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 ברכת השיר -( 1) הלל דליל הפסח: כאסוגיה 

* 

 רקע

ח מסתיים באמירת הלל. המשנה אומרת שאת ההלל אומרים על כוס סדר ליל הפס
רביעית וחותמים אותו בברכת השיר, והברייתא מוסיפה שאומרים גם הלל הגדול ויש 
ראשונים הגורסים בברייתא ששותים גם כוס חמישית. נפצל את לימוד דין הלל לשניים: 

וגיה הבאה נתמקד בהלל בסוגיה זו נתמקד במחלוקת האמוראים מהי ברכת השיר, ובס
 הגדול ובכוס חמישית. 

 מקורות

 כל בריה"לקיח. "מתני' מזגו לו כוס שלישי... ברומו של עולם ומחלק מזונות -קיז: גמ' א.

 רשב"ם ד"ה יהללוך, ור' יוחנן אמר נשמת כל חי  ב.
 תוס' ד"ה מאי, רבי 
 הגדול"כו: "מתני' מזגו לו כוס שלישי... בברכת השיר ובהלל -רי"ף כו. 
 רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ח ה"י 
 שנה ברורהומ ,שו"ע סי' תפ ג.

 הסבר הסוגיה

 ]משנה קיז:[  , ואומר עליו ברכת השיר.גומר עליו את ההלל -רביעי 
 

מהי  ]קיח.[ אמוראיםהנחלקו אומרת שחותמים את ההלל בברכת השיר,  ]קיז:[המשנה 
הודה אומר שברכת השיר היא רב י .ברכת השיר ונחלקו הראשונים בפירוש דבריהם

הברכה החותמת את ההלל כל השנה, ורבי יוחנן אומר "נשמת כל  -להינו" -"יהללוך ה' א
 חתימת פסוקי דזמרא בשבתות ובימים טובים.  -חי" 

מפרש שלדעת  ]כו.[נחלקו הראשונים בהבנת שיטת רבי יוחנן, ובפסיקת ההלכה. הרי"ף 
והלכה כרב יהודה שברכת השיר היא "יהללוך".  רבי יוחנן אומרים רק "נשמת כל חי",

מפרשים שלדעת רבי יוחנן אומרים גם  ]ד"ה רבי[והתוס'  ]ד"ה ור' יוחנן אמר[הרשב"ם 
 "יהללוך" וגם "נשמת כל חי", והלכה כמותו.

כיצד משלב רבי יוחנן את "יהללוך" ואת "נשמת  ]בתוס'[כהן  נחלקו הרשב"ם ורבינו חיים
" ב"מלך יהללוךחותמים " -ש שלדעת רבי יוחנן חותמים פעמיים מפרהרשב"ם  כל חי".

ל חי העולמים". -מהולל בתשבחות" וחותמים "נשמת כל חי" ב"הבוחר בשירי זמרה מלך א
בין שתי החתימות הללו אומרים הלל הגדול. רבינו חיים כהן מפרש שיש חתימה אחת 

 ל חי" וחותם.אומר "יהללוך" ואינו חותם, הלל הגדול, "נשמת כ -בלבד 

עולה מדברי הראשונים שהם נחלקו בשתי מחלוקות: א. אם חותמים פעם אחת או 
 חותמים פעמיים. ב. אם החתימה בליל הפסח זהה לחתימת ההלל בכל השנה. 
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המחלוקת הראשונה היא מחלוקת בין הרשב"ם לבין רבינו חיים כהן, והיא מחלוקת 
הגדול מצטרף להלל  דעת רבינו חיים כהן הלללבהבנת היחס שבין הלל לבין "הלל הגדול". 

, ולכן חותמים את שניהם בברכה אחת. לדעת הרשב"ם הלל הוא יחידה בפני ומשלימו
 . 1, ולכן לכל אחד חתימה משלוהוהלל הגדול הוא יחידה בפני עצמ העצמ

הרי"ף  -המחלוקת השנייה היא מחלוקת בין הרי"ף והרשב"ם לבין רבינו חיים כהן 
סוברים שחתימת ההלל בפסח זהה לחתימת ההלל בכל השנה, רבינו חיים כהן והרשב"ם 

סובר שחתימת ההלל בפסח שונה, בכל השנה חותמים ב"יהללוך" ובפסח חותמים גם 
 ב"יהללוך" וגם ב"נשמת".

שבפסח  ,יש להדגיש שכולי עלמא מודים שיש הבדל מהותי בין פסח לשאר המועדים
. ניתן להסביר ]עיין סוכה לח[ימה תלויה במנהג המקום חובה לחתום ובשאר המועדים החת

כוס ולכן חכמים תיקנו ברכה לכל  א. הלל אינו חייב חתימה אךהבדל זה בשתי דרכים: 
חותמים את ההלל. ב. הלל חייב ברכה. בשאר השנה מברכים ברכת המצוות ולכן אין חיוב 

 ת ההלל.לחתום, בליל הסדר שאין מברכים ברכת המצוות חובה לחתום א

 סיכום

המשנה אומרת שעל כוס שלישית גומרים את ההלל ואומרים ברכת השיר. הרי"ף סובר 
שברכת השיר היא "יהללוך" שבה חותמים את ההלל בכל השנה, הרשב"ם ורבינו חיים כהן 
סוברים שברכת השיר היא גם "יהללוך" וגם "נשמת כל חי". לדעת הרשב"ם הלל והלל 

ונות, ולכן חותמים כל אחת מהן בברכה, ולדעת רבינו חיים כהן הגדול הם שתי יחידות ש
 הלל והלל הגדול הם יחידה אחת וחותמים את שתיהן יחד בברכה אחת.

 הלכה

 "ישתבח"עם  "נשמת כל חי"פוסק שאומר הלל עד סופו, הלל הגדול,  ]סי' תפ[השו"ע 
לומר "יהללוך" מביא מנהג אחר  ]סק"ה[. המשנה ברורה "יהללוך"ללא חתימה וחותם ב

אחר ההלל ולא לחתום, לומר הלל הגדול, "נשמת כל חי", "ישתבח" ולחתום. הוא אומר 
, ויש החותמים "הבוחר []החתימה של "יהללוך"שיש החותמים "מלך מהולל בתשבחות" 

המשנה ברורה פוסק שאם חתם  .]החתימה של "ישתבח"[ל חי העולמים" -בשירי זמרה מלך א
 "ישתבח" ללא חתימה. ב"יהללוך", מסיים 

  

                                                           
השבח המובא בהלל הגדול שונה מהשבח המובא בהלל. מסגרת המזמור של הלל הגדול היא שהקב"ה   1

]"עושה שמים בתבונה", "עושה  על פי הטבע. המזמור פותח בתיאור הקב"ה כבורא חוקי הטבעמנהיג את עולמו 

ומסתיים בדאגתו לקיומן של בריותיו  אורים גדולים", "את השמש לממשלת ביום", "את הירח וכוכבים לממשלות בלילה"[
ל עם ישראל. בהלל . בתוך מסגרת זו מובאת ההשגחה הייחודית שהקב"ה משגיח ע]"ֹנתן לחם לכל בשר"[

התיאור הוא של הקב"ה החורג מדרך הטבע וגומל חסד לחסידיו. כיוון שיש הבדל מהותי בין שני ההללים 
 הללו מובנת השיטה שכל הלל הוא יחידה בפני עצמה ואין לערבב ביניהם. 


