולא עוד אל אפילו  .ואח"כ יתפלל ,הלל תחלה עם הצבור

מיהו  ,א גרע ממזמורים שמוסיפין בשבתדל ,ואין זה הפסק 41להפסיק לקרות הלל עם הצבור

                                                 
 אין חוששין לזה ומברכין לגמור ההלל לפי שגם לגמור הוא לשון קריאהוהספרדים שש 33
 רמ"א שם 34
 ד שו"ע ונו"כ תצ 35
ום דכתיב השיר יהיה לכם כליל התקדש חג ודרשינן ליה וכל ההלל אין לקרוא מש ,שו"ע ונו"כ תכב ב 36

המקודש לחג )ר"ל שאסור בעשיית מלאכה( טעון שירה ושאין מקודש לחג אין טעון שירה )ערכין ד' י'( אלא 
 .שנהגו אבותינו לקרותו וכדי שיהיה היכר שאינו מצד הדין לכן מדלגין בו

 יחיד לא יקרא כללולדעתו  הוא דעת הרמב"ם שם הלכה ז 37
. מ"ב שגם לגמור הוא לשון קריאה ,לשון גומר אינו בדוקא על מי שגומרשלפי , זורואם בירך לגמור א"צ לח 38

 שם יג
 "א שםרמ 39
כמו יום טוב שני ]כפי המבואר בביצה דף ד'[ וכיוצא בזה, כן כתבו התוספות והאור זרוע. וכתבו התוספות  40

י אינו ערכין דף י' וזה לשונם, ומכל מקום נקט דעת רבנו תם בידך דטוב לברך ליחיד נמי בתחלה, דנהי דודא
מחוייב לאמרו, מכל מקום מאחר שמזקיק עצמו לכך אין זה ברכה לבטלה, כמו שהנשים מברכות על נטילת 

שם שער הציון . לולב שאינו לבטלה, דאף על פי שהם פטורות מכל מקום הם רשאות לטלו, עד כאן לשונם
 .ס"ק יג

מ"מ ו או לאחר שחרית וא"כ מה לי אם יקרא עכשי ,שסומך הוא על ברוך שאמרואע"ג שבלא"ה לא יברך  41
שער . הכי עדיף טפי, שיוצא בזה גם דעת הרמב"ם דסבירא לה דבראש חדש אין לקרות בברכה בשום גווני

 .ס"ק טז שםהציון 
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לא יברך על ההלל לא בתחלה ולא בסוף ויוצא במה שכבר בירך ברוך שאמר בתחלה ה במקרה ז

 . 42וברכת ישתבח בסוף

אז חייב הוא בברכה לכו"ע אין לו לומר באמצע פסוקי דזמרה שבימים שגומרים את ההלל  אולם
 .הברכותשלא יפסיד 

בין בר"ח ובין ברגלים ובר"ח  ,אומר לשנים שיאמרו עמו ראשי פרקים ,כשיחיד קוראשוי"א 
בשעה שאומר הודו וא ברבים, יטה שאין קוראים אלהשיוצא ידי ו רא ברבים,הוא כקונחשב 

אין  ,פניו שניםאם אין מצויין למשום כך ו ,זה אינו אלא לכתחלה אולם  .43יענו ג"כ אחריו הודו
 .לו לחזור אחריהם

ִיםין, מתחילין מתחלת ההלל עד כיצד מדלג ִמיׁש ְלַמְעְינֹו מָּ נו  ודולג  ַחל ָּ נו  יואומר  לֹא לָּ רָּ ד ְזכָּ ֹדוָּ

ךְ  רֵּ י  כו' עד הללויה ומדלגו ְיבָּ ַהְבת ִ יבואומר  אָּ ׁשִ ה אָּ  .44עד סוף ההלל, זה הוא המנהג הפשוט מָּ

 

                                                 
 מ"ב שם טז 42
. רמ"א שם ומ"ב דבהודו שייך זה טפי דהרי אומר הודו ומשמע דלאחרים אומר -ונהגו כן בהודו ולא באנא  43

 יז יח
 ג אחרמ"ב שם יב ויש שדילגו דילו 44


