
 אמירת הלל בפסח 

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק שמונה עשר ימים   ערכין י. (א

שהיחיד גומר בהן את ההלל: שמונה ימי החג ושמונה ימי חנוכה ויום טוב  

הראשון של פסח ויום טוב של עצרת. מאי שנא בחג דאמרינן כל יומא 

דחג חלוקין בקרבנותיהן דפסח  ומאי שנא בפסח דלא אמרינן כל יומא? 

שבת דחלוקה בקרבנותיה לימא? לא איקרי  נותיהן.אין חלוקין בקרב

מועד. ראש חודש דאיקרי מועד לימא? לא איקדיש בעשיית מלאכה.   

ומבואר, דהא דלא גומרין את ההלל כל שבעה הוא משום דאינו חלוק 

 בקרבן.  

עוד טעם שלא לגמור את ההלל שאר הימים הובא בב"י ס' ת"צ בשם   ( ב

יעי של פסח וכתבי בנפול אויבך אל המדרש, "לפי שנטבעו המצריים בשב

אמר הקדוש ברוך הוא מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים   –תשמח 

 שירה?" וצ"ב למה צריכין תרי טעמי.  

וביותר קשה, דע' בט"ז ת"צ שם, על הא דאיתא בשו"ע "כל הימים של  ( ג

חולו של  מועד ושני ימים אחרונים של יו"ט קורים ההלל בדילוג כמו  

וכתב הט"ז שם, ס"ק ג' מפני שבשביעי של פסח נטבעו  בראש חדש" 

המצריים אמר הקב"ה מעשי ידי טבעים בים וכו'" ולמה הביא רק טעם 

 המדרש.  

ת"ר ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות    בגמרא מגילה י"ד.איתא  (ד

נתנבאו להם לישראל ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתבו בתורה חוץ  

אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן ממקרא מגילה מאי דרוש? 

קרחה ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן! אי  

יציאת  הכי הלל נמי נימא? לפי שאין אומרים הלל על נס שבחוצה לארץ 

? כדתניא עד שלא נכנסו מצרים גנס שבחוצה לארץ היכי אמרינן שירה

רה משנכנסו ישראל לארץ לא ישראל לארץ הוכשרו כל ארצות לומר שי 

 הוכשרו כל הארצות לומר שירה. 

שהקשה קושיא עצומה וז"ל "וקשה לי, מאי  טורי אבן מגילה שם,וע'  ( ה

פריך מיום טוב ראשון של פסח שאומרים הלל, דילמא לאו משום נס  

אומרים אותו אלא מפני שהוא מועד מידי דהוה אעצרת וסוכות דלא 

ינן אותו? א"כ יו"ט ראשון של פסח נעשה בהם נס ואפילו הכי אמר

מהראוי לומר בו הלל מצד עצמו דאיקרי מועד דאיקדש בעשיית מלאכה  

ולא משום לתא דניסא? וי"ל הא דפריך והרי יציאת מצרים אהלל 



שאומרים בליל יום טוב ראשון של פסח קא קשיא ליה דהא לאו משום 

אר רגלים לתא דרגל אמרינן ליה אלא משום לתא דניסא היא דהא בש

אין אומרים הלל בלילה אלא ביום לחוד והכא אמרינן הלל שמע מינה  

 משום לתא דניסא אמרינן ליה בלילה". 

ד"ה מי שהיה וז"ל שם, "משמע כאן   בתוס' סוכה לח.ובאמת כן מבואר  (ו

דאשה פטורה מהלל דסוכות וכן דעצרת וטעמא משום דמצוה שהזמן  

ע בפרק ערבי פסחים גרמא היא אע"ג דבהלל דלילי פסחים משמ

דמחייבי בד' כוסות ומסתמא לא תיקנו ד' כוסות אלא כדי לומר עליהם 

הלל ואגדה שאני הלל דפסח דעל הנס בא ואף הן היו באותו הנס אבל  

 כאן לא על הנס אמור"

וע"ד הטורי אבן, תירצו האחרונים למה בעינן תרי טעמי: דמבואר דיש  (ז

כמבואר בערכין, והלל על הנס  שני סיבות לומר הלל, הלל על המועד, 

וטעם דאינו חלוק בקרבנותיהן הוא טעם שלא לאמרו  -כמבואר במגילה 

בכל יום מצד המועד, וטעם 'מעשי ידי טובעין בים' הוא טעם שלא לאמרו 

 עכ"פ בשביעי של פסת מצד הנס דקריאת יום סוף.  

חקרו הפוסקים, אם שכח אחד מלומר הלל שלם ביום ראשון מה דינו?  (ח

יתא בתשובת המהרש"ם בדעת תורה חאו"ח סי' תפח, דכיון דהלל הוי  וא

ממילא אין לו תשלומין. וכמו דאין תשלומין למוסף, כן אין  דברי שבח 

 תשלומין להלל שלם דיום ראשון.

בהגדה של פסח מבית לוי בהספות עמוד   הובא מהגר"ח ז"ל,אבל  ( ט

קכט, דכל ימי הפסח הם מועד אחד ויו"ט אחד, ולכן יוצא כשאומר כלל 

פעם אחת ומי ששכח לגמור ההלל ביום הראשון של פסח, מחויב לגומרו 

 באחד משאר הימים, דעדיין מחוייב ועומד הוא בחיוב זה לקרות ההלל".  

ו תשלומין, דהוא רק על הנס של  ולפי הנ"ל, באמת הלל דליל סדר אין ל  (י

יציאת מצרים, כדברי המהרש"ם, אבל ההלל של יום ראשון דהוא על  

עיצומו של יום באמת איתא בתשלומין, כמו שמצינו בברכת הזמן 

 בערובין מ:. 

זצ"ל, דמן הראוי לקטן שהגדיל  מרב שלמה זלמן אויערבךהובא  (יא

יון דאמירתו ביום  תוך ימי פסח, לומר עוד הפעם הלל שלם על המועד, כ

והוא כדברי הגר"ח, רק דכתב שם, דכיון דחיוב  -ראשון היה בקטנותו 

 הלל הוא מדרבנן, שפיר סמכינן שיצא ידי חובתו בקטנותו.  



ראיתי מי שכתבו דאם שכח הלל שלם ולא אמרו עד שביעי של פסח, ( יב

שנכון שלא לאמרו, מצד המדרש דמעשה ידי טובעים בים, אבל לכאורה 

ה לפי משכתבנו, דכל דברי המדרש הם רק סיבה שלא מחייבינן אינו נרא

ליה מצד הנס, אבל אם כבר מחויב מצד המועד, לא מצינו דהוא סיבה  

 לפוטרו ודו"ק.

דצידד הרמב"ן שם,   בספר המצוות שורש הראשון השגות הרמב"ן,ע'  (יג

דאמירת ההלל במועד הוא מדאורייתא. ]וחולק על הרמב"ם שם, דהוא  

פרים.ומחלף שיטתם ממחלוקותם בענין תפלה אי דאורייתא רק מדברי סו

או דרבנן[  ואולי אפילו המזמורים שאנו אומרים היו כבר בנמצא מימי 

משה רבינו, כמבואר בפסחים לפי כמה תנאים. וכתב שם, דאו הוא 

הלכה למשה מסיני, או דהוא מכלל השמחה שנצטוינו בה, כמו שכתב  

י חדשיכם ותקעתם בחצוצרות על  וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראש

עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, ואע"פ שנתמעטו ראש חודש בגבולין כיון 

 דלא איקדש מעשיית מלאכה, אבל אולי נתרבה במצות ושמחתה בחגך. 

]ועוד נחלקו הרמב"ם והרמב"ן אם ההלל הדילוג שאנו אומרים בחו"ה  (יד

ו מחיוב כפי פסח הוא רק ממנהגא כמו ראש חדש, כפי שיטת רמב"ם, א

 ר"ן על הרי"ף פ"ק דשבת בסוגיא דחנוכה[  שיטת הרמב"ן ע'

וע' בספר מועדים וזמנים חלק ז' ס' קיג, שכתב על פי דברי  ( טו

הרמב"ן אלו, וז"ל "ולדבריו נראה, שמצוה לומר ההלל בנעימה ובשמחה  

 דוקא כמו שירה, ומקיימין בזה מצות שמחה".  

 

The Passover Hallel 

1) The Gemara in Arachin tell us that the reason the complete Hallel 

is only recited on the first day, is because the Pesach Korbanos are 

the same the entire week. 

2) The Medrash tells us the reason the half hallel is recited the last 

day, is because it isn’t proper to recite full hallel if the Egyptians 

died that day. Why are two reasons given? 

3) The Turei Even explains that the hallel we recite on the eve of 

pesach is to celebrate the miracle, while the hallel we recite 

during the day is in honor of the Yom Tov. 



4) This also explains why both reasons are necessary: the fact that 

the korbonos are the same explains why only one hallel is needed 

on account of the Yom Tov, while the fact that the Egyptians 

perished is the reason not to recite full hallel in honor of the 

miracle. 

5) If one forgets to say full hallel the first day, he is required to make 

it up on one of the remaining days of pesach. 

6) The poskim debate whether a minor who became of age during 

pesach should repeat the full hallel as an adult. 

7) The Ramban writes that the recital of Hallel on Yom Tov is Biblical; 

it is a fulfilment of ‘rejoicing’ on Yom Tov 

8) The Moadim u’Zmanim writes therefore one should recite the 

hallel in a joyous manner. 

 


