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Hallel on Hanukah 

  ג פרק וחנוכה מגילה הלכות ם"רמב

 ופשטו, ובמצות בתורה לעסוק אותם הניחו ולא דתם ובטלו ישראל על גזרות גזרו יון כשמלכו שני בבית א הלכה
 ולחצום מפניהם מאד לישראל להם וצר, הטהרות וטמאו פרצות בו ופרצו להיכל ונכנסו ובבנותיהם בממונם ידם
 והרגום הגדולים הכהנים חשמונאי בני וגברו והצילם מידם והושיעם אבותינו אלהי עליהם שריחם עד גדול לחץ

 . השני החורבן עד שנה מאתים על יתר לישראל מלכות וחזרה הכהנים מן מלך והעמידו מידם ישראל והושיעו

 טהור שמן מצאו ולא להיכל ונכנסו היה כסלו בחדש ועשרים בחמשה ואבדום אויביהם על ישראל וכשגברו ב הלכה
 עד ימים שמונה המערכה נרות ממנו והדליקו בלבד אחד יום אלא להדליק בו היה ולא אחד פך אלא במקדש
 . טהור שמן והוציאו זיתים שכתשו

 בכסלו ועשרים חמשה מליל שתחלתן האלו הימים שמונת שיהיו הדור שבאותו חכמים התקינו זה ומפני ג הלכה
 ולגלות להראות הלילות משמונת ולילה לילה בכל הבתים פתחי על בערב הנרות בהן ומדליקין והלל שמחה ימי
 מדברי מצוה בהן הנרות והדלקת, הפורים כימי ותענית בהספד אסורין והן חנוכה הנקראין הן אלו וימים, הנס

 . המגילה כקריאת סופרים

 ההלל את לגמור ו"אקב ה"מ' אל י"בא לפניו ומברך ההלל את גומרין האלו הימים משמונת ויום יום בכל ה הלכה
 על שמברך כדרך וצונו ב"אק עליה מברך סופרים מדברי מצוה ההלל שקריאת פי על אף, צבור בין יחיד בין

 הספק מפני לו עשייתן ועיקר מדבריהם שהוא דבר אבל עליו מברכין דבריהם של ודאי שכל, העירוב ועל המגילה
 יזלזלו שלא כדי הספק מפני אלא תקנוהו לא והם שני טוב יום על מברכין ולמה, עליו מברכין אין דמאי מעשר כגון
 זה א"א. בו יזלזלו שלא כדי הספק מפני אלא תקנוהו לא והם שני טוב יום על מברכין ולמה/ ד"הראב השגת. +/בו

 ספק אבל הם מעשרין ה"ע שרוב מפני אלא לדמאי הטעם שאין ואמר עליו חלק רבא אבל) כג שבת( לאביי הטעם
 .+ מברכין בדרבנן אפילו אחר

 הימים בכל סופרים מדברי לעולם ההלל קריאת אלא סופרים שמדברי הוא בלבד חנוכה של הלל ולא ו הלכה
 ימי ושמונת, החג ימי שמונת: הן ואלו, ההלל את בהן לגמור מצוה בשנה יום עשר ושמונה, ההלל את בהן שגומרין
 ופחד ויראה תשובה ימי שהן לפי הלל בהן אין הכפורים ויום השנה ראש אבל, עצרת ויום פסח של וראשון, חנוכה

 .ההלל היא המגילה שקריאת בפורים הלל תקנו ולא, יתירה שמחה ימי לא

Hallel as D’oreita or DeRabanan? 

  א שורש ם"לרמב המצוות ספר

 לבאורו עליו לעורר ראוי היה לא הענין זה כי דע. מדרבנן שהן המצות הזה בכלל למנות ראוי שאין הראשון השרש
 מדרבנן שהוא בדבר נאמר איך בסיני למשה לו נאמרו מצות עשרה ושלש מאות שש התלמוד לשון שהיה אחר כי

 מאה וכן עשה מצות בכלל מגלה ומקרא חנוכה נר ומנו רבים בו שטעו מפני עליו העירונו אבל. המנין מכלל שהוא
 לגמור יום עשר ושמונה תקופות וחשוב ערומים והלבשת מתים וקבורת חולים ובקור אבלים ונחום יום בכל ברכות
 השלום עליו דוד בו ששבח ההלל קריאת וימנה בסיני למשה לו נאמרו לשונם שישמע ממי והשתכל. ההלל את בהן
 .מגלה מקרא וכן שני בבית חכמים שקבעוהו חנוכה נר וימנה משה בה שצוה יתעלה האל

  א שורש ם"לרמב המצוות לספר ן"הרמב השגות

 שמשה לאל דוד בו ששיבח ההלל שקריאת נחשוב היאך והתפלא והתבונן] יד - יג[ ל"זצ הרב שאמר והפליאה
' ה את ועבדתם שנאמר לו להתפלל) ה' מ( במצות מנה עצמו שהוא הרב מאמר יפלא בעיני וגם. בה צונו רבינו

 אנשי) א לג' ברכו( אמרו ומפורש דרבנן תפלה תדיר אומרין בתלמוד כי וידוע, נפשכם ובכל לבבכם בכל אלהיכם
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 ישראל שנצטוו ונאמר שנפרש צריך לדעתו והנה. והבדלות קדושות ברכות לישראל להם תקנו הגדולה כנסת
 אבל, צרכם בעת תחנותם לפניו ויפילו משאלותם יתעלה לבדו ממנו ושיבקשו הוא ברוך הקדוש אל להתפלל
 פירשו לא זו בתקנה גם. תקנום תמידים וכנגד הוא חכמים תקנת זה וערב בקר יום בכל להתפלל שיתחייבו
 . וחכמתו לשונו צחות כפי ואחד אחד כל מתפללים היו אלא שלתפלה מטבעה

 התפלות מניין אין אבל יום בכל להתפלל ע"מ אמר) ה - ג א"ה( תפלה' מהל ראשון' בפ זה כל ל"ז הרב ביאר וכבר
 עשרה שמנה ותקנו עמדו דינו ובית ועזרא עזרא ועד רבינו ממשה היה וכן התורה מן הזאת התפלה משנה ולא

 וכן הצחה גדולות מדברת לשון בעל כתפלת שלמה העלגים לשון תפלת ותהיה הכל בפי ערוכות שיהיו כדי ברכות
 לנו אותו וביאר הזה העניין למדנו הרב והנה. מרווח בלשון הרב כתב זה כל. הקרבנות כמניין התפילות מניין תקנו
 שהוציאם לאל שירה במועדיהם ישראל שיאמרו בסיני למשה שנצטוה ההלל על יתפלא למה כן אם. שלם באור

 . בו שישירו כדי הזה ההלל את להם ותקן דוד ובא לעבודתו והבדילם הים את להם וקרע ממצרים

 הם רבינו למשה שמא אבל לדוד זה שלהלל האלו המזמורים שיהיו ראיה שום בזה המתמיה לרב שאין זה ומלבד
 שנאמרו השירות מכל מחובר תהילות ספר זה כי שעמו מזמורים עשר ואחד האלהים איש למשה תפלה כמו

] בתרא) [פסחים( בגמר שהוזכר כמו אבינו ולאברהם הראשון לאדם מהם מייחסים וחכמים הקדש ברוח בישראל
 ר"א אמרו מי זה הלל) א קיז( פסחים ערבי בפרק שם אמרו לדוד שאינו חכמים הזכירו עצמו זה בהלל והרי). ב יד(

 דבריו ונראין אמרו דוד לומר חבריו עליו וחלוקין הים על שעמדו בשעה אמרוהו וישראל משה אומר בני אלעזר יוסי
 בעל על לרב שאלה אין כן אם ...הלל אומרין ואין לולביהם ונטלו פסחיהם את ישראל שחטו איפשר מדבריהם
 .כלל זה בהלל ההלכות

  א עמוד קיז דף פסחים מסכת בבלי תלמוד

 חביריו עליו וחלוקין, הים מן שעלו בשעה אמרוהו וישראל משה: אומר בני אלעזר: אומר יוסי רבי? אמרו מי זה הלל
 ?שירה אמרו ולא לולביהן ונטלו פסחיהן את שחטו ישראל אפשר. מדבריהן דבריו ונראין, אמרו שדוד לומר

' 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 מלכי 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 י דף ערכין מסכת בבלי תלמוד

, החג ימי שמונה: ההלל את בהן גומר שהיחיד ימים עשר שמונה, יהוצדק בן שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר
 ימי תשעה: ואחד עשרים ובגולה; עצרת של) הראשון( טוב ויום, פסח של הראשון טוב ויום, חנוכה ימי ושמונה
 . עצרת של טובים ימים ושני, פסח של טובים ימים ושני, חנוכה ימי ושמונה, החג

 חלוקין אין דפסח, בקרבנותיהן חלוקין דחג? יומא כל אמרינן דלא בפסח שנא ומאי, יומא כל' דאמרי בחג שנא מאי
 . בקרבנותיהן

 . מועד איקרי לא! לימא בקרבנותיה דחלוקה שבת



 ב"ה

 לילה, חג התקדש כליל לכם יהיה השיר: דכתיב, מלאכה בעשיית איקדיש לא! לימא מועד דאיקרי חודש ראש
 . שירה טעון אין לחג מקודש ושאין, שירה טעון לחג המקודש

 אמרו, אבהו רבי דאמר, אבהו' דר משום! לימא מלאכה בעשיית ואיקדוש מועד דאיקרו הכיפורים ויום השנה ראש
? הכפורים וביום ה"בר לפניך שירה אומרים ישראל אין מה מפני, ע"רבש: הוא ברוך הקדוש לפני השרת מלאכי
 ? לפני שירה אומרים וישראל לפניו פתוחין מתים וספרי חיים וספרי הדין כסא על יושב מלך, אפשר: להן אמר

 . ניסא משום! וקאמר הכי ולא הכי דלא חנוכה והא

 ! לימא ניסא דאיכא פורים

 יציאת והרי: יצחק בר נחמן רב לה מתקיף. לארץ שבחוצה נס על שירה אומרים שאין לפי: יצחק רבי אמר •
 הארצות כל הוכשרו - לארץ ישראל נכנסו שלא עד: כדתניא! הלל ואמרינן, הוא לארץ שבחוצה דנס מצרים
 . שירה לומר ארצות כל הוכשרו לא - לארץ משנכנסו, שירה לומר

 . הלילא היא זו קרייתה: אמר נחמן רב •
? אחשורוש עבדי ולא -' ה עבדי הללו הכא, פרעה עבדי ולא -' ה עבדי הללו, התם בשלמא: אמר רבא •

 כל הוכשרו לא - לארץ משנכנסו: התניא, הלילא היא זו קרייתה: דאמר נ"ולר. אנן אחשורוש עבדי אכתי
 . הראשון להיתירן חזרו שגלו כיון! שירה לומר ארצות

 רלג סימן )דעה יורה (ב חלק סופר חתם ת"שו

 דאורייתא ו"ק הוא נס עשיית ביום מועד יום דקביעת לעיל ש"מ אומר בנחמה ולסיים מדי יותר הארכתי וכבר

 זכר לעשות או 'נרו להדליק או מנות לשלוח אם בהם לעשות מה אך הם 'דאוריי חנוכה וימי פורים יום ז"לפ ד"ולפע

 העושה אך 'דאוריי =עשה מצות= ע"מ על עובר ופורים חנוכה לימי זכר שום עושה ואינו והעובר דרבנן זהו אחר

 אלא אינו וכדומה בפורים מנות שלח ולא נרות הדליק לא 'ואפי חנוכה מימי 'א ביום פ"עכ 'שיהי מה 'יהי זכר שום

 =מצרים יציאת= מ"י לספר בפסח שציוה כמו שירה לומר 'דאו ו"ק הוה ומגילה הלל קריאת ואפשר דרבנן עבריין

 ן"ורמב ם"רמב בו שהאריכו ג"בה דברי קצת יוצדק 'הי כ"וא דוקא בפה שירה לומר חייב לחיים ממות נ"ה בפה

 ממצרים צאתנו וכימי מ"י ספור בכלל כלול שהוא כיון ע"בפ ע"מ למנותו לו 'הי לא פ"עכ אלא המצות 'דס בשערים

 .=אמן בימינו במהרה= א"בב הנבאות לישועת ונזכה נפלאות ויראנ


