
  ויקח יעקב אבן

 הלל

 

( 'ו, וכ"הללויה"תהילה, , "הללו"בצורות השורש "הלל" מופיע בתנ"ך )כולל 
 ת הפרקיםחלוקב תהיליםספר ם, כמספר הפרקים במי( פעק"נ) 150

 נהוג "הלל" לבין ספר תהילים אינו מתמצא בכך.  ןוהקשר בי .המקובלת אצלנו
( עד קי"ח ויה הללו עבדי ה'פרקים קי"ג )הללההלל" את תפילת לכנות בשם "

 . של ספר תהילים )הודו לה' כי טוב(

 קי"חההלל, כך עמודים הממוספרים תפילת מסיים את  קי"חכשם שפרק 
אוספים של שני קיום עוד  עלבמסכת שבת ובמסכת פסחים מלמדים אותנו 

 ."הללפרקים בספר תהילים המכונים אף הם "

 :והאמר מר ?בכל יום. איני הלל יהא חלקי מגומרי :רבי יוסי אמר
הקורא הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף! כי קאמרינן בפסוקי 

 :שבת קי"ח   .דזמרא

בי דברי ר -רביעי גומר עליו את ההלל ואומר הלל הגדול  :נו רבנןת
 פסחים קי"ח. רפון.ט

 שזכו לכינוישלושה אוספים של פרקי תהילים שיש אנחנו למדים  אם כן,
 "הלל":

הנקרא כך בגלל פרקים קי"ג עד קי"ח )לפעמים בדילוג(  המצרילל הה .1
 , וכן ע"פ רש"י :"הפסוק "בצאת ישראל ממצרים

הלל שאנו קורין בפסח, לפי שיש הלל אחר הקרוי  -מצראה 
 .בברכות נו רש"י עלהלל הגדול, קורין לזה הלל המצרי    

המוסיפות פרק קל"ו )הודו לה' כי טוב( )ויש דעות לל הגדול הה .2
 (ים סמוכיםפרק

פרקי הסיום של ספר תהילים קמ"ה )תהילה  פסוקי דזמרהשבלל הה .3
לדוד ארוממך אלוהי המלך( עד ק"נ )הללויה הללו אל בקדשו(, עם 

 רק קמ"ה.פלתוספות 
  



 . לדעתי דבר זה בא, המיוחס לדוד המלךמספר תהילים לקוחיםההלל סוגי כל 
 :יםהפסוקדבר לקיים את 
ל  ִויד ֶמֶלְך , ַעלה' ֶאתְלַהלֵּ י דָּ ל ְידֵּ אֵּ   עזרא ג' י'  ִיְשרָּ

ִויד ל ְלהֹודֹות ְבִמְצַות דָּ  נחמיה י"ב כ"ד    ְלַהלֵּ

ל לַ  ִויד ה'ְלַהלֵּ י דָּ  'ט ל"כ 'דברי ימים ב    ְבִדְברֵּ

 

 ברכות הלל

נוסחי ע"י השוואת הללו בין סוגי ההלל רב דמיון שחז"ל ראו אפשר להשתכנע 
 לפני ואחרי אמירתם. שקבעו לברך הברכות 

 :לחלוטין הברכה לפני פסוקי דזמרה ואחרי ההלל המצרי הינה זהה
ה  רּוְך ַאתָּ ל , ה'בָּ חֹותֶמֶלְך ְמֻהלָּ  .ַבִתְשבָּ

 :קצתרק במשונה ואילו אחרי פסוקי דזמרה יש גרסה 
ה  רּוְך ַאתָּ חֹותה', בָּ דֹול ַבִתְשבָּ ל ֶמֶלְך גָּ  .אֵּ

 "הלל": שורשמופיע הבברכות 
 ֶמֶלְך ְמֻהלָּל...  ְנַהְלֶלָך   ...   הְמֻהלָּל :לפני פסוקי דזמרה

 ֶאת ַהַהלֵּל רמֹ גְ לִ \אִלְקרֹ  :לפני ההלל המצרי

ה :אחרי פסוקי דזמרה ל ְוִזְמרָּ  ַהלֵּ

 ֶמֶלְך ְמֻהלָּל...  ְיַהְללּוָך :אחרי ההלל המצרי

 ופיע:מרבה להוגם "להודות" 
אֹות אחרי פסוקי דזמרה: כֹות ְוהֹודָּ  ְברָּ

 ִכי ְלָך טוב ְלהודות אחרי ההלל המצרי:

 :(פסוקי דזמרה לשברכות לא רק ב)והשורש "זמר" מופיע  גםו
חֹות ּוִבְזִמירֹות :לפני פסוקי דזמרה  ִבְשבָּ

ה :אחרי פסוקי דזמרה ל ְוִזְמרָּ  ַהלֵּ

ר :אחרי ההלל המצרי  ּוְלִשְמָך נֶָּאה ְלַזמֵּ

 :לפני פסוקי דזמרהרשימת הפעלים שיש לשם לב 
ֲאֶרָך ְוַנְמִליְכָך ְוַנְזִכיר ִשְמָך  ְלָך ּוְנַשְבְחָך ּוְנפָּ חֹות ּוִבְזִמירֹות ְנַגְדֶ ִבְשבָּ

ינּו נּו ֱאֹלהֵּ  ַמְלכֵּ
  :ל המצרילאחרי ההה גם מופיע

ֲארּו ִוירוֹ ְבִרנָּה יוֹ  ְרכּו ִויַשְבחּו ִויפָּ ְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִדישּו ְוַיְמִליכּו דּו ִויבָּ
נּו   ֶאת ִשְמָך ַמְלכֵּ



ות ייחודיות. ברכלו אין לל הגדול משום שברכות לפני ואחרי הההתייחסנו ללא 
א וואז הבמסגרת פסוקי דזמרה בשבתות וימים טובים נאמר ההלל הגדול 

ין ההלל המצרי מופיע ב, ושם בהגדה של פסחגם . הוא  נאמר ונהנה מברכותי
וישתבח, ולכן נהנה מהברכה לפני ההלל  (ברכת שיר"נשמת כל חי" )לבין 

אחר לההלל הגדול ה נהוג לקרוא את הי והברכה אחרי פסוקי דזמרה.המצרי 
 ירידת גשמים, אבל אין לנו עדויות לברכותיו במקרה זה.שנענו תפילות ל

 

  הלל קריאת

כל הרי קל להבין למה כינו את פרקי הסיום של ספר תהילים "הלל", כי 
כשבאו חז"ל להוסיף את ם ב"הללויה". מיומסיי יםמתחיל ים האלהפרקה

ְך יָּּה הפרק הקודם לאלה, פרק קמ"ה, הוסיפו לסופו את הפסוק:  רֵּ ַוֲאַנְחנּו ְנבָּ
ה ְוַעד עֹולָּם ַהְללּויָּּה ַעתָּ  מֵּ

 ויה".מפרק קט"ו כדי שגם הוא יסתיים ב"הלל

בפרקים קמ"ח )הללויה, הללו את ה' מן השמים( וק"ן )הללויה, הללו אל 
, ואילו בכל אחד מהפרקים בקדשו( יש י"ג מילים מהשורש "הלל" כל אחד

  קמ"ה, קמ"ו, קמ"ז, קמ"ט מופיע השורש הלל בדיוק ארבע פעמים.

 גם ההלל המצרי מתחיל בדברי הלל:

י ה'. ַהְללּוָיּה. ַהְללּו  ם ה' ְללּוהַ ַעְבדֵּ ם ה' ְמבֹ . ֶאת שֵּ ה ְיִהי שֵּ ַעתָּ ְך. מֵּ רָּ
ם ה' ְמֻהָלל אוֹ ִמִמְזַרח ֶשֶמש ַעד ְמבוֹ . לָּםְוַעד עוֹ  מוִשיִבי ֲעֶקֶרת ...  . שֵּ

ה  חָּ ִנים ְשמֵּ ם ַהבָּ  .ַהְללּוָיּהַהַבִית אֵּ

אלא מסתיים במילים מהשורש "הלל", פרק האחרון של ההלל המצרי אינו ה
וסח "יהללוך ה' להוסיף נחז"ל תקנו אבל  ,לה' כי טוב, כי לעולם חסדו"ב"הודו 

 אלהינו כל מעשיך" בסופו.

 הלל הגדול השורש "הלל" אינו מופיע כלל!ב זאת תלעומ

 :תענית מופיע לראשונה במשנה"הלל הגדול" השם 
אמר להם  מעשה שגזרו תענית בלוד, וירדו להם גשמים קדם חצות.

ויצאו ואכלו ושתו ועשו  ואכלו ושתו ועשו יום טוב.רבי טרפון, צאו 
  יום טוב, ובאו בין הערבים וקראו הלל הגדול.

 משנה תענית פרק ג משנה ט'                                

 :מסביר ו מקוםתובאירושלמי הו
אי זו היא הלל הגדולה? רב פרנך בשם רב חנינא: "הודו לאלהי 

  כי לעולם חסדו, הודו לאדוני האדונים כי לעולם חסדו". האלהים
 תלמוד ירושלמי מסכת תענית פרק ג' הלכה י"א    



 

 אינו מסביר את השם "הלל".מזהה את הפרק בתהילים אבל הסבר זה 

 לכינוי: סיבהמציע  בליבתלמוד הה

ולמה נקרא שמו הלל הגדול? אמר רבי יוחנן: מפני שהקב"ה יושב 
 מסכת פסחים, דף קי"ח.  .עולם ומחלק מזונות לכל בריהברומו של 

 פרש:נדחק להרשב"ם . רכהוצכל מובנת תשובה שאינה 

 .והיינו דבר גדולדכתיב ביה "נותן לחם לכל בשר" 

 .מילה "הלל"את המילה "גדול" אבל לא המסביר את ה

 :ספר עזראמ פסוקמפורש בכינוי פרק קל"ו בשם "הלל" הסבר לעניות דעתי 

 עזרא ג' י"א      ַוַיֲענּו ְבַהלֵּל ּוְבהֹוֹדת ַלה' ִכי טֹוב, ִכי ְלעֹולָּם ַחְסדוֹ 

"הודו לה' כי טוב, כי לעולם  לבין אמירת"הלל" יש קשר הדוק בין כלומר 
דומה "הודו לאל הסיום )ונוסח  פרק קל"ו של החיהפת ! זהו נוסחחסדו"

 !ההלל המצרי שלמסיים כן הפסוק ההשמים, כי לעולם חסדו"( ו

 בתנ"ך: ו, ומקורהינו נפוץ בסידור להלל""ו ""להודותהשורשים הצמדת 

ֶות ְיַהְלֶלךָּ  , מָּ  ח"ח י"ל יהוישע  ִכי ֹלא ְשאֹול תֹוֶדךָּ

  עזרא ג' י"א   ַוַיֲענּו ְבַהלֵּל ּוְבהֹוֹדת ַלה' ִכי טֹוב, ִכי ְלעֹולָּם ַחְסדוֹ 

ִויד ל ְלהֹודֹות ְבִמְצַות דָּ  נחמיה י"ב כ"ד   ְלַהלֵּ

לּוְלהַ  ל ְזִכיר ּוְלהֹודֹות ּוְלַהלֵּ אֵּ י ִיְשרָּ  דברי הימים א' ט"ז ד'  ַלה' ֱאֹלהֵּ

 דברי הימים א' כ"ג ל'    ּוְלַהלֵּל ַלה' ְלֹהדֹות

ל ַלה' ַעל   ה ג'"כ 'דברי הימים א    ֹהדֹות ְוַהלֵּ

ם ִתְפַאְרֶתָך ְך, ּוְמַהְלִלים ְלשֵּ  ג"י ט"כ דברי הימים א'  מֹוִדים ֲאַנְחנּו לָּ

ת ּוְלֹהדֹות ּוְלַהלֵּל רֵּ  דברי הימים ב' ל"א ב'   ְלשָּ

  וכן הרבה.

אפשר להכליל את קביעתנו הקודמת ולומר שאפשר לכנות בשם "הלל" לכן 
בתהילים הפותח ומסתיים במילה מהשורש או אוסף של פרקים כל פרק 

להודות" )כגון "הודו " מהשורש "הלל" )כגון "הללויה", "הללו", "מהולל"(, או
 לה' כי טוב"(.

 
 יש קשר נוסף בין פרקי ההלל השונים. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9C_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C#cite_note-3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9C_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C#cite_note-3


, כלומר או "בקירוי" "לסירוגין"מקדש אמרו פרקים אלו בעדויות ש נןיש
 או בחזרה על הנאמר או – עוניםהמשורר היה אומר חלק מהפסוק והקהל היו 

 " וכד'.ברכו את ה'", "כי לעולם חסדו", "הללויהבכגון "

אמר רבא: הלכתא גיברתא איכא למשמע ממנהגא דהלילא. הוא 
 ל"ח:  מסכת סוכה     .אומר הללו עבדי ה', והן אומרים הללויה

ואמר רבא ממנהג של עכשיו אנו למדים מהו עיקר קריאת הלל 
לפי שהכל חייבין בקריאתו ואין הכל בקיאין  .כשתיקנוהו תחילה

 רש"י שם.  והכל עונים מקצת ,תקנו אחד קורא ואחרים שומעים ,בו

 וגם במדינה היו שחזרו על פסוקים מסויימים :

. יברך - אחריו לברך.  יפשוט - לפשוט, יכפול – לכפול שנהגו מקום
 משנה סוכה פרק ג'    המדינה. כמנהג הכול

כאשר מצויין "כי לעולם , ממש כך בספר תהילים פרק ההלל הגדול נשאר לנו
ואילו בהלל המצרי הדבר אינו מצויין חסדו" אחרי כל שלוש או ארבע מילים, 

אבל , (קי"ח)חוץ מארבעת הפסוקים הראשונים של פרק  מפורשות בתנ"ך
 ,יהודי תימן מגדילים לעשות .לומר חלקים ממנו לסירוגיןרוב הקהילות נוהגים 

 . ליח הציבור קורא פסוק מההלל, וכל הציבור עונים אחריו הללויהכאשר ש

לא נהגו כבר שמסבירים תוספות ה, ואילו כנראה כך נהגו בתקופת התלמוד
  :בימיהםכך 

 ,ומה שאין אנו נוהגין עכשיו לעשות כן משום דמנהגא קרי ליה
 שם ד"ה הלכתאתוספות    והיכא דלא נהוג לא נהוג.

הלל שבפסוקי דזמרה. שם האמירה לסירוגין נהג גם לגבי הנהג מנראה ש
היה מכריז קודם התהילה בבית הכנסת או שליח הציבור מקדש בית הבלוי ה

הוא "הללויה" כדי להסביר לקהל את התשובה המצופה לכל פסוק. לאחר מכן 
 :והקהל עונים ממשיך

 ַהְללּויָּּה  קהל       ה' ַהְלִלי ַנְפִשי ֶאת שליח ציבור

ה לֵּאֹלַהי ְבעֹוִדי שליח ציבור י, ֲאַזְמרָּ  ַהְללּויָּּה  קהל   ֲאַהְללָּה ה' ְבַחיָּ

"הודו לה' כי טוב, כי ביחס לשונים המנהגים את האפשר להבין  דומהבצורה 
לעולם חסדו" בהלל המצרי. לפי מנהג אחד "כי לעולם חסדו" הינו תשובת 

 הקהל:
 ִכי ְלעֹולָּם ַחְסדוֹ  קהל  הֹודּו ַלה' ִכי טֹוב   שליח ציבור
ל   שליח ציבור אֵּ  ִכי ְלעֹולָּם ַחְסדוֹ  קהל  ֹיאַמר נָּא ִיְשרָּ
ית ַאֲהֹרן   שליח ציבור  ִכי ְלעֹולָּם ַחְסדוֹ  קהל  ֹיאְמרּו נָּא בֵּ

י ה'   שליח ציבור  ִכי ְלעֹולָּם ַחְסדוֹ  קהל  ֹיאְמרּו נָּא ִיְראֵּ



 

 לפי מנהג אחר שליח הציבור קודם מכריז שתשובת הקהל המצופה הינה 
 " ולאחר מכן ממשיכים:הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו"

ל   ציבורשליח  אֵּ   ִכי ְלעֹולָּם ַחְסדוֹ  ֹיאַמר נָּא ִיְשרָּ
 הֹודּו ַלה' ִכי טֹוב ִכי ְלעֹולָּם ַחְסדוֹ  קהל

ית ַאֲהֹרן   שליח ציבור  ִכי ְלעֹולָּם ַחְסדוֹ  ֹיאְמרּו נָּא בֵּ
  הֹודּו ַלה' ִכי טֹוב ִכי ְלעֹולָּם ַחְסדוֹ  קהל    

י ה'   שליח ציבור    ִכי ְלעֹולָּם ַחְסדוֹ  ֹיאְמרּו נָּא ִיְראֵּ

  .הֹודּו ַלה' ִכי טֹוב ִכי ְלעֹולָּם ַחְסדוֹ  קהל    

 
 

 בכל יום אברכך ואהללה שמך

 :ותלשלושת סוגי ההלל יש עתים מוגדריש לשים לב לכך ש

  כל יוםשחרית של הינו הלל שאומרים בדזמרה ההלל שבפסוקי ; 

 ההלל הגדול אומרים בשבתות וימים טובים;  

  בלבד המצרי שמור לימים טוביםההלל. 

 כל היום לקיים את דבר הפסוק:ב וכלשההלל קבעו לומר דעתי עניות ל

, ו ְבָכל יוֹם ְרֶכךָּ ֶעד.  ֲַאַהְלָלהֲאבָּ  ִשְמָך ְלעֹולָּם וָּ

 להיאמר בכל יום.במיוחד קמ"ה עד סוף הספר מתאימים  יםפרקהלכן ו

 האחרונים של תהילים בלבד:רש"י שני הפרקים ומה אומרים בכל יום? לדעת 

הללו את ה' מן השמים  -שני מזמורים של הילולים  פסוקי דזמרא
 רש"י שם :הללו אל בקדשו

 ק"נ(:-שמדובר בששת הפרקים האחרונים )קמ"ה תואילו מסכת סופרים קובע
 עם חלקי יהא יוסי' ר ואמר .יום כל של המזמורים וששת

 מסכת סופרים פרק י"ח  . הללו המזמורים ששת יום בכל המתפללים
 וכן אצל הרי"ף והרא"ש והרמב"ם:

ושבחו חכמים למי שקורא זמירות בספר תהלים בכל יום, מתהלה 
 הלכה י"ב 'משנה תורה, הלכות תפילה פרק ז .  לדוד עד סוף הספר

 
 
 



לעומת ולאומרם בכל יום בגמרא לומדים מדברי ר' יוסי שפרקים אלו מתאימים 
 :כל יוםלאינו מתאים הלל המצרי הזאת 

 :והאמר מר ?בכל יום. איני הלל יהא חלקי מגומרי :רבי יוסי אמר
הקורא הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף! כי קאמרינן בפסוקי 

 :שבת קי"ח         .דזמרא

במובן המקובל יוסי "לגמור את ההלל"  ירבהגמרא את דברי הבינה בתחילה 
ללא  קי"ח של ספר תהילים-)פרקים קי"גומר את ההלל המצרי המלא ל –היום 

רבי יוסי עצמו. לכן  כזאת מנוגדת לאמירה אחרת של אמירהאבל . (השמטות
את ספר תהילים, ע"י אמירת הפרקים האחרונים  לגמורשכוונתו אולצו להבין 

 של ספר תהילים. 

 :בכל יוםהסיום אמירת פרקי הסביר ל ר' סעדיה גאון מביא סברה נוספת
 ולפניהם ה"הקב תשבחות מספר מזמורים לקרוא אומתנו והתנדבה
 על מברך שהמאמין אחרי כך לעשות ותיקנה ,ברכות שתי ואחריהם

  התפלה.... זמן עד יקיצתו מראשית אותו הקורים המקרים כל
 סידור רס"ג

שאפשר להבינם  בפרקים אלולשלל הדימויים של רבינו סעדיה גאון כוונתו 
 :כגון, כמכוונים לפעולות שעושה האדם בבוקר

  ואומר: מתעורר משינה שהיא אחד מששים למיתה
י, ה לֵּאֹלַהי ְבעֹוִדי  ֲאַהְללָּה ה' ְבַחיָּ   ֲאַזְמרָּ

 :פוקח את עיניו ואומר
ַח ִעְוִרים רּו; ה' ֹפקֵּ ֶליָך ְיַשבֵּ ינֵּי ֹכל אֵּ  עֵּ

 :קם ממיטתו ואומר
ְך ה'  ל ַהְכפּוִפיםסֹומֵּ ף ְלכָּ ל ַהֹנְפִלים, ְוזֹוקֵּ  ְלכָּ

 :רואה את בני ביתו ואומר
ִניְבתּולֹות ַבחּוִרים ְוַגם ִרים ִעם , ְזקֵּ  ְנעָּ

 :מביט דרך החלון לראות אם זרחה השמש ואומר
י אֹור ל כֹוְכבֵּ ַח, ַהְללּוהּו כָּ  ַהְללּוהּו ֶשֶמש ְויָּרֵּ

 לפני התפילה ואומר: רטועם את המות
ן ה נֹותֵּ ֶהם ֶאת ְוַאתָּ ּהָאְכלָּם ְבִעתוֹ  לָּ ה ַלְחמָּ מָּ ן ִלְבהֵּ  ; נֹותֵּ

  :יוצא מביתו ומרגיש את מזג האוויר ואומר
ַמִים ִבים ַהְמַכֶסה שָּ ר, ְבעָּ טָּ ִכין לָָּאֶרץ מָּ ִבים; ַהמֵּ ַמִים ְבעָּ , ַהְמַכֶסה שָּ

ר; טָּ ִכין לָָּאֶרץ מָּ ֶמר ַהמֵּ ן ֶשֶלג ַכצָּ ר, ַהֹנתֵּ ֶפר ְיַפזֵּ אֵּ ַמְשִליְך ַקְרחֹו , ְכפֹור כָּ
רֹו  ה ְדבָּ ה ֹעשָּ רָּ  ְכִפִתים; רּוַח ְסעָּ

 נכנס לבית הכנסת ואומר:
רֹוב ל ה' קָּ ל ַעם ְקֹרבוֹ ; ֹקְרָאיו ְלכָּ אֵּ ְתִהלָּתֹו ִבְקַהל  ;ִלְבנֵּי ִיְשרָּ

יו ;ֲחִסיִדים ל ְבֹעשָּ אֵּ ִגילּו ְבנֵּי , ִיְשַמח ִיְשרָּ ם ִציֹון יָּ  .ְבַמְלכָּ



 :האלו הפסוקים מברכות השחר נגזרו מתוך שלושבעצם, 
ַח ִעְוִרים, ה ף ְכפּוִפים. 'ה' ַמִתיר ֲאסּוִרים. ה' ֹפקֵּ  ֹזקֵּ

לבחירת  נוסףאת הרעיון של רס"ג כדי להגיע להסבר  רחיב, אפשר להלדעתי
מדובר כן פרקי הסיום של ספר תהילים להיות ההלל של כל יום. בפרקים אלו 

אלו נסים שנעשו מקרים שיש להלל את הקב"ה בגללם; אבל אין  "מקרים"על 
אלה  פרקיםהמתרחשים בכל יום.  ,שבטבע "נסים"לישראל בזמן מסויים, אלא 

הכוכבים, כיסוי השמים הירח ו, יציאת המזכירים את זריחת השמש ושקיעת
וצמיחה של חיטה וחציר לתת , נשיבת הרוח, וברד בעננים, ירידת גשם ושלג

 אוכל לאדם ולבהמה. 

ההלל של ימים טובים משבח את הקב"ה על הניסים היוצאים לעומת זאת, 
את  קוראיםומתי בדיוק  .םמימסויי יםישראל באירועכלל מגדר הטבע שנעשו ל

ההלל המצרי? הגמרא קובעת שגומרים את ההלל בי"ח ימים )ובגולה בכ"א 
 ימים(:

הואיל ויחיד  ?מאי שנא הני .בשנה מכה בחליל וכו'שנים עשר יום 
 :דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק .גומר בהן את ההלל

שמונה ימי החג  - שמונה עשר ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל
ושמונה ימי חנוכה ויום טוב הראשון של פסח ויום טוב הראשון של 

החג ושמונה ימי חנוכה תשעה ימי  -ובגולה עשרים ואחד  ;עצרת
 ערכין י..     ושני ימים טובים של פסח ושני ימים טובים של עצרת

בימינו רבים גומרים את ההלל גם ביום עצמאות וביום שחרור ירושלים, כך ו
 שבארץ ישראל גומרים את ההלל עשרים פעם בשנה )ובגולה כ"ג ימים(.

 ם האחרונים שלימיה תששב "חצי הלל"()הנקרא ילוג את ההלל בד קוראים
בו הלל  קוראיםשאין השנה ראש את להוציא )ראשי חודשים  העשרפסח ו
ה ראשי עשראת ההלל(. גומרים בו  חודש טבת החל בחנוכה,וראש כלל, 

ימים משום שייתכנו יש שני ימים של ראש מעשרה אלה עולים ליותר  חודשים
 תמיד של יום אחד, ואילו ינםתשרי, שבט, ניסן, סיון, ואב החודש. ראש חודש 

 ינםחשוון, אדר )שניהם בשנה מעוברת(, אייר, תמוז, ואלול הראש חודש 
. יםולפעמים חסר יםראש חודש כסלו וטבת לפעמים מלא. תמיד של שני ימים

ימים שבהם אומרים את ההלל בדילוג, ולא יותר מכ"ו  בלכן יש לא פחות מכ"
או יום שחרור ירושלים \ום עצמאות ולאלו שאומרים את ההלל בדילוג בי ימים.

 למספרים אלו. יש להוסיף יום או יומיים

 

 



 מחרף ומגדף

גם אם ההלל שבפסוקי דזמרה מתאים יותר מההלל המצרי נשארת השאלה, 
ההלל המצרי ביום שאינו יום , מדוע חשב ר' יוסי שהקורא ביום חוללהיאמר 

כל כך לא מתאים  מה נמצא בהלל המצרי שהינו? מחרף ומגדףנקרא  טוב
 להיאמר בכל יום?

 קוראיםש שמעמארץ ישראל הוא לבבל בגמרא מספרים כי כאשר רב הגיע 
את ההלל המצרי בראש חודש )מה שלא היה נהוג בארץ ישראל( וחשב 

 :, אבל נמנע כאשר ראה שהם קוראים את ההלל בדילוגלהפסיקם

סבר  ,חזינהו דקא קרו הלילא בריש ירחא .רב איקלע לבבל
שמע מינה מנהג  :כיון דחזא דקא מדלגי דלוגי אמר .לאפסוקינהו

 מסכת תענית כ"ח:    .   אבותיהם בידיהם

כלומר, לא זו בלבד שרב סבר שאסור לקרוא את ההלל המצרי ביום חול, אלא 
! ההבדל בין מנהג ארץ ישראל לבין מנהג בבל אף בראש ראש חודש אסור

 : ר' אשתורי הפרחימוסבר ע"י 

מיהא דבני ארץ ישראל לא היו קורין הלל בראש חודש מפני משמע 
שהיו מקדשין על פי הראיה ודי להם בזה, אבל בני בבל קורין לפי 

ר אחר  כפתור ופרח פרק י"ד        .שלא היה להם ֶהכֵּ

 תיות באמירת ההלל המצרי ביום שאינו מיועד לכך: ירש"י מסביר את הבעי

שנביאים הראשונים תיקנו לומר בפרקים  הרי זה מחרף ומגדף
וזה הקוראה תמיד בלא  ,לשבח והודיה כדאמרינן בערבי פסחים

 שבת קי"ח:על רש"י     . תה אינו אלא כמזמר שיר ומתלוצץעִ 

מקובל ואפילו משובח לקרוא לקבל את חריפות הדברים, כי הרי מאד וקשה 
 מתלוצץ!פרקי תהלים בכל יום, ואין אנו אומרים שהנוהג כך 

 המהרש"א מנסה לתרץ:גם 

 ,הנס על מיוחדים בימים נתקן דהלל משום'. כו מחרף רי זהה
 מי ונמצא .הבריאה טבע לשנות היכולת בעל הוא ב"ההק כי לפרסם
 הראוים בימים גם הנס על אומרו יתפרסם לא יום בכל שאומרו
 חלילה בידו שאין ומגדף כמחרף רי זהוהם יתברך, הש נסי לפרסם
 מהרש"א חידושי אגדות מסכת שבת דף קיח:      הבריאה. טבע לשנות



 ,ואומר את ההלל המצרי במקום ההלל בפסוקי דזמרה כלומר, המפריז

של הקב"ה דווקא מטיל ספק ביכולתו  ,במקום להלל את הקב"ה על נסי הטבע

 .גדףלשנות את חוקי הטבע כשירצה, ולכן נחשב מ

שהמהרש"א דואג שמתוך אמירה יומיומית אפשר להבין יותר. מלא הסבר זה 
שלו, ואז גם אם ייאמר  מיוחדותנפגעת ה ,של ההלל המתאים לימים מיוחדים

מתוך חזרה  ,כמו כן השפעה חזקה על נפש האדם.אותה לא תיתכן ביום טוב 
קיימים רק ניסים להגיע למסקנה שאפשר לטעות ול ההלל המצרי עמיותרת 

 נהיג את העולם באופן שרירותי!והקב"ה מ ,אין חוקי טבע כללו

דווקא אפשר לטעון את הטענה ההפוכה. כי  אינו מספק,הסבר זה גם  אבל
ש"חוק למסקנה להגיע אפשר הלל של פסוקי דזמרה העל יומית מתוך חזרה 

וכך חס וחלילה להגיע למסקנה שאין בידי הקב"ה לשנות את נתן ולא יעבור", 
 טבע הבריאה. 

את דברי ר' יוסי )וכן את רש"י והמהרש"א( ע"י  ןלהבידעתי אפשר עניות ל
שני סוגי ההלל. כפי שהראינו לעיל מתאים לקרוא את ההלל כוונות צירוף 

שבפסוקי דזמרה בכל יום, כולל בשבתות וחגים, כי תהילים אלה מהללים את 
הם מחזקים בלב האדם את התודעה שהקב"ה  הקב"ה על הנסים שבכל יום.

ואז כדי לחזק את האמונה הנוהג על פי חוקי טבע נפלאים.  ברא עולם מסודר
שהקב"ה הינו אדון עולם שהנהיג את חוקי הטבע ויכול לבטלם לכשירצה, 

לקרוא את ההלל המצרי בימים שנעשו בהם נסים לישראל, כגון צריכים אנו 
 .יציאת מצריים וחנוכה

הטעם  בגמרא שואלים בנוסף אם אומרים את ההלל הגדול ביום טוב, מה
 לומר גם את ההלל המצרי? 

)ההלל  אמרינן האיעמא טאי וכי מאחר דאיכא הלל הגדול אנן מ 
יציאת מצרים וקריעת ים  :משום שיש בו ה' דברים הללו המצרי(?

יציאת מצרים  .סוף ומתן תורה ותחיית המתים וחבלו של משיח
הים " וקריעת ים סוף דכתיב", בצאת ישראל ממצרים"  בדכתי

תחיית  ",ההרים רקדו כאיליםב "מתן תורה דכתי", ראה וינוס
לא לנו " חבלו של משיח דכתיב ", אתהלך לפני ה'" המתים דכתיב

   .זו שעבוד מלכיות "ה' לא לנו לא לנו"וא''ר יוחנן  ".ה' לא לנו
 פסחים קי"ח.       

 כלומר, להלל המצרי יש ייחוד גם בהשוואה להלל הגדול הדן בנסים גלויים. 
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 )חצי הלל( בדילוג הלל

על מה מדלגים? אצל רוב  -נשארות שאלות בקשר לחצי הלל. הראשונה 
על החצי הראשון של מזמורים קט"ו  יםדלגמ)ראה משנה ברורה( הקהילות 

רמב"ם( ע"ס ה, ואילו התימנים )י"א(-י"א( וקט"ז )פסוקים א'-)פסוקים א'
 ד'(.-קי"ח )פסוקים א' התחלת גם על קי"ז ועל לגיםמד

ים דווקא על קטעים אלה? לעומת רוב ההלל המצרי המהווה שיר דלגמלמה 
"לא לנו" דן בהבדל  ,העבודה במקדשכן על ו הלל על גאולת ישראל ממצרים

בין ישראל לעובדי פסילים, ו"אהבתי כי ישמע" עניינו גאולה אישית של 
דברים אלו פחות שייכים למסר הבסיסי של ההלל, ולכן קל יותר  המשורר.

 לדלג עליהם.

ר עסקנו לעיל בעניין ברכות ההלל, וכבר כבומה בעניין הברכה לפני חצי הלל? 
כן בעניין חזרה על פסוקי ההלל והיש חילוקי מנהגים בעניין משנה בראינו 

 לאחר ההלל המצרי :הברכה 

. יברך - אחריו לברך.  יפשוט - לפשוט, יכפול – לכפול שנהגו מקום
 משנה סוכה פרק ג'    המדינה. כמנהג הכול

 לפני אמירת ההלל : שחייבים לברךבגמרא מוסיפים שאין חילוקי מנהגים 

 .אבל לפניו מצוה לברך ,ל"ש אלא לאחריו: אמר אביי   - לברך יברך
כל המצות כולן מברך עליהן עובר : דאמר רב יהודה אמר שמואל 

 תלמוד בבלי סוכה ל"ח.      .לעשייתן

 לים לנו את נוסח הברכה לפני ההלל המצרי. אבל לא המשנה ולא הגמרא מג
 :היום קיימים שלושה מנהגים שונים

 
 "ספרד"מנהג כולל  ,ההלל" תמיד )מנהג אשכנזלברך "לקרוא את  .1

 (החסידי
כאשר לברך "לגמור את ההלל" כשקוראים הלל שלם, ולא לברך כלל  .2

תימנים הו, , תורקיה, פרסעירקסוריה, הרמב"ם, ויוצאי בדילוג )קוראים 
 הרמב"ם(הנוהגים ע"פ 

לברך "לגמור את ההלל" כשקוראים הלל שלם, ו"לקרוא את ההלל"  .3
, ומנהג אירופהב, איטליה, הספרדים יוצאי מרוקואותו בדילוג )כשקוראים 

 (.אשכנז הקדום
 

אינה  ,שנכתבה בארץ ,המשנהאפשר להבין את הסתעפות שינויי הנוסח. 
 פסח. שאר ימי ההלל בדילוג בראש חודש וב בבל לקרוא אתמכירה את מנהג 



 לפי מנהג ארץ ישראל הקדום היתה רק ברכה "לקרוא את ההלל":וכך 

אבל בא"י שלא היו קורין אלא באותן שמנה עשר ימים בלבד, לא 
 חידושי הרשב"א לברכות, יד.   היו מברכין אלא לקרוא את ההלל

שאין לברך  , שהכיר את מנהג בבל לקרוא את ההל בדילוג, סבררמב"םהגם 
 על מנהגים. "אשר קדשנו במצוותיו" עליו, כי אין לברך 

מברכים עליה בשם ומלכות. אין  כל ברכה שלא נזכרה בגמרא אין
מברכים על דבר שהוא מנהג, אע"פ שמנהג נביאים הוא, כגון נטילת 

ערבה בשביעי של חג, ואין צריך לומר מנהג חכמים כגון קריאת 
   .הלל בראש חודש ובחוה"מ של פסח

 הלכה ט"ז י"אפרק ברכות משנה תורה          

 : ומסכים איתו רש"י

בגבולין ולא יסוד נביאים הלכך אינה צריכה  מנהג נביאים היא
 רש"י סוכה מ"ד:           .ברכה

 וכן במחזור וויטרי, שיצא מבית מדרשו של רש"י, אין מברכים על חצי הלל. 

 ראשונים סברו שכן מברכים על מנהג חשוב: הרבהאבל 

 הנזכר לעיל הרמב"םעל הראב"ד השגות  ואנו מנהגנו לברך בכולן

ובכיוצא בזה כלל גדול אמרו  .חדש מברכין אבל בהלל דראש
בירושלמי: אם הלכה רופפת בידך ראה היאך צבור נוהגין ונהוג כן, 

 ד"ה תנא יחיד :א"שבת יעל הר"ן .   ומנהג הוא שמברכין על ההלל

בבבל הבחינו בין ימים שגמרו את ההלל לאלו לעומת מנהג ארץ ישראל, 
ברכו כלל בהשפעת רב, ובחלק שקראו אותו בדילוג )בחלק מהמקומות לא 

 ברכו "לקרוא את ההלל"(. 

השתנה  מצבההיה נהוג לברך לגמור ולקרוא בהתאמה. אצל יהדות אשכנז 
 ,מלאגם על ההלל ה "לקרוא את ההלל"לברך המהר"ם מרוטנברג עם תקנת 

  וברכתו לבטלה. יבלע מילה ונמצא הלל לא גמור הקורא חשש שמא מפני ה

מרוטנברג עבר לשני תלמידיו הגדולים הרא"ש  פסק זה של המהר"ם
 "לקרוא את ההלל" ת ההללליבתח םשהצבור מברכי . המרדכי קבעמרדכיוה

. כללמברך  נוהיחיד אילגבי ההלל בדילוג )ואם בירך לגמור אין צריך לחזור( ו
"לקרוא את ההלל" גם כאשר יחיד מברך הציבור וגם הגם ש כתברא''ש ה

עבר לבנו הטור ומשם  פסק זה. כאשר גומרים את ההללקוראים בדילוג וגם 
 ערוך )או"ח סימן תכ"ב(.השולחן הגהות ל

 



 ההלל הגדול

 :של ההלל הגדולתו בעניין תכול כמה סברותגמרא יש ב

נהרות  עד )תהילים קל"ו( מהודו רבי יהודה אומר ?מהיכן הלל הגדול
 .נהרות בבלורבי יוחנן אומר משיר המעלות עד . ז(")תהילים קלבבל 

עד  (ה"תהילים קל) "כי יעקב בחר לו יה"מ רב אחא בר יעקב אמר
 פסחים קי"ח.      .נהרות בבל

לחשוב , וכך מקובל בלבד)הודו( שהלל הגדול הינו פרק קל"ו  ר' יהודה סובר
, ואילו האמורא הודו את שני הפרקים לפני אף יש לכלולסובר ש . ר' יוחנןהיום

ם מיומסיישל הפרק לפני הודו פסוק ד' ב יםכי מתחילסובר  רב אחא בר יעקב
 .הודו אחריפרק האחרי הפסוק הראשון של 

אמירה לסירוגין. ר' יוחנן כולל גם ר' יהודה מכיר רק בפרק המסודר בצורה של 
את הפרק לפני הודו, גם משום שפותח וסוגר ב"הללויה" וגם בגלל דמיון 

 :הלשון הבולט בינו לבין הודו

ה ִכים ֲעצּוִמים, גֹוִים ַרִבים ֶשִהכָּ ַרג ְמלָּ  .ְוהָּ
ן שָּ ֱאֹמִרי, ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהבָּ  ְלִסיחֹון ֶמֶלְך הָּ

ם ַנֲחלָּה ל ַעמוֹ , ְונַָּתן ַאְרצָּ אֵּ  תהילים קל"ה  .ַנֲחלָּה ְלִיְשרָּ

 לעומת

ִכים ְגֹדִלים, ה ְמלָּ  .ִכי ְלעֹולָּם ַחְסדוֹ  ְלַמכֵּ
ִכים ַאִדיִרים  .ִכי ְלעֹולָּם ַחְסדוֹ  ,ַוַיֲהֹרג ְמלָּ
ֱאֹמִרי  .ִכי ְלעֹולָּם ַחְסדוֹ  ,ְלִסיחֹון ֶמֶלְך הָּ

ן שָּ  .ִכי ְלעֹולָּם ַחְסדוֹ   ,ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהבָּ
ם ְלַנֲחלָּה  .ִכי ְלעֹולָּם ַחְסדוֹ   ,ְונַָּתן ַאְרצָּ
ל ַעְבדוֹ  אֵּ  ותהילים קל" .ִכי ְלעֹולָּם ַחְסדוֹ  ,ַנֲחלָּה ְלִיְשרָּ

 :הקצר פרק קל"ד ו של ר' יוחנן גם אתהכללתיותר תמוה 

ְרכּו ֶאת - ִשיר, ַהַמֲעלֹות לה'  ִהנֵּה בָּ י  כָּ יתה' ַעְבדֵּ ֹעְמִדים ְבבֵּ    ה' הָּ
ילֹות ֶכם ֹקֶדש ְשאּו  .ַבלֵּ ְרכּו ְידֵּ ֶרְכָך ה'.  ֶאת ּובָּ ַמִים , ִמִציֹון ה'ְיבָּ ה שָּ ֹעשֵּ
ָאֶרץ  דתהילים קל"      .וָּ

פרק זה לעומת זאת מכיל "הלל" או "הללויה", ואינו נאמר לסירוגין. שאינו 
תהילים  חמישה עשר פרקיהאחרון מבין מאד שייך לפרקים לפניו, בהיותו 

 .קל"ד( –)ק"כ  המתחילים "שיר המעלות"רצופים 



 :הפסוק העצוב תא ה בתוך ההלל השמחתמוה עוד יותר הכלל

ֶבל ם , ַעל ַנֲהרֹות בָּ ַשְבנּו ַגםשָּ ִכינּו יָּ נּו ֶאת, בָּ ְכרֵּ  תהילים קל"ד.    ִציֹון ְבזָּ

ר' יוחנן באומרו "משיר המעלות" אינו מתכוון רק לפרק קל"ד,  לעניות דעתי
, אם כןעשר המזמורים המתחילים "שיר המעלות". חמשה האלא לכל סדרת 

כפול ההלל ואורכו יותר מפרקי תהילים,  17ההלל הגדול ע"פ ר' יוחנן מכיל 
משנה את תוכנו מפרק המצרי. מספר זה מצדיק את הכינוי "ההלל הגדול", ו

לסדרה של תהילים בבית המקדש, בחגיגיות  אחד שהלויים היו אומרים
  שהלויים היו אומרים שם בימים מיוחדים.

מעזרת על המדרגות העולות  נאמרו"שיר המעלות" מקובל להבין שפרקי 
 : ישראל לעזרת נשים

על  ,והלוים בכנורות ובמצלתים ובחצוצרות ובכלי שיר בלא מספר
כנגד  ,חמשה עשר מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים

חמשה עשר שיר המעלות שבתהלים, שעליהן לוים עומדים בכלי 
 )סוכה נא:( שיר ואומרים שירה.

בקול לשיר להתחיל הלויים הביטוי נובע מנוהג ואילו רב סעדיה גאון מסביר ש
 ם בהדרגה ממזמור למזמור.קוללהעלות את נמוך ו

 השירים נאמרים שהיו המעלות שיר פירש ל"ז סעדיה רב והגאון
 .הקול מעלים היו מהם שיר ובכל, מאוד קול בהגברת האלה

 רד"ק על תהילים ק"כ

 להרכיב את שני ההסברים ולהבין את טכס ההלל הגדול במקדש אפשר
. הלווים התחילו במדרגה הראשונה ושרו בקול נמוך את פרק אליבא דר' יוחנן

. וכך , קצת יותר בקול רםק"כ. ולאחר מכן עלו מדרגה ושרו את פרק קכ"א
את פרק קל"ד. לאחר מכן  גדולהמשיכו עד למדרגה האחרונה עליה שרו בקול 

ולטכס לסירוגין. פסוק פסוק עמדו בעזרת הנשים ושרו את פרקים קל"ה וקל"ו 
 זה התכוון ר' יוחנן.ושם ר-רב

המכלילה את הפסוק "על נהרות בבל". גם אבן נשאר להסביר את הדעה 
 :עזרא וגם המאירי רואים רמזים בשירי המעלות לתקופת הגלות

ואולי נאמר ברוח הקדש על גלותנו, שלא נדע מה נעשה אלא לקרא 
 אבן עזרא תהילים ק"כ       לה'.

 מאירי על תהילים ק"כ  .רובם על צרת הגלות והגאולה

  



להוסיף את תהילת הגלות להלל הגדול. אפילו בימינו ואם כך הדבר, ראוי 
 מוזר שאין דעה הרואה לנכון להוסיף עוד מפרק קל"ז כדי לכלול את הפסוקים:

ּה ַעל ִבים ְבתֹוכָּ ינּו ֲערָּ ִלינּו ִכֹנרֹותֵּ י .תָּ ינּו ִדְברֵּ לּונּו שֹובֵּ ם ְשאֵּ    ִשיר  ִכי שָּ
ה ינּו ִשְמחָּ לֵּ נּו ִמִשיר ִציֹון. ְותֹולָּ יְך  !ִשירּו לָּ ַעל  ה' ִשיר נִָּשיר ֶאת אֵּ

ר ם ִאם ?ַאְדַמת נֵּכָּ לִָּ ְך ְירּושָּ חֵּ , ְלִחִכי  ְלשֹוִני ִתְדַבק  .ִתְשַכח ְיִמיִני ֶאְשכָּ
ִכי ִאם ם ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת ִאם. ֹלא ֶאְזְכרֵּ ַלִ ִתיַעל רֹ  ְירּושָּ  .אש ִשְמחָּ

 בירושלים! שירת הלויים בליווי כינורותהפסקת הדנים ב

 


