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 מירת הלל על נס שבזמן הזה: איטסוגיה   

* 

 רקע

סוגיית הגמ' עוסקת ברובה בדרשות על פסוקי ההלל. בתוך דרשות אלו יש שתי סוגיות 
סוגיה ]הלכתיות: אמירת הלל על נס שבזמן הזה ונוסח הקידוש. בנוסח הקידוש עסקנו לעיל 

יון מקיף , וכאן נתמקד בדין אמירת הלל על נס שבזמן הזה. נושא זה מצריך ד[891נ עמ' 
בכמה סוגיות אך כאן נתמקד בדיון בסוגייתנו בלבד. מובן שלא ניתן להסיק מסקנות 

 הלכתיות מדיון חלקי. 

 מקורות

 קיז: "א"ר חסדא א"ר יוחנן הללויה... ולא הוו משתקו ליה"-קיז.גמ'  א.
 ב. רשב"ם קטז: ד"ה משה וישראל, על כל פרק ופרק

 ורבינו, "אלא כך הוא הענין... ישראל יחיד מיקרו" ח. ד"ה-תלמידי רבינו יונה ברכות ז: 
 מאירי ד"ה כל יחיד 

 
ו נ י ב ר ו ה  " ד  : ז ת  ו כ ר ב ה  נ ו י ו  נ י ב ר י  ד י מ ל   ת

שבשעה שהיה לכל  אלא כך הוא הענין שעיקר ההלל נתקן על כל צרה וצרה שלא תבא על הצבור
חייבין לברך על  ישראל צרה והיה הקב"ה עושה עמהם נס היו עושים יו"ט והיו אומרים הלל והיו

ועיקר התקנה לא היתה אלא בנס שנעשה לכל ישראל דכתיב  ,קריאתו אע"פ שלא היו גומרין אותו
אבל בנס שנעשה ליחיד לא  ,וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם והרעותם וגו'

פיא יחיד לא יתחיל רוצה לומר כשנעשה נס שלא בכנו ]תענית כח:[ ומה שאמר .התקינו לומר הלל
ואומר דאפי'  ,]דכל[ ישראל לא יתחיל לברך על ההלל ואם התחיל ובירך מתחלה חותם ג"כ בברכה

 .צבור נקראין יחיד דכל היכא דלא הוו בכנופיא דכל ישראל יחיד מיקרו
 

י  ר י א דמ י ח י ל  כ ה  "  ד

כל יחיד שאירעתהו צרה ונגאל הימנה רשאי לקבוע הלל לעצמו באותו יום בכל שנה אלא שאינו 
כך היה יסוד נביאים לאמרו על כל צרה וצרה כשנגאלים  ,ציבור וצבור לוכן הדין בכ ,ך עליומבר

 .ממנה

 הסבר הסוגיה

נביאים שביניהן תקנו להן לישראל שיהו אומרין אותו על כל פרק  ?הלל זה מי אמרו
 .ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן ,ועל כל צרה וצרה שלא תבא עליהן ,ופרק

 []גמ' קיז. 
 

סמכותו של בית דין הגדול, ובזמננו לאחר רבינא בקביעת תפילות, ברכות והודאות היא 
לומר הלל בברכה  נוורב אשי שהם סוף הוראה, אין סמכות לחדש תפילות וברכות. יכולת
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תקנה קדומה לומר הלל בברכה על נסים המתחדשים  בהמצאותה של תעל נס שבזמננו מותנ
 בכל יום.

"והלל זה מי אמרו? נביאים האומרת:  ]קיז.[בגמ' לכאורה  ורשתתקנה קדומה זו מפ
שביניהן תקנו להן לישראל שיהו אומרים אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא 

מגמ' זו משמע שנביאים שבימי משה  .תבא עליהן, ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן"
ה שהקב"ה ילומר הלל בברכה על הפדיאנו יכולים וה מצרה, יקנו לומר הלל על כל פדיית

 תקנה זו. ה שלפודה אותנו מצרותינו, מכח

 שה ספקות שיש להסתפק בדין זה. ואולם מסקנה זו אינה חד משמעית בגלל של

, )ד"ה כל יחיד(מאירי ]נפסקה להלכה. ראשונים רבים  זו הספק הראשון הוא אם תקנת נביאים

מביאים דין זה כהלכה פסוקה.  [(פ"ב סי' הברכות ), רא"ש (ד"ה ורבינו ז:ברכות  למידי רבינו יונהבת) בינו תםר
רוש שאומרים הלל בברכה על נס שנעשה לכל ישראל. אולם הרי"ף יכותב בפ בינו תםר

והרמב"ם משמיטים דין זה, משמע שהם לא פסקוהו. נראה להסביר שלדעת הרי"ף 
אלא  ת דיןמלשון תקנת בי הנ" איתקנו ןוהרמב"ם, כוונת הגמ' בלשון "נביאים שביניה

ההלל כדי שיהיה מטבע של הודאה לקב"ה על את , נביאים שביניהם חיברו 1מלשון "ייחדו"
א ך ל. אמנם ניתן לומר את ההלל מכח המטבע שהם יצרו, אשנגאלו ממנה כל צרה וצרה

 "וציונו". ומרניתן ל
 

שנה. בסברא נראה הספק השני הוא אם ניתן לקבוע הלל בברכה במועד הנס בכל שנה ו
 נדרשתהיום כיום הלל והודאה  לקביעתקנו לומר הלל רק בשעת הנס, אבל ישנביאים ת

  .2שאינה כלולה בתקנת הנביאים תקנה נוספת

]קטז: להוכיח שתקנת נביאים היא תקנה לכל שנה ושנה מדברי הרשב"ם ניתן לכאורה 

לכאורה "על כל צרה וצרה". ברי הגמ' המביא את חנוכה כדוגמא לד ד"ה על כל פרק ופרק[
הדוגמא שמביא הרשב"ם מיותרת, שהרי אנו מלומדים בצרות ואין צורך בהבאת דוגמא 
לצרות שארעו לעם ישראל, אלא שכוונת הרשב"ם לומר שתקנת חכמים לומר הלל בחנוכה 
בכל שנה ושנה, יונקת מתקנת הנביאים שבימי משה רבינו. אולם הראיה אינה חד משמעית 

 נות עליה. וקשה לב

שתקנת נראה ברור וכיח שתקנת הנביאים היתה לשעת הנס בלבד מדין נשים. ניתן לה
]כך  הנביאים לומר הלל "על כל צרה וצרה" מחייבת אף את הנשים, שאף הן היו באותו הנס

, 3בהלל דחנוכה נשים פטורות .מדוע נשים חייבות בהלל דליל הפסח[ (ד"ה מי )סוכה לח.התוס' מסבירים 

                                                           
או יהיה פירושו תקנוהו המסביר את כוונת הגמ': " ]השורש הראשון[עיין רמב"ן בהשגות לספר המצוות   1

 ".שייחדו להם השיר הזה לפרקים ולצרות
ן חנוכה: "לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים ילעני ]כא:[ שון הגמ' בשבתהבנה זו מסבירה היטב את ל  2

מכח תקנת נביאים,  לא היו צריכים לתקן דבר מפני שהיה ניתן לומר הללבשנה הראשונה  - בהלל והודאה"
 שימים אלו יהיו ימים טובים בהלל והודאה. קנו חכמי הדור ית לא היתה תקנת נביאים, ולכן לשנה אחרת

]לח. . מתוס' במסכת סוכה ]ברכות כ: ד"ה בתפלה[ומדברי התוס'  ]הל' חנוכה פ"ג הי"ד[כך עולה מפסק הרמב"ם   3

הלל דסוכות ועצרת לא ברור אם הלל דחנוכה כהלל דפסח ונשים חייבות בו, או שהלל דחנוכה כ ד"ה מי[
 . ]עיין ביאור הלכה )סי' תכב סע' ב ד"ה הלל(, ויחוה דעת )ח"א סי' עח([ונשים פטורות ממנו 
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קנו החכמים לאחר ישחיוב ההלל בחנוכה אינו מתקנת הנביאים אלא חיוב חדש שת מעמש
 הנס. 
 

תקנת הנביאים לומר הוא אם  ,הספק השלישי בדין אמירת הלל בברכה על נסים שבזמננו
דברי רב האי מ נובעהספק הלל על כל צרה וצרה היתה לומר הלל בברכה או ללא ברכה. 

 םן שאנו קוראיועל הלל דליל הפסח כיו םמסביר שאין מברכיה .[כו: ד"ה אבלמובא בר"ן ]גאון 
ה ילהסבירו שהלל דפסח נאמר על הפדי יתןאותו בתורת אומר שירה ולא בתורת קורין. נ

]שהרי בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא שאנו נפדים כעת משעבוד מצרים 

ה מצרה אין יפדיהלל הנאמר על על כל  זה . לפי4םועל הלל על נס אין מברכי ,ממצרים[
 .]עיין חי' מרן רי"ז הלוי הל' חנוכה פ"ג ה"ו[ ה אינו מדין קורין אלא מדין שירהשהלל ז ,לברך
 

כותב בפירוש שתקנת הנביאים היתה  ]מובא בתלמידי רבינו יונה ברכות ז: ד"ה ורבינו[רבינו תם 
עשה לכל ישראל ולא על נס שנעשה לומר הלל בברכה, אך תקנה זו היתה רק על נס שנ

ליחיד ולא על נס שנעשה לציבור בעם ישראל, שדינו כיחיד. לא מפורש בדברי רבינו תם אם 
 אומרים הלל בשעת ההצלה בלבד או בכל שנה ושנה. 

כותב בפירוש שניתן לומר הלל בכל שנה ושנה, אך לדעתו אומרים  ]ד"ה כל יחיד[המאירי 
 מסביר מדוע לומר הלל ללא ברכה. הלל בלא ברכה. הוא אינו 

 סיכום

הגמ' אומרת שנביאים שבזמן משה רבינו תיקנו שיאמרו הלל על כל צרה וצרה שנגאלים 
ממנה. לכאורה ניתן ללמוד מגמ' זו שניתן לומר הלל בברכה על נסים שנעשים בזמננו, אך 

ת הנביאים היתה יש שלושה ספקות לגבי מסקנה זו: א. אם גמ' זו נפסקה להלכה. ב. אם תקנ
לומר הלל בכל שנה ושנה או רק בשעת הנס. ג. אם תקנת הנביאים היתה לומר הלל בברכה 

 או ללא ברכה. 

רבינו תם סובר שהתקנה היתה לומר הלל בברכה אך רק על נס שנעשה לכל ישראל. 
 המאירי סובר שהתקנה היתה לומר הלל בכל שנה ושנה אך ללא ברכה. 
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