
  בהלל' גו' אנא ה' עניית הודו גו
  

  א,  לט– ב, סוכה לח
' הוא אומר אא ה . מכאן שמצוה לעות ראשי פרקים,'והן אומרים הודו לה' הוא אומר הודו לה

' הצליחה א והן אומרים אא ה'  הוא אומר אא ה...הושיעה א ' הושיעה א והן אומרים אא ה
  .אמר אביי מוסיף לכפול מאודך ולמטה..  .ל מכאן שאם בא לכפול כופ,הצליחה א

  י שם"רש
שהרוצה לכפול ,  סימן זה החזיקו לדעת.ואחר כך עוין, והן שומעין, הצליחה א' הוא אומר אא ה
  . ואלו שומעין ועוין הרי זו כפילה...שהרי שומע כעוה , כמו שזה כפל, את ההלל כופל

  ה מכאן"שם סד' תוס
  . והצבור עוין על כל אחד ואחד הודו,אומר שלשה יאמרו אוהגין עכשיו ששליח צבור 

  ג,  קיגשוחר טובמדרש 
, והאומר אחד[שים למי אומר הללו ל, מכאן אמרו חכמים אין הלל פחות משלושה בי אדם... הללו 

  . ]הרי כאן שלשה

  נז' ר סי"שוע
 שאומר להם ברכו והוא ,כלל כדי שלא יוציא את עצמו מן ה,'וכו' ץ לחזור ולומר ברוך ה"וצריך הש ג

  .איו מברך

  תכב' א סי"רמ
 והגו כן . דאז הוי כרבים, אומר לשים שיאמרו עמו ראשי פרקים, ויש אומרים דכשיחיד קורא ב

  .בהודו

  שםא "מ
  .והטעם דלמי יאמר הודו.  לא יאמר הודו אלא לשיםז

ומוטב שיאמר בעצמו . ואם לא שמע לא יצא. ץ דשומע כעוה"מפי הש' צריך לשמוע יאמר א וגו ח
  .בחת

  תעט' ר סי"שוע
דהייו שהאחד יאמר לשים שעמו , כדי לומר הודו בשלשה,  מצוה לחזור אחר זימון לאמירת ההללו

 עיין שם ,ב"תכ' שתבאר בסיכמו . 'וגו' וכן באא ה. 'וגו' והם יעו אחריו הודו לה', וגו' הודו לה
  .הטעם

אלא די , אין צריך לחזור אחר שלשה אשים מבית אחר, ומכל מקום מי שאין שים אוכלין עמו בבית
' ואף שלכתחלה מצוה מן המובחר לומר הודו ואא בג. באשתו וביו שהגיעו לחיוך שיעו אחריו

כך בשביל זה לטרוח אחריהם ולהביאם מכל מקום אין צריך להקפיד כל , אשים שהגיעו לכלל מצות
  .אלא די באשתו וביו שהגיעו לחיוך, מבית אחר

  תפח' ר סי"שוע
  .ץ"אחר הש, כדי שיעה עמהם הודו ואא... ומצוה מן המובחר לקרותו עם הציבור  ג

  ח חשון"היום יום לאדר
  .וגם כשמתפללים ביחיד, פסוקים יאמר א'  אחר כל אחד מהג,'כופלין הודו לה

  ליקוט טעמים ומנהגים
'  וכל המסובין עוין אחריו הודו גו,'מקריא הודו גו) ץ בשאר ימות השה"או הש (הגדול .'גו 'לה הודו

  .וכן ביאמרו. 'יאמרו גו' הודו גו:  ועוין אחריו,'יאמר גו: וחוזר הגדול ומקריא. 'יאמר גו

  ).פעמים' ד(' אא ה

  .י לעולם חסדוכ' ודו גוה:  אומרים–'  אחרי הפסוקים יאמרו גו–

  


