
 חני פרנק הלל בפסח בס"ד

 

 א עמוד י דף ערכין מסכת בבלי תלמוד .1

, החג ימי שמונה: ההלל את בהן גומר שהיחיד ימים עשר שמונה, יהוצדק בן שמעון רבי משום יוחנן רבי דאמר

 ימי תשעה: ואחד עשרים ובגולה; עצרת של( הראשון) טוב ויום, פסח של הראשון טוב ויום, חנוכה ימי ושמונה

, יומא כל' דאמרי בחג שנא מאי. עצרת של טובים ימים ושני, פסח של טובים מיםי ושני, חנוכה ימי ושמונה, החג

 שבת. בקרבנותיהן חלוקין אין דפסח, בקרבנותיהן חלוקין דחג? יומא כל[ ב עמוד] אמרינן דלא בפסח שנא ומאי

: דכתיב, מלאכה בעשיית איקדיש לא! לימא מועד דאיקרי חודש ראש. מועד איקרי לא! לימא בקרבנותיה דחלוקה

 השנה ראש. שירה טעון אין לחג מקודש ושאין, שירה טעון לחג המקודש לילה, חג התקדש כליל לכם יהיה השיר

 מלאכי אמרו, אבהו רבי דאמר, אבהו' דר משום! לימא מלאכה בעשיית ואיקדוש מועד דאיקרו הכיפורים ויום

: להן אמר? הכפורים וביום ה"בר לפניך שירה אומרים ישראל אין מה מפני, ע"רבש: הוא ברוך הקדוש לפני השרת

 חנוכה והא? לפני שירה אומרים וישראל לפניו פתוחין מתים וספרי חיים וספרי הדין כסא על יושב מלך, אפשר

 נס על שירה אומרים שאין לפי: יצחק רבי אמר! לימא ניסא דאיכא פורים. ניסא משום! וקאמר הכי ולא הכי דלא

: כדתניא! הלל ואמרינן, הוא לארץ שבחוצה דנס מצרים יציאת והרי: יצחק בר נחמן רב הל מתקיף. לארץ שבחוצה

 לומר ארצות כל הוכשרו לא - לארץ משנכנסו, שירה לומר הארצות כל הוכשרו - לארץ ישראל נכנסו שלא עד

 הללו הכא, רעהפ עבדי ולא -' ה עבדי הללו, התם בשלמא: אמר רבא. הלילא היא זו קרייתה: אמר נחמן רב. שירה

 משנכנסו: התניא, הלילא היא זו קרייתה: דאמר נ"ולר. אנן אחשורוש עבדי אכתי? אחשורוש עבדי ולא -' ה עבדי

 .הראשון להיתירן חזרו שגלו כיון! שירה לומר ארצות כל הוכשרו לא - לארץ

 א עמוד קיז דף פסחים מסכת בבלי תלמוד .2

 נביאים? אמרו מי זה והלל. הים מן שעלו בשעה אמרוהו וישראל המש - שבתורה שיר: שמואל אמר יהודה רב אמר

 ולכשנגאלין, עליהן תבא שלא וצרה צרה כל ועל ופרק פרק כל על אותו אומרין שיהו, לישראל להן תקנו שביניהן

, אמרן דוד כלן - תהלים בספר האמורות תושבחות כל: אומר מאיר רבי היה: תניא. גאולתן על אותו אומרים

: אומר בני אלעזר: אומר יוסי רבי? אמרו מי זה הלל. אלו כל אלא כלו תיקרי אל, ישי בן דוד תפלות כלו שנאמר

 אפשר. מדבריהן דבריו ונראין, אמרו שדוד לומר חביריו עליו וחלוקין, הים מן שעלו בשעה אמרוהו וישראל משה

 אומרים וישראל, בבכי עומד מיכה של ופסל: אחר דבר? שירה אמרו ולא לולביהן ונטלו פסחיהן את שחטו ישראל

 . ההלל את

: אומר יהושע רבי, אמרן עצמו כנגד: אומר אליעזר רבי, תהלים בספר דוד שאמר ותושבחות שירות כל: רבנן תנו

, עצמו כנגד - יחיד בלשון האמורות. עצמו כנגד מהן ויש, ציבור כנגד מהן יש: אומרים וחכמים, אמרן ציבור כנגד

 מלמד - מזמור לדוד, תורגמן ידי על - משכיל, לבא לעתיד - וניגון ניצוח. ציבור כנגד - רבים וןבלש האמורות

 ללמדך. שכינה עליו שרתה כך ואחר שירה שאמר מלמד - לדוד מזמור. שירה אמר כך ואחר שכינה עליו ששרתה

 דברים מתוך ולא, ראש לותק מתוך ולא, שחוק מתוך ולא, עצבות מתוך ולא, עצלות מתוך לא שורה השכינה שאין

 רב אמר'. ה יד עליו ותהי המנגן כנגן והיה מנגן לי קחו ועתה שנאמר. מצוה של שמחה דבר מתוך אלא, בטלים

 חכם תלמיד כל: רב אמר גידל רב והאמר? איני. טוב לחלום וכן: נחמן רב אמר. הלכה לדבר וכן: רב אמר יהודה

 - שושנים תקרי אל עבר מור נטפות שושנים שפתותיו שנאמר, תכוינה - מר נוטפות שפתותיו ואין רבו לפני היושב

 והא הא: אימא בעית ואי. בתלמידא - הא, ברבה - הא, קשיא לא -! עבר מר אלא עבר מור תקרי אל, ששונים אלא

 מילתא אמר לרבנן להו דפתח מקמי דרבה הא כי. דפתח לבתר - והא, דפתח מקמי - הא, קשיא ולא, ברבה

 . בשמעתא ופתח, באימתא יתיב ולבסוף. רבנן ובדחו, ותאדבדיח
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' ה לנו לא אמרו הם, הים על שעמדו בשעה אמרוהו וישראל משה: אומר אליעזר רבי? אמרו מי זה הלל: רבנן תנו

 בשעה אמרוהו וישראל יהושע: אומר יהודה רבי. אעשה למעני למעני להן ואמרה הקודש רוח משיבה, לנו לא

 בשעה אמרוהו וברק דבורה: אומר המודעי אלעזר רבי'. וכו ומשיבה לנו לא, אמרו הם, כנען כימל עליהן שעמדו

 בן אלעזר רבי. אעשה למעני למעני להם ואומרת משיבה הקודש ורוח לנו לא: אמרו הם. סיסרא עליהם שעמד

 עקיבא רבי', וכו ומשיבה לנו לא אמרו הם. סנחריב עליהם שעמד בשעה, אמרוהו וסייעתו חזקיה: אומר עזריה

 יוסי רבי'. וכו ומשיבה לנו לא אמרו הם, הרשע נבוכדנצר עליהם שעמד בשעה אמרוהו ועזריה מישאל חנניה: אומר

 וחכמים'. וכו ומשיבה לנו לא: אמרו הם, הרשע המן עליהם שעמד בשעה אמרוהו ואסתר מרדכי: אומר הגלילי

 תבא שלא וצרה צרה כל ועל, ופרק פרק כל על אותו אומרים שיהו לישראל להם תיקנו שביניהן נביאים: אומרים

 .גאולתן על אותו אומרים ולכשנגאלין, לישראל עליהם

 א עמוד קיז דף פסחים מסכת ם"רשב .3

 :מזמור כ"ואח הקודש רוח לדוד היה תחלה משמע. מזמור לדוד

 :לדוד שכינה באה המזמור מתוך משמע. לדוד מזמור

 ':וגו מנגן לי קחו ועתה שנאמר מוכיח אחר מפסוק וגם דלמ אתה מכאן. 'כו מכאן ללמד

 :שכינה עליו שתשרה מתכוין שהיה מנגן לי דקחו הך כי. מצוה של שמחה

 :טוב חלום רואה שמחה מתוך לישן הולך אם. לחלום וכן

 :שמחה דבר מתוך ללמוד צריך. ברבה הא

 פרעה יעבור פן[ קטו שם] לנו לא והתפללו וינוס ראה הים( קיד תהלים) כדכתיב שעברו לאחר. הים על שעמדו

 :אחריהם וחילו

 אתה בכולן כן שאם לי נהירא ולא. רבינו פירש כן אמרוהו ויהושע ישראל אף כלומר. אמרוהו ישראל וכל יהושע

 דאמרן הני דכל למימר ואתי' וכו אמרוהו שביניהן נביאים שאומרים חכמים ובין בינייהו מאי כן ואם כן לפרש צריך

 :מרביה ליה קים הכי התנאים מן אחד כל אלא לכך נביאים תקנוהו שהרי צרתן על אמרוהו ללעי

 א עמוד יד דף מגילה מסכת בבלי תלמוד .4

 נביאות ושבע נביאים ושמונה מארבעים יותר טבעת הסרת גדולה: כהנא בר אבא רבי אמר טבעתו את המלך ויסר

 ארבעים: רבנן תנו. למוטב החזירתן הטבעת הסרת ילווא, למוטב החזירום לא שכולן, לישראל להן שנתנבאו

 ממקרא חוץ, בתורה שכתוב מה על הותירו ולא פחתו ולא, לישראל להם נתנבאו נביאות ושבע נביאים ושמונה

 ממיתה - שירה אמרינן לחירות מעבדות ומה: קרחה בן יהושע רבי אמר אבין בר חייא רבי אמר? דרוש מאי. מגילה

 דנס מצרים יציאת -. לארץ שבחוצה נס על הלל אומרים שאין לפי -! נימא נמי הלל הכי אי - ?שכן כל לא לחיים

. שירה לומר ארצות כל הוכשרו לארץ ישראל נכנסו שלא עד: כדתניא -? שירה אמרינן היכי, לארץ שבחוצה

 בשלמא: אמר באר, הלילא זו קרייתא: אמר נחמן רב. שירה לומר הארצות כל הוכשרו לא לארץ ישראל משנכנסו

 .אנן אחשורוש עבדי אכתי? אחשורוש עבדי ולא' ה עבדי הללו - הכא אלא, פרעה עבדי ולא -' ה עבדי הללו התם

 א עמוד יד דף מגילה מסכת אבן טורי .5

 מאי ל"וק. בסמוך ש"וכמ להדיא בערכין' כדאמרי הלל' פי. שירה' אמרי היכי הוא לארץ שבחוץ דנס מצרים יציאת

 דהוה מידי מועד שהוא מפני אלא אותו אומרים נס משום לאו דילמא הלל שאומרים פסח של שוןרא ט"מי פריך

 מלאכה בעשיית איקדש דלא אלא למימר ל"ה ח"ר ואפילו, אותו' אמרי ה"ואפ נס בהם נעשה דלא וסוכות אעצרת

 כ"א, הלל בהו' אמרי יהו הכי לאו הא התם' כדאמרי דין כסא על יושב דמלך משום אלא ל"הל כ"וי ה"בר הלל נ"וה

 לתא משום ולא מלאכה בעשיית דאיקדש מועד דאיקרי עצמו מצד הלל בו לומר מהראוי פסח של ראשון טוב יום
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 משום לאו דהא ליה קשיא קא פסח של ראשון טוב יום בליל שאומרים אהלל מ"יצ והרי דפריך הא ל"וי. דניסא

 לחוד ביום אלא בלילה הלל אומרים אין רגלים בשאר דהא הוא דניסא לתא משום אלא ליה אמרינן דרגל לתא

 .בלילה ליה' אמרי דניסא לתא משום מ"ש( ה"צ דף) ט"פ בפסחים כדתנן הלל' אמרי והכא

 ז הלכה ג פרק וחנוכה מגילה הלכות ם"רמב .6

, וכהחנ ימי ושמונת, החג ימי בתשעת, יום ועשרים באחד ההלל את גומרין ימים שני טובים ימים שעושין מקומות

 בצבור זה ומנהג, מצוה ואינה מנהג ההלל קריאת חדשים בראשי אבל, עצרת של ימים ושני, פסח של ימים ושני

 ויקרא ישלים התחיל ואם, כלל יקרא לא ויחיד המנהג על מברכין שאין עליו מברכין ואין, בדילוג קוראין לפיכך

 בצבור זה ומנהג/ ד"הראב השגת/. חדשים כראשי לוגבדי קוראין הפסח ימי בשאר וכן, הצבור שקוראין כדרך בדילוג

 שאמר ומה(, ז"הט א"פי ברכות) אחר במקום עליו כתבנו וכבר כלום אינו זה א"א. עליו מברכין ואין בדילוג קוראין לפיכך

 .הציבור כחתימת וחותם שירצה כמו יקרא אלא כלום אמר לא בדילוג לקרוא שהתחיל ויחיד

 ז הלכה ג פרק חנוכהו מגילה הלכות משנה מגיד .7

 חוץ המפרשים כל כדעת נראה וזה חדשים לראשי פסח של חולו להשוות רבינו דעת'. וכו הפסח ימי בשאר וכן

 היתה כך תקנה שעיקר בדלוג לקרותו מחוייב יחיד אפילו פסח של דבחולו ואמר ביניהם שחלק ל"ז ן"מהרמב

 :עליו ולברך בדלוג הפסח בחול לאומרו

 ב עמוד יא דף שבת סכתמ ף"הרי על ן"הר .8

' בפ אמרינן ועלייהו ההלל את בהן גומר היחיד אין חדש וראש בגולה פסח של ששה דהיינו מהני בר יומי ובשאר

 ל"ז הלכות בעל הרב וכתב פוסק הפרק באמצע אפילו ההלל את בהן גומר היחיד שאין ימים( א יד דף) קורא היה

 ישראל שאין כל אלא ליה גמרי לא נמי רבים' דאפי דוקא לאו דקאמר היחיד גומר היחיד שאין ימים אמרינן דכי

 וצרה צרה כל על הלילא למימר בעינן ישראל כולהו מכנפי דכי יחיד להו קרי ה"ומש יחיד קרי יחד מקובצים

 סבר לקמן' כדאמרי הלילא קרו דהוו וחזא לבבל אקלע כי[ ב כח דף תענית] רב דהא לדבר וראיה ממנה שנגאלין

 רב דהא קורא מיהא דבדלוג ולומר גומר אינו דוקא דלאו מינה שמעינן ותו הוה דבציבור גב על ואף וקינהולאפס

 אלא לא או ביה' מדלגי אי דישמע עד לאפסוקינהו בעי אמאי לקרות חייבין דבדלוג איתא ואם לאפסוקינהו סבר

 אינו דמדינא נמי הכי אין אבל בדלוג אותו קורין ממנהגא דבבבל משום היינו גומר היחיד שאין ימים' אמרי כי ודאי

 משום להו אית דינא חד לאו ח"ור פסח של ימים דששה הלקוטות בספר' כ ל"ז ן"הרמב אבל כלל אותו לומר חייב

 ימים[ א יד דף] קורא היה' בפ אמרינן ועלייהו בדלוג הלילא למקרי מחייבין מועד דאיקרו כיון פסח של ימים דששה

 לא הכי לאו הא הכבוד מפני ודוקא שמע כקריאת כלומר פוסק( לפרק פרק בין) ההלל את גומר היחיד שאין

 לשאל ליה פסיק ולא ההלל את בהן גומר היחיד שאין בימים דרבינא לקמיה דאזיל שבא בר ברב התם וכדאמרינן

 הוא בחכמה ולגד ולא רביה דלאו הכבוד מפני חשיב דלא כלומר דרבינא עליה חשיב דלא משום ואמרינן בשלומיה

 דלא משום חכמים מתקנת קורין ולא גומרין אינן יחיד בין צבור בין אלא זה בכלל אינו חדש דראש הלל אבל

 לחג מקודש שאין שירה טעון לחג המקודש לילה חג התקדש כליל לכם יהיה השיר וכתיב מלאכה בעשיית אקדיש

 לא שבא בר דרב והיינו ומברכין בדלוג קורין פסח לש ימים בששה הילכך( ב י דף) בערכין כדאיתא שירה טעון אין

 שאין מברכין ואין ממנהגא קורין חדש בראש אבל ליה פסק לא אמאי מברכין דלא איתא ואם רבינא ליה פסק

 סוכה] כדאמרינן עליו מברכין אין מילתא תליא בלחוד דבמנהגא דכיון ל"ז י"רש בשם כתבו וכן המנהג על מברכין

 ערבה חביטת על דדוקא אומרים אחרים אבל הוא נביאים מנהג קסבר אלמא בריך ולא ביטח בערבה[ ב מד דף

 בירושלמי אמרו גדול כלל בזה ובכיוצא מברכין חדש דראש בהלל אבל מברכין שאין הוא בעלמא חבטה אלא דאינה

 :ההלל על שמברכין הוא ומנהג כן ונהוג נוהגין צבור היאך ראה בידך רופפת הלכה אם
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 תצ סימן פסח הלכות חיים חאור טור .9

 .ח"ר בהלכות כתבתי כאשר אלא אותו גומרין ואין ההלל קורין ט"י של אחרונים ימים' וב ה"ח של הימים כל

 תצ סימן חיים אורח יוסף בית .11

' ב פרק בערכין מפורש כך. אותו גומרין ואין ההלל קורין ט"י של אחרונים ימים ושני המועד חול של הימים כל ד

' סי) הלקט ושבלי. יומא כל אמרינן דלא בפסח שנא ומאי יומא כל דאמרינן בחג שנא מאי טעמא יהבינן םוהת.( י)

 שנטבעו לפי הוא הפסח ימי כל ההלל גומרין שאין שהטעם סוכה פרשת הרנינו מדרש בשם כתב:( סט קעד

 חודש ראש ובהלכות ח"תפ בסימן נתבאר ההלל קריאת ודין. תשמח אל אויבך בנפול( יז כד משלי) וכתיב המצריים

 נראה וזה חודש לראש פסח של חולו להשוות רבינו דעת( ז"ה ג"פ) חנוכה בהלכות המגיד הרב וכתב(. תכב' סי)

 בדילוג לקרותו מחוייב יחיד אפילו פסח של דבחולו ואמר ביניהם שחילק ל"ז ן"מהרמב חוץ המפרשים כל כדעת

 מדליקין במה בפרק ן"הר כתב אלו ודברים ל"עכ עליו ולברך ילוגבד פסח של בחולו לאמרו היתה כך תקנה שעיקר

 (:ובשאר ה"ד: יא שבת)

 תצ סימן חיים אורח פרישה .11

 שבלי וכתבו אחרונים אימים טעם זהו תשמח אל אויבך בנפול וכתיב המצריים שנטבעו לפי. אותו גומרין ואין( ב)

( קלויזנר א"מהר מנהגי) מנהגים כתבו( דחג) בחג מוכ המועד בחול גומרים דלא והא. י"ב והביאו המדרש בשם לקט

 הטעם כתב( ב י[ )דערכין( ]דעירובין' )ב בפרק אבל אחרונים טוב יום מימי המועד חול ימי עדיפא יהא שלא כדי

 אחרון טוב ביום אפילו פסח בימי כ"משא גומרים לכך עצמו בפני ט"כיו והוי בקרבנותיו אשתני יום דכל בחג דוקא

 :שם עיין ד"תרמ' בסי רבינו כתב זה וטעם בקרבן אשתני לא

 ב עמוד ט דף ברכות מסכת בבלי תלמוד .12

 של במפלתן שראה עד הללויה אמר ולא, דוד אמר פרשיות ושלש מאה: פזי בן שמעון דרבי בריה יהודה רבי דאמר

 .הללויה' ה את נפשי ברכי אינם עוד ורשעים הארץ מן חטאים יתמו: שנאמר, רשעים

 ב עמוד ט דף ברכות מסכת אגדות חידושי א"מהרש .13

 פסח של אחרון ביום הלל אומרים שאין המדרש בשם האחרונים שכתבו למה קשה מכאן'. כו רשעים של במפלתן

 הכא והרי:( י מגילה: לט סנהדרין) שירה אומרים ואתם בים טובעים ידי מעשה הוא ברוך הקדוש שאמר משום

 אין דלכך אחר טעם אמרינן( ש"ע: י) דערכין ב"בפ גם רשעים של במפלתן השרא עד הלל דוד אמר דלא בהיפך אמרו

 :ק"ודו בקרבנותיהן חלוקים דאין משום דפסח אחרון ביום הלל אומרים

 רכה סימן יאיר חוות ת"שו .14

 ק"פ ש"ממ בים טובעים ידי' דמעשי' גמ משום ההלל גומרין אין כן דעל שכתב הרנינו מדרש על להקשות ואין

 בשעת דדווקא לומר דאין' וגו חטאים יתמו' שנא רשעים של במפלתן שראה עד הללויה דוד אמר אשל דברכות

 הוי הזה בזמן ההם בימים מפלתן שהיה הואיל ואפשר פסח ימי כל הלל דנגמר אנן ש"כ כ"דא שירה לומר אין מפלה

 מברכין כיצד פרק ל"דרזכ אלהים שמחת הוי אותו וכשגומרין בשלימתו הלל דבשלמא ל"י נ"א מפלתן שעת שפיר

 על אלא שירה א"שא מזה ולמדו משמח במה אלהים משמח אנשים אם ואנשים אלהים המשמח יין גבי ש"מ על

 והלל הפסח בעשיית הלל תשלום והוא יין בלי שירה מצינו מ"דמ' התוס וכתבו היין בניסוך הלל גמירות והוא היין

 מקרא יליף ה"צ דפסחים ט"בפ וכן חג התקדש כליל לכם יהיה דהשיר מקרא ל"רז כדילפי מקרי שירה דווקא שלם
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 דקרינן מה וכן בעלמא הללויה דוד ש"מ כ"מש השיר ברכת יהללוך ברכת ל"רז קרו וכן שני בפסח נהוג אינו דהלל זה

 שודר ל"ורז ח"כל טוב כי' לה הודו בו שאומרים פי על ואף. בשלימות שאינו הואיל שמחה' ית לפניו אין בדילוג הלל

 הואיל מ"מ' וכו שמח הוא ברוך הקדוש שאין לפי טוב כי שם נאמר לא כ"דע ח"כל' לה הודו החלוץ לפני בצאת על

 ש"כמ נראה האמת לפי אבל הרנינו במדרש ש"מ לפי לתרץ ל"נ כך. שלימה שמחה כאן' ית לפניו אין ומדלגין דקרינן

 בתר כ"מש שירה לומר ה"מ בקשו שעה באותה ל"רז דקדקו ויפה החלוץ לפני בצאת כענין המפלה בשעת דדווקא

 דיני אחד פ"ס ש"ועמ מגומגמים דדבריו ש"יע בתימא והניחה דברכות ק"בפ הסמוכה קושיא הקשה א"ומהרש הכי

 בכרך חיים יאיר. ל"נ. ממונות

 כף החיים .15

 

 ד סעיף תפז סימן פסח הלכות חיים אורח ערוך שולחן .16

. גליות של טובים ימים שני של שני בליל וכן, וסוף תחלה בברכה בנעימה צבורב ההלל גומרין פסח של ראשון בליל

 .כלל ההלל הכנסת בבית בלילה אומרים אנו אין כי, כן נוהגים אנו אין זה וכל: הגה

 ד סעיף תפז סימן פסח הלכות חיים אורח ערוך שולחן על ברורה משנה .17

 :לומר דיםספר ומנהג אלו במדינות היינו - נוהגים אנו אין( טז)

 א תפח סעיף סימן פסח הלכות חיים אורח ערוך שולחן .18

 לקרות ומברכין) ההלל וגומרין, שחרית תפלת ומתפללין, שבת של הזמירות וקורים, הכנסת לבית נכנסים שחרית

 שלום ומשיב רבו או אביו בשלום שואל הפרק באמצע, שמע בקריאת שאמרו כדרך אלא בו מפסיקין ואין, (ההלל

 ימים' בב ודוקא: )הגה. אדם לכל שלום ומשיב נכבד אדם בשלום שואל הפרקים ובין, שלום לו שנתן בדנכ לאדם

 פסק ואם'(. ד סעיף ב"תכ סימן ל"ע גומרין שאין בימים אבל, הפסקה לענין הכי דינא ההלל בהם שגומרים הראשונים

 .סקשפ למקום אלא לחזור צריך אינו, כולו את לגמור כדי אפילו ושהה באמצע

 א סעיף תפח סימן פסח הלכות חיים אורח ערוך שולחן על ברורה משנה .19

 ההלל סוף עד ולגמור פסוק מאותו כ"אח להתחיל צריך אחת תיבה או אחד פסוק חיסר ואם - ההלל וגומרין( ב)

 :יצא ולא למפרע קריאה ל"הו שנזכר במקום יאמרנו דאם
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 אמר ואם לבטלה ברכה חשש ויש אחת אות או תיבה ידלג דשמא ההלל לגמור יאמר שלא ל"ר - ההלל לקרות( ג)

 עם הלל תחלה יקרא להלל סמוך נ"לבהכ בא אם[. ג"פמ] מנהגם לבטל אין לגמור לומר שנהגו ובמקום יצא לגמור

 :ז"סקט ב"במ ב"תכ בסימן לעיל ועיין ז"עי ותפלה ש"ק זמן יעבור שלא והוא יתפלל כ"ואח הצבור

 ד תצ סעיף סימן פסח תהלכו חיים אורח ערוך שולחן .21

 .חודש בראש כמו בדילוג ההלל קורים, טוב יום של אחרונים ימים ושני מועד של חולו של הימים כל

 ד סעיף תצ סימן פסח הלכות חיים אורח ערוך שולחן על ז"ט .21

 ומריםא ואתם בים טובעים ידי מעשי הוא ברוך הקדוש אמר המצריים נטבעו פסח של' שבז מפני. בדילוג ההלל(  ג)

 :האחרון ט"מי עדיף יהא שלא אותו גומרין אין מ"בחה גם כ"ע אותו גומרין אין' שבז וכיון שירה

 ד סעיף תצ סימן פסח הלכות חיים אורח ערוך שולחן על ברורה משנה .22

 טובעין ידי מעשי הוא ברוך הקדוש אמר המצרים נטבעו פסח של שבעה שביום מפני -' וכו בדילוג ההלל קורין( ז)

 עדיף יהיה שלא אותו אומרים אין כ"ג מ"בחוה כ"ע אותו אומרים אין' שבז וכיון לפני שירה אומרים ואתם בים

 :אחרון ט"מיו

 משנת יעבץ או"ח סימן כ אות ה .23
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 א עמוד לח דף סוכה מסכת בבלי תלמוד .24

 גדול היה אם. מאירה לו ותבא, אומרין שהן מה אחריהן עונה - אותו מקרין קטן או אשה או עבד שהיה מי. משנה

 . המדינה כמנהג הכל, יברך - לברך, יפשוט - לפשוט, יכפול - לכפול שנהגו מקום, הללויה אחריו עונה - אותו מקרא

 מאירה תבא. חכמים אמרו אבל. לבעלה מברכת ואשה, לרבו מברך ועבד, לאביו מברך בן: אמרו באמת ר"ת. גמרא

 .לו מברכין ובניו שאשתו לאדם

 א עמוד לח דף סוכה מסכת תוספות .25

 היא גרמא שהזמן דמצוה משום וטעמא דעצרת וכן דסוכות מהלל פטורה דאשה כאן משמע - ואשה עבד שהיה מי

' ד תיקנו לא ומסתמא כוסות' בד דמחייבי.( קח דף) פסחים ערבי בפרק משמע פסחים דלילי דבהלל גב על אף

 הנס על לא כאן אבל הנס באותו היו הן ואף בא הנס דעל דפסח הלל שאני ואגדה הלל עליהם לומר כדי אלא כוסות

 .אמור

 ב סעיף תכב סימן הלכה ביאור .26

 לענות יודע שאינו בקי שאינו ודוקא בצבור בין ביחיד בין מוציא שיצא פי על אף בהלל ירוחם רבינו כתב - הלל* 

 וכן פשוט הוא דבריו דריש א"המ וכתב ל"עכ הללויה אחריו עונה כ"אא מוציא אינו יצא אם לענות יודע אם אבל

 לא ה"דר ג"דבפ כתב חיים והנתיב] מוציא שיצא פי על אף ובמגילה בהלל ה"דר ג"פ בשלהי ס"בש בהדיא מבואר

 ס"מש הוא בקי אינו אם ז"דכ שמסיים ומה[ פירקא שילהי ואישתמיטתה הלל לענין ולא ברכות לענין אלא נאמר

 כ"וא לעכובא דהוא ל"וס הללויה לענות פ"עכ דצריך אלמא הללויה אחריו עונה והוא מקרא דגדול ח"ל דף דסוכה

 קצת ותימא] לענות יכול בשאינו מיירי לענות מצריך ולא מוציא שיצא פי על אף סתם ותני דפסיק ה"דר ס"בש

 ירוחם' ר כ"ומש[ התיבה זו לענות מקום באיזה יודע דאינו ואולי הללויה תיבת לענות יכול יהא שלא אפשר דהאיך

 והרב ר"הא כ"וכ עונה כ"אא לענות ביכול חבירו להוציא יכול אינו נמי יצא בלא אפילו ה"דה דוקא לאו ביצא דבריו

 דבר חבירו ענה לא אפילו ולחבירו לעצמו ומברך בעצמו יצא לא עדיין אם אבל לענות צריך ביצא דדוקא כתב ח"פר

 בבקי אפילו ולדידיה פליג ו"דרי דינא עיקר על דגם ח"בפר שם ועיין] שאכלו שלשה פ"דר מסוגיא לה וקמסייעי. יצא

 ובפוסקים ח"ל סוכה ס"בש עוד ומבואר[ ח"ל סוכה א"בריטב ועיין ל"בבה ג"רע סימן לעיל כ"וכ להוציא יכול נמי

 באתו היו הן שאף משום דחייבות פסחים דלילי מהלל חוץ] גרמא שהזמן מצוה דהיא ומשום מהלל פטורות דנשים

 תבא בברייתא שם ומסיים] במלה מלה אחריהם עונים כ"אא אנשים להוציא יכולות אין ולפיכך[ שם' תוס כ"כ הנס

 ברור זה אין ד"ולענ זה דין שייך ח"בר דגם א"ממ משמע והנה[ לו מקראת אשתו שתהא לכך שהוצרך לאדם מארה

 במקום אף להוציאם יכולות הנשים אין ס"מד חיוב האנשים על דיש ההלל שגומרין בימים רק לומר שייך דזה

 דעל ההלל את גומרין שאין בימים אבל חיובא מצד ואלו בלבד מנהגא מצד רק שאלו מכבר זו במצוה שנהגו

 א"המ כונת ואולי לאלו אלו בין מ"נ מאי זו במצוה כ"ג הנשים נהגו זה ובמקום מנהגא מצד רק כ"ג הוא האנשים

 לקרות אשה רוצה ועתה חיוב שום עליהם אין כ"ג מנהגא דמצד עתה עד זו במצוה הנשים החזיקו שלא במקום

 ע"מ בכל וכמו מחוייבת שאינה פי על אף ולברך הלל לקרות יכולה עצמה היא פ"דעכ דפשוט ודע. ע"וצ ולהוציא

 אשה דגם ההלל על דמברכין מנהגינו לפי ח"דר בהלל דגם עוד ומסתברא ומברכות ע"ע שמדקדקות גרמא שהזמן

 כתב ץ"יעב ובסידור'[ ה אות צ"בשעה דבריהם והעתקנו' ]י דף בערכין' התוס שכתבו וכעין אנשים וכמו לברך יכולה

 :כוותיה נהגו ולא ח"דר הלל על לברך לנשים דאין
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 תורת רפאל חלק א סימן עה הלכות פסח .27

 

 

 

 

 


