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 הרב אורי שרקי שליט"א -רת הלל ביום העצמאות יאמ

 לע"נ שלום יוחאי שרקי הי"ד

  א עמוד קיז דף פסחים מסכת בבלי תלמוד .1

 אמרו מי זה והלל הים מן שעלו בשעה אמרוהו וישראל משה שבתורה שיר שמואל אמר יהודה רב אמר

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

 דוד כלן תהלים בספר האמורות תושבחות כל אומר מאיר רבי היה תניא גאולתן על אותו אומרים ולכשנגאלין

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

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

 וישראל בבכי עומד מיכה של פסלו אחר דבר שירה אמרו ולא לולביהן ונטלו פסחיהן את שחטו ישראל אפשר

 .ההלל את אומרים

  פרק ט תענית מגילת .2

 מקדימין הם לישראל הוא ברוך הקדוש שעשה ותשועה תשועה שכל ללמדך ההלל את בהם לגמר ראו ומה 

 .חסדו לעולם כי טוב כי' לה ובהודות בהלל העם כל ויענו עזרא בספר אומר הוא וכך ובשבח בהלל לפניו

  חנוכת שיר מזמור - ב פיסקא רבתי פסיקתא .3

( א"י' ח אסתר'[ )וגו אותם הצרים ומדינה עם חיל כל את] ולאבד להרוג להשמיד כתב בפורים קורין אין ולמה 

 יון של במלכות אבל קורין אין לכן קיימת הייתה אחשורוש של ומלכות מלכות של מפלתה על אלא קורין ואין

 ליון עבדים לפרעה עבדים היינו לשעבר ואומרים ושבח הימנון נותנים התחילו הוא ברוך הקדוש אותה שכילה

 .'(א ג"קי תהלים' )ה עבדי הללו אנו הוא ברוך הקדוש של עבדיו ועכשיו

  כו שאילתא וישלח פרשת אחאי דרב שאילתות .4

 כל' יי את הללו דכתיב ניסא להו דמתרחיש' בעידנ שמיא קמי ולשבוחי לאודויי ישראל דבית דמיחייבין שאילתא

 ופורים חנוכה כגון לישראל ניסא להו דאיתרחיש יומא מטי וכד ... חסדו עלינו גבר כי האומים כל שבחוהו גוים

' שנא מגלה מקרא על בפורים שרגא על בחנוכה הזה בזמן לאבותינו ניסים עשה אשר ברוך לברוכי מיחייב

 .דחנוכה יומי תמניא הליליא למיגמר ומחייב' יי ברוך יתרו ויאמר

  א עמוד צד דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד .5

 תיבה שבאמצע ם"מ כל מה מפני בציפורי קפרא בר דרש תנחום רבי אמר' וגו קץ אין ולשלום המשרה למרבה

 לפני הדין מדת אמרה ומגוג גוג וסנחריב משיח חזקיהו לעשות הוא ברוך הקדוש ביקש סתום וזה פתוח

 משיח עשיתו לא לפניך ותשבחות שירות כמה שאמר ישראל מלך דוד ומה עולם של רבונו הוא ברוך הקדוש

 נסתתם. לכך משיח תעשהו לפניך שירה אמר ולא הללו הנסים כל לו שעשית חזקיה

 

  א עמוד ד דף מגילה מסכת בבלי תלמוד .6

 פורים לוי בן יהושע רבי ואמר הנס באותו היו הן שאף מגילה במקרא חייבות נשים לוי בן יהושע רבי ואמר

 להם תיקן משה דתניא נמי טוב יום אפילו פורים אריא מאי יום של בענינו ודורשין שואלין בשבת להיות שחל

 פורים בחג חג והלכות בעצרת עצרת הלכות בפסח פסח הלכות יום של בענינו ודורשין שואלין שיהו לישראל
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 את לקרות אדם חייב לוי בן יהושע רבי ואמר לן משמע קא דרבה משום נגזור דתימא מהו ליה איצטריכא

 למקרייה מינה סבור לי דמיה ולא ולילה תענה ולא יומם אקרא אלהי שנאמר ביום ולשנותה בלילה המגילה

 כגון אבא בר חייא דרבי מיניה לי מיפרשא לדידי ירמיה רבי להו אמר ביממא דידה מתניתין ולמיתנא בליליא

 את לקרות אדם חייב ביראה עולא אמר חלבו רבי אמר נמי איתמר ואתנייה דא פרשתא אעבור אינשי דאמרי

 אודך. לעולם אלהי' ה ידם ולא כבוד יזמרך למען שנאמר ביום ולשנותה בלילה המגילה

  א עמוד יד דף מגילה מסכת בבלי תלמוד .7

 שכתוב מה על הותירו ולא פחתו ולא לישראל להם נתנבאו נביאות ושבע נביאים ושמונה ארבעים רבנן תנו

 לחירות מעבדות ומה קרחה בן יהושע רבי אמר אבין בר חייא רבי אמר דרוש מאי מגילה ממקרא חוץ בתורה

 לארץ שבחוצה נס על הלל אומרים שאין לפי נימא נמי הלל הכי אי שכן כל לא לחיים ממיתה שירה אמרינן

 ארצות כל הוכשרו לארץ ישראל נכנסו שלא עד כדתניא שירה אמרינן היכי לארץ שבחוצה דנס מצרים יציאת

 רבא הלילא זו קרייתא אמר נחמן רב שירה לומר הארצות כל הוכשרו לא לארץ ישראל משנכנסו שירה לומר

 עבדי אכתי אחשורוש עבדי ולא' ה עבדי הללו הכא אלא פרעה עבדי ולא' ה עבדי הללו התם בשלמא אמר

 .אנן אחשורוש

 ג משנה ט פרק פסחים מסכת משנה .8

 הלל טעון הראשון בבית עמו וחמץ מצה והשני ימצא ובל יראה בבל אסור הראשון לשני הראשון פסח בין מה 

 את ודוחין ומרורים מצה על צלי ונאכלין בעשייתן הלל טעון וזה זה באכילתו הלל טעון אינו והשני באכילתו

 :השבת

 ז הלכה כ פרק סופרים מסכת .9

 בשנים, לשאול לומר צריך ואין, משיבין אין, הראשונים פרקים בשלשה. חנוכה ימי שמונת כל ההלל את וגומרין

, אהבתי, ישראל בצאת, י"י עבדי הללו, ראשונים שלשה הן ואילו, הכבוד ומפני היראה מפני שואלין, האחרונים

 יהוצדק בן שמעון' ר דתניא, בנעימה ולקרותו בתחילתו לברך וצריך. י"לי הודו, י"י את הללו, האחרונים שנים

, החג ימי ושמונת, חנוכה ימי שמונת, הן ואילו, ההלל את בהן גומר יחיד, אחד ולילה עשר שמונה ימים, אומר

 המובחר הן ומצוה. לילות ושני יום ועשרים אחד ובגולה, ולילו פסח של הראשון טוב ויום, עצרת של טוב ויום

 שמו ונרוממה שנאמר מה לקיים, בנעימה ולאומרן, עליהן ולברך, גליות של לילות בשני ההלל את לקרות

 .ברבים בירך שכבר, לברך צריך אינו בביתו אותו קורא וכשהוא, יחדיו

  פרק יג כמדרש שוח"ט  .10

השיר יהיה לכם כליל התקדש חג. אימתי כשהרגת בכורי מצרים וכו' באותה הלילה שנגאלנו ויצאנו מעבדות 

לך שנא' הללויה הללו עבדי ה', התחיל פרעה צווח  עבדיםלחירות שהיינו עבדים לפרעה וגאלתנו ונעשינו 

והרי אתם עבדיו של הקב"ה,  ואומר לשעבר הייתם עבדי אבל עכשיו הרי אתם בני חורין, הרי אתם ברשותכם,

צריכים אתם להלל לו שאתם עבדיו, שנא' הללויה, הללו עבדי ה'. ע"כ. הרי שהלל שבאכילת הפסח הוא הלל 

 .על הגאולה. ולפי"ז יש מקום לתקן הלל ביום עצמאות בלילה כיון שהוא נאמר על יציאה מעבדות לחירות

 פרק ו אות ב בראשית פרשת( וילנא) רבה בראשית .11

, ברשותך הלילה אף ברשותך היום מה, מקלס הלילה ולך מקלס היום לך, לילה לך אף יום לך( עד תהלים)

 שאתה בשעה, לילה לך אף בלילה נסים לנו עושה שאתה ובשעה, יום לך ביום נסים לנו עושה שאתה בשעה

 לפניך אומרים אנו בלילה נסים לנו עושה שאתה ובשעה, ביום שירה לפניך אומרים אנו, ביום נסים לנו עושה

 ביום אבינועם בן וברק דבורה ותשר( ה שופטים) ביום שירה לפניך ואמרנו ביום נסים לנו עשית, בלילה שירה

 נאה לך, חג התקדש כליל לכם יהיה השיר( ל ישעיה) בלילה שירה לפניך ואמרנו בלילה נסים לנו עשית', וגו
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 את עשית ואתה ושמש מאור הכינות( עד תהלים) שאתה למה, בלילה שירה לומר נאה לך, ביום שירה לומר

 '.וגו הגדולים המאורות שני את אלהים ויעש שנאמר המאורות שני

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צד עמוד א  .12

רבה המשרה ולשלום אין קץ וגו' אמר רבי תנחום דרש בר קפרא בציפורי מפני מה כל מ"ם שבאמצע תיבה םל

ש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג אמרה מדת הדין לפני פתוח וזה סתום ביק

הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח 

 חזקיה שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח לכך נסתתם

 קיז עמוד א  תלמוד בבלי מסכת פסחים דף .13

תנו רבנן הלל זה מי אמרו רבי אליעזר אומר משה וישראל אמרוהו בשעה שעמדו על הים הם אמרו לא לנו ה' 

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

המודעי אומר דבורה וברק אמרוהו בשעה שעמדו עליהן מלכי כנען הם אמרו לא לנו ומשיבה וכו' רבי אלעזר 

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

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

ד עליהם נבוכדנצר הרשע הם אמרו לא לנו ומשיבה וכו' רבי אומר חנניה מישאל ועזריה אמרוהו בשעה שעמ

יוסי הגלילי אומר מרדכי ואסתר אמרוהו בשעה שעמד עליהם המן הרשע הם אמרו לא לנו ומשיבה וכו' 

וחכמים אומרים נביאים שביניהן תיקנו להם לישראל שיהו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה 

 ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתןשלא תבא עליהם לישראל 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף צה עמוד ב  .14

הראשון טעון הלל באכילתו וכו' מנא הני מילי אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק אמר קרא השיר יהיה 

 לכם כליל התקדש חג לילה המקודש לחג טעון הלל לילה שאין מקודש לחג אין טעון הלל

 רש"י מסכת פסחים דף צה עמוד ב  .15

 ביום שתגאלו מן הגלות. -השיר יהיה לכם 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת פסחים פרק ט  .16

 א"ר יוחנן בשם ר"ש בן יהוצדק כתיב ]ישעי' ל כט[ השיר יהיה לכם כליל התקדש חג בא ליל פסח ללמד על 

 מפלתו של סנחריב ונמצא למד ממנו. מה זה טעון הלל אף זה טעון הלל. 


