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* * 

 רקע

אמירת הלל בלילה היא תופעה ייחודית לליל הפסח בלבד. הייחודיות אינה מתבטאת 
חצי לפני הסעודה  -ם ימפצלים את ההלל לשני :באמירה בלבד, אלא גם בדינים נוספים

]בשני  הלל את הלל הגדול וחותמים בברכת שיר ייחודיתהיה, מוסיפים לאמירת וחצי לאחר

. הראשונים נחלקו אם מברכים ברכת המצוות ת[והקודמ ותסוגישתי העסקנו ב האחרוניםההבדלים 
בליל הפסח, או שגם בעניין הברכה ההלל בליל הפסח שונה מההלל  על אמירת ההלל

 .בשאר המועדים

 מקורות

 ים פ"כ ה"זמסכת סופר א.

 כו. ד"ה מאי, אבלר"ן  ב.
 רא"ש סי' לב, "מאי ברכת השיר... ובלילי פסח צריך לברך" 
  ..."ויש שרוצין לומר דיחיד האומר הלל בימים שאין גומריןתוס' ברכות יד. ד"ה ימים, " 
 ין ברכת ההלל... בירך עליו ברבים"נ"בעטור סי' תעג,  
 סק"א ומשנה ברורה ,שו"ע סי' תפ ג.

 סי' תפז סע' ד, ומשנה ברורה   
 

פ ם  י ר פ ו ס ת  כ ס זמ " ה כ  "  

וגומרין את ההלל כל שמונת ימי חנוכה. בשלשה פרקים הראשונים אין משיבין ואין צריך לומר 
ואילו הן שלשה ראשונים, הללו עבדי  .לשאול, בשנים האחרונים שואלין מפני היראה ומפני הכבוד

ם, הללו את י"י, הודו לי"י. וצריך לברך בתחילתו שנים האחרוני .י"י, בצאת ישראל, אהבתי
ולקרותו בנעימה, דתניא ר' שמעון בן יהוצדק אומר, ימים שמונה עשר ולילה אחד יחיד גומר בהן 
את ההלל, ואילו הן, שמונת ימי חנוכה, ושמונת ימי החג, ויום טוב של עצרת, ויום טוב הראשון 

ן המובחר לקרות את ההלל בשני מני לילות. ומצוה של פסח ולילו, ובגולה אחד ועשרים יום וש
לילות של גליות ולברך עליהן ולאומרן בנעימה, לקיים מה שנאמר ונרוממה שמו יחדיו, וכשהוא 

 קורא אותו בביתו אינו צריך לברך, שכבר בירך ברבים.
 

י ס ר  ו ג 'ט ע "ת ם י ב ר ב ו  י ל ע ך  ר י ב  . . . ל ל ה ה ת  כ ר ב ן  י נ ע ב "  , 

ריצב"א היה מברך עליו ב"פ אחת קודם אכילה ואחת  ,בענין ברכת ההלל איכא פלוגתא דרבוותא
אבל הרי"ץ  .וכ"כ רב האי ורב צמח ורב עמרם ,וכן היה נוהג ה"ר מאיר מרוטנבורק ,אחר אכילה

גיאת ואבי העזרי כתבו שאין לברך עליו כלל לפי שחולקים אותו לשנים לפני הסעודה ולאחריה 
וכן ראוי לעשות בכל דבר  ,וכן היה נוהג א"א הרא"ש ז"ל ,יך יברכו כיון שפוסקים באמצעוא"כ הא

ויש מקומות שנוהגין לקרות ההלל בב"ה  .שיש ספק בברכתו שאין לברך דברכות אינן מעכבות
ויש לו סמך  ,בציבור כדי שלא יצטרכו לברך עליו בשעת ההגדה ומה טוב ומה נעים ההיא מנהגא

דאיתא התם תניא ר"ש בן יוצדק אומר י"ח ימים ולילה אחת גומרין בהן ההלל במסכת סופרים 



ובגולה כ"א יום וב' לילות ומצוה מן המובחר לקרות ההלל בב' לילות של גליות ולברך עליו 
ולאמרה בנעימה ולקיים מה שנ' ונרוממה שמו יחדיו וכשהוא קורא בביתו א"צ לברך שכבר בירך 

 .עליו ברבים

 הסבר הסוגיה

ימים שמונה עשר ולילה אחד יחיד גומר בהן את  :ר' שמעון בן יהוצדק אומר ,תניא
שמונת ימי חנוכה, ושמונת ימי החג, ויום טוב של עצרת, ויום טוב  :ההלל, ואילו הן

 ]מסכת סופרים פ"כ ה"ז[ הראשון של פסח ולילו.

 
הרמב"ן נחלקו הראשונים אם מברכים ברכת המצוות על קריאת ההלל דליל הפסח. 

]ברכות יד. ד"ה סוברים שמברכים על ההלל שלפני הסעודה. תוס'  ]כו. ד"ה מאי[והר"ן  ]קיח.[

סוברים  ריצב"א וראשונים נוספיםבשם  ]סי' תעג[וטור  [מזגו לו]קיז: ד"ה , מאירי ימים[
ה על ההלל שלאחר ים, פעם אחת על ההלל שלפני הסעודה, ופעם שניישמברכים פעמי

]כו: מעלה אפשרות שמברכים רק על ההלל שלאחר הסעודה. הר"ן  ]סי' לב[ הסעודה. הרא"ש

 ]סי' תקכה, ח"א סי' קסח[, הראבי"ה ]ח"ב עמ' ק[בשם רב האי גאון, הרי"ץ גאות  באלפס ד"ה אבל[
 סוברים שאין מברכים כלל.  ]הל' פסח בקצרה[והרא"ש 

כמים תיקנו אמירת ברורה. ח ,שיטת הרמב"ן והר"ן שמברכים על הלל שלפני הסעודה
הלל במועדים, כשם שמברכים על ההלל בשאר המועדים כך מברכים על ההלל בליל 

הלל דליל הפסח הוא הלל על אכילת הפסח,  -הפסח. הרמב"ן מביא הסבר נוסף לברכה 
 עליו. םמעשה מצוה שמברכישל עליו ככל הלל  םולפיכך מברכי

 ליל הפסח:דעל ההלל הראשונים מביאים שני הסברים מדוע אין מברכים 

אותו לשניים, חצי לפני הסעודה וחצי  םבשם רב צמח: מפני שחולקי ]קיח.[רמב"ן  א.
לאחריה. כנראה לדעתו הלל דליל הפסח חייב בברכה, אבל לא ניתן לברך כיוון שלא 

 ניתן לברך על חצי הלל, והסעודה מהוה הפסק בין החצי הראשון לבין החצי השני.

בשם רב האי גאון: "אין מברכים על הלל שבלילי פסחים לגמור את  בל[ד"ה א ]כו:ר"ן  ב.
 ההלל שאין אנו קוראין אותו בתורת קורין אלא בתורת אומר שירה". 

דברי רב האי גאון דורשים הסבר, מה פירוש "בתורת קורין" ומה פירוש "בתורת אומר 
 שירה"? ולמה על הראשון מברכים ועל האחרון אין מברכים?

הסביר שחיוב אמירת הלל בליל הפסח אינו נובע ממצות הלל אלא מתקנת חכמים ניתן ל
לשתות ארבע כוסות ולומר על כל כוס שירות ותשבחות לקב"ה. השירה הנאמרת על כוס 
רביעית היא שירת ההלל, וכיוון שהלל זה נאמר בתורת שירה ולא בתורת מצוה אין מברכים 

 עליו.

ון בדרך אחרת, ועל פיה יש מצות "קריאת הלל" ויש את דברי רב האי גאלהסביר יתן נ
חכמים תיקנו שמונה עשר יום שבהם  - יש הלל הנאמר כמצות קריאהמצות "שירת הלל". 

כיוון שהוא נובע  -יש מצוה לקרוא את ההלל. להלל זה קורא רב האי גאון "תורת קורין" 
וה שאדם מחויב בה אלא נאמר כמצ שאינומחיוב מדברי סופרים "לקרוא את הלל". יש הלל 
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כהתפרצות ספונטנית של שירות ותשבחות לבורא עולם. במועדים אדם קורא את ההלל 
כיוון שחכמים ציוו אותו על קריאתו. בזמן שנעשה לאדם נס הוא אומר את ההלל לא מפני 

 .והחיוב לאומרו אלא מפני הצורך הפנימי להודות לקב"ה על כל הטובה אשר גמל

ת קורין" חייב בברכה כדי להדגיש שהוא קורא את ההלל בתורת הלל הנאמר "בתור
 וספונטנית, ולא ניתן לומר עלימהוה התפרצות רגשות מצוה. הלל הנאמר "בתורת שירה" 

 "וציונו לקרוא את הלל".

כדי להבין את שיטת רב האי גאון שהלל של ליל הסדר הוא הלל "בתורת אומר שירה" 
אומרת: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו  ]קטז:[ יש להוסיף נקודה נוספת. המשנה

כאילו הוא יצא ממצרים... לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל ולשבח לפאר לרומם להדר 
לברך לעלה ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הנסים האלו...". בכל המועדים אנו 

 ,הלל ב"תורת קורין", אבל בפסחהמהללים על נסים שנעשו לאבותינו ולכן אנו אומרים את 
 הרי ההלל שלנו הוא הלל "בתורת אומר שירה". ,שאנו בעצמנו נגאלים והנסים נעשים לנו

ם, חציו יניתן להמשיך את היסוד של רב האי גאון ולטעון שאנו מחלקים את ההלל לשני
דה. , כיוון שההלל שלפני הסעודה שונה מההלל שלאחר הסעויהלפני הסעודה וחציו לאחר

הלל שלפני הסעודה הוא חלק ממצות סיפור יציאת מצרים. אדם מישראל חייב לספר ה
ביציאת מצרים, לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ומתוך תחושה זו להודות, להלל, 

הלל שלאחר הסעודה הוא הלל רגיל שבכל המועדים, הלשבח ולפאר "בתורת אומר שירה". 
 והוא נאמר "בתורת קורין".

לחם  - מסביר: "לחם עוני ]קטו: ד"ה זה[הבנה זו. המאירי מאמץ המאירי משמע שהוא מ
מצוה אחת,  ןההלל ה התחלתלת ההלל". ההגדה והתחגדה וה - שעונין עליו דברים הרבה

  הלל הוא מצוה בפני עצמו.העל המצה, וסוף  םבדברים שעוני ותכלול ןוה

מב"ם חילק את דיני ליל הסדר לשני המאירי. הרמשמע שהוא חולק על הבנת מהרמב"ם 
חמץ ומצה עוסק במצות סיפור יציאת מצרים, והפרק השמיני  כותפרקים. פרק שביעי בהל

עוסק בסדר מצוות ליל הפסח. מצות הלל מובאת בפרק שמיני בלבד, מוכח שאין היא חלק 
 .1ממצות ההגדה

 

ההלל דליל הפסח. לפי הבנה זו ניתן להסביר את שתי הדעות האחרות לגבי ברכה על 
הלל ההאפשרות המובאת ברא"ש, שמברכים רק על ההלל שלאחר הסעודה, היא מפני שרק 

ים, גם על ישאחר הסעודה הוא "בתורת קורין". הדעה המובאת בתוס', שמברכים פעמ
, סוברת שכיוון שיש שני חיובים שונים שלאחריהההלל שלפני הסעודה וגם על ההלל 

 .2פרד על כל חיוב וחיובלקרוא את הלל מברכים בנ

 סיכום
                                                           

הרמב"ם מבין ש"לפיכך אנו חייבים להודות להלל..." אינו מתייחס למשפט [ 492]עמ' כפי שראינו לעיל   1
ז ובפ"ח ה"ה והשווה ללשון -וט של קטע נוסף מההגדה. עיין בפ"ז הל' והקודם במשנה, אלא הוא ציט

 .המשנה
 לדעה זו מברכים גם על הלל "בתורת אומר שירה".  2



 :אלההלל שנאמר בשאר המועדים בדינים ההלל בליל פסח שונה מה

 הלל נאמר ביום.הא. נאמר בלילה, לעומת שאר המועדים ש

 הלל נאמר בעמידה.הב. נאמר בישיבה, לעומת שאר המועדים ש

 ג. נחלק לשניים, חציו לפני הסעודה וחציו לאחריה.

 בברכה, בשאר המועדים החתימה תלויה במנהג המקום. ד. יש חיוב לחתום אותו

 ה. מוסיפים לו הלל הגדול ולחלק מהראשונים גם "נשמת כל חי".

 ו. לפי חלק מהראשונים אין מברכים עליו ברכת המצוות.
 

 נחלקו הראשונים בהבנת מהות חיוב אמירת הלל בליל הפסח:

ולילה אחד שגומרים בהם את א. חיוב הלל של מועדים. חכמים תיקנו שמונה עשר יום 
 .שטוב לברך על הלל בבית הכנסת[ )סי' תעג(]הבנה זו עולה מדברי הטור  הלל

פסח, כפי הב. רמב"ן: הלל על עשיית מצוה. חכמים תיקנו הלל על קיום מצות אכילת 
 .]עיין גמ' צה:[שתיקנו הלל על שחיטת הפסח ועל מצוות אחרות 

. ניתן להבין שכוונתו היא שאומרים הלל שירהג. רב האי גאון: הלל בתורת אומר 
וניתן  כשירות ותשבחות על כוס רביעית מארבע הכוסות, ואין באמירתו מצות קריאת הלל,

לנו ועל  והודאה אישית על הנסים שנעשלהבין שכוונתו היא שההלל דליל הפסח מהוה 
 ממצרים.אנו נגאלנו שהגאולה 

שאר דהלל השונים מדיני  ההלל דליל הפסחברור מדוע דיני רב האי גאון שיטת לפי 
 המועדים.

 הלכה

ליל הפסח, לא לפני הסעודה ולא לאחריה. דפוסק שאין מברכים על הלל  ]סי' תפ[השו"ע 
פוסק שבליל הפסח גומרים את ההלל בברכה בבית הכנסת. הרמ"א  ]סי' תפז סע' ד[השו"ע 

ית הכנסת ההלל כלל". בארץ פוסק ש"אין אנו נוהגים כן כי אין אנו אומרים בלילה בב
 לומר בבית הכנסת הלל בברכה.רבות קהילות אשכנזיות  ותישראל נוהג

 


