
 

 

 

 

 

 הלל שאחר הסעודה

 ואומר עליו ברכת השיר. )וכן(רביעי, גומר עליו את ההלל. כוס )שנינו במשנה(  '(ז ב)קי"

 מאי ברכת השיר? )ומברר(  )קי"ח א'(

  .)שאומרים תמיד אחר הלל, וחותם במלך מהולל בתשבחות(רב יהודה אמר: יהללוך ה' אלוהינו 

  1חנן אמר: נשמת כל חי.ורבי יו

)שאומר מזמור ויש אומרים:  (2)רביעי גומר עליו את ההלל. ואומר הלל הגדול. דברי רבי טרפון.  (1) תנו רבנן:

 . )להודות על המזון שאכלו( 2ה' רועי לא אחסר לדוד(

 ? )ועד היכן(מהיכן הלל הגדול )ומברר( 

  3ל.נהרות בב )על(עד " )לה' כי טוב(רב יהודה אומר: מהודו  (1)

  4בבל". " עד "נהרות)הנה ברכו את ה'(ורבי יוחנן אומר: מ"שיר המעלות ( 2)

 עד "נהרות בבל".  5רב אחא בר יעקב אמר: מ"כי יעקב בחר לו יה"( 3)

 .)והיינו דבר גדול(מפני שהקב"ה יושב ברומו של עולם ומחלק מזונות לכל בריה  ל הגדול?ולמה נקרא שמו הל

 יםשיטות הראשונ

דלרבי נראה,  הרא"שומדברי  אף נשמת כל חי אחר יהללוך.מוסיף,  רבי יוחנןש פירשו רשב"ם ותוספות: ברכת השיר
 6.יוחנן אינו אומר יהללוך כלל

ם "רשבודעת  .הרמב"םרב עמרם גאון ודעת . וכן יהללוךרק , שאומר מנהגא כרב יהודהדכתב,  הרי"ףולעניין הלכה, 
 דעבדינן כתרווייהו. הרא"שודעת  , שהלכה כרבי יוחנן.ותוספות

ודעת  7, שלפי רבי יוחנן, חותם שתי פעמים בברכה, אחת אחר יהללוך, ואחת אחר נשמת.רשב"םולעניין חתימה, דעת 
 ר הלל , אלא אח'יהללוך'כתב שאינו אומר  9שו"עוה 8שחותם פעם אחת, אחרי 'נשמת', 'מלך מהולל בתשבחות.' הרא"ש

                                                
 . רשב"ם.אם לא להוסיף עוד ברכה אחרת ,ומאי שנא ליל פסח דנקט ,יהללוך אנו אומרים בכל יום שאומרים בו את ההלל דאילו . 1
 פרק כג מתהילים. . 2
 ולא עד בכלל. דהיינו, עד סוף מזמור קלו המסיים )פסוק כו( "כי לעולם חסדו". המילים "על נהרות בבל" שייכות למזמור הבא.  . 3
 קלו. -מורים קלדדהיינו מז . 4
 תהילים קלה,ד.  . 5
 וכן נראה שהבין מדברי רשב"ם. וכן נראה בטור )או"ח תפ(. . 6
ים, שאינן יזה בכלל אין חותמין בשתואין וחותם 'ברוך אתה ה', מלך מהולל בתשבחות'. רא"ש בביאור דברי רשב"ם. וכתב ראבי"ה,  . 7

 , שפעמים אומר זה בלא זה.'נשמת כל חי'ו 'הלל'דבר אחד 
שגומר את ההלל ואינו אומר יהללוך  ,ז"ל מהר"ר מאיר ן' עראמהולאפוקי נפשין מספיקא שמעתי בשם תפו( כתב,  בסוף סי'י )והב" . 8

מלך מהולל 'עד  'יהללוך'ואז יאמר  ',ה אלומעולם עד עולם את'וישתבח עד  ,ונשמת כל חי ,ואחר גמר הלל אומר הלל הגדול ,כלל
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 , עד 'מלך מהולל בתשבחות'.'יהללוך', עד 'ומעולם ועד עולם אתה אל', ואז יאמר 'ישתבח', ו'נשמת'אומר הלל הגדול, ו

, 'אשר קדשנו לגמור את (אכילהקודם , בתחילתו)י פסחים טעון ברכה שהלל בליל 10,רבוכתב בשם הרמב"ן : ברכה על ההלל
על ) קודם אכילה, ואחרת , שיש לברך על ההלל שתי פעמים, אחתגאונים, ריצב"א, ומהר"ם מרוטנבורגדעת  11ההלל'.

 14.השו"עתם סוכן  13, שאין לברך עליו כלל.רי"ץ גיאת, ראבי"ה, ורא"שדעת ו 12אחר אכילה. (ומריםשא הלל חצי

אומר מ'הודו' עד 'על נהרות הלל הגדול ב יהודה, שהלכה כר, ם", ורמבש"ראף, "רב עמרם גאון, רי סקופ :הגדולהלל 
 15.ע"השופסק וכן  בבל'.

רב , רביעי גומר עליו ההלל, ואומר הלל הגדול. ולדבריהם אין כוס חמישי. וכן דעת רש"י ורשב"םגירסת : כוס חמישי
 ,רייתאדהוי פלוגתא בין מתניתין לב רז"הודעת . אומר עליו הלל הגדול חמישי ,בברייתאורמב"ם  רי"ףגירסת . והאי גאון

 ,דד' כוסות חובה וחמישי רשות , ושכן עיקר,הגאונים כתב בשם והר"ן 16.כוס חמישיאיכא חיוב של הוא ד טרפון רביול
 17.ולומר עליו הלל הגדול כוס חמישי אי נמי דמצוה מן המובחר לשתות .ואם רצה לשתות אומר עליו הלל הגדול

 שרק ,ו בשמותבכ וספותתו , יעשה כוס חמישי.לשתות אם הוא תאב, שלםר יוסף טוב ע"השם כתב ב ש"והרא
 18.ר יוסף טוב עלם"הכפסק  א"רמוה. וס חמישילא הזכיר כ ע"והשו .התירווחולה ניס לאיסט

                                                                                                                                                                         
מכל מקום כיון דנפקי בהכי מידי  ,ואף על פי שאינו ממש כמו שכתבו הפוסקים .וייטבו בעיני דבריו לצאת ידי ספק '.בתשבחות

ח"כ וראה להלן, שכדבריו פסק השו"ע. וכתב המשנ"ב )תפ, ס"ק ד( שבדיעבד, אם חתם ישתבח בברכה, יאמר א .ספיקא שפיר דמי
 יהללוך בלא חתימה.

)היא דעת  ויש נוהגין כהפוסקים)והוא כדעת מהר"ר מאיר ן' עראמה, שהוזכר בהערה לעיל(. והמשנ"ב )ס"ק ה( כתב,  או"ח תפ,א . 9
בא"י 'וחותם  ',ישתבח'ו 'נשמת'ו 'הלל הגדול'ואח"כ אומר  ',כי מעולם ועד עולם אתה אל'עד  'יהללוך'לומר תיכף אחר הלל  הרא"ש(

 שכח ,ולפי מנהג זה אם בשעה שאומר יהללוך .כמו שאומרים בישתבח תמיד(, וכו' 'הבוחר בשירי זמרה')ויש שחותמין  'מלך מהולל בתשבחות
וב'מעשה  .וישתבח עד מעתה ועד עולם ,ל ונשמתאלא יאמר הלל הגדו ,שוב לא יחתום בישתבח ,וחתם בא"י מלך מהולל בתשבחות

, רק 'הודו', ו'נשמת', ו'ישתבח', וחותם בברכות כלל 'יהללוך'הנהגות הגר"א, כתב, ואין אומרים ל פי ע)הל' פסח, אות קצא(,  רב'
רא"ש )סי' לב; וכן בטור סי' תפו (. תוספות )ד"ה רבי יוחנן(. רשב"ם )ד"ה ורבי יוחנן(. תמקורות: רבינו חיים כהן )הו"ד בתוספו ישתבח.
 )ח"ב,"ה ראבי רי"ף )כו ב בדפיו(. רמב"ם )הל' חמץ ומצה ח,י(. סדר פסח, ד"ה חלוקין(. רב עמרם גאון )סדר רב עמרם גאון, בשמו(.

 (.תקכה סי'מסכת פסחים 
  . רמב"ן.קבלתי מפי מורי רבי יהודה זצ"ל שקבל מרבו רבי יצחק בר אברהם הצרפתי ז"ל . 10
היאך לא יהא טעון  ,ותמה על עצמך !טעון ברכה לפניו ,וושנינו )נדה נ"א ב'( כל שטעון ברכה לאחרי ',יהללוך'שהרי אחריו מברכין  . 11

, וסמכוהו על המקרא א'( הראשון טעון הלל באכילתושאין לך הלל חובה כאכילת פסחים שהוא שעת גאולה, וכן שנינו )צ"ה  ,ברכה
ז"ל כתב בתשובה שאין  רבינו האי גאוןאבל ן, "וכתב על זה הר ?! רמב"ן.ולמה לא יברכו ',השיר יהיה לכם כליל התקדש חג'דכתיב 

  .אלא בתורת אומר שירה ,שאין אנו קוראין אותו בתורת קורין ',לגמור את ההלל'מברכין על הלל שבלילי פסחים 
לגמור 'שמברך  ,כשאומר לא לנו ,לאחר האכילה', ואחת א ההללולקר'כשהתחיל הלל  , אחתברכות שתידמברך , מרדכיתב בככן ו . 12

  '.את ההלל
 !וא"כ האיך יברכו כיון שפוסקים באמצע ,י הסעודה ולאחריהלפנ ,יםילפי שחולקים אותו לשנ . 13
או"ח תפ,א. וכתב המשנ"ב )ס"ק א(, שמתחיל את ההלל ללא ברכה, וכן אומרים את ההלל מיושב. אף שבכל השנה אומרים מעומד,  . 14

פרק  יש, רחידושיו)ן "מבר .(ש"בטור, עיין ו"ברד "הו)וראשונים  גאונים :מקורותבפסח שאני, מפני שמיושב הוא דרך הסיבה וחירות. 
 .(ד ב'"קתוספת מערבי פסחים, )מרדכי . (ש", עייה מאי ברכת"ף, ד"ו א בריכ)ן "ר .(ן"ד בר"; הוש", עייערבי פסחים

 . (סי' לג)ש "אר. (כו ב בדפיו)ף "רי .(הל' חמץ ומצה ח,י)ם "רמב. (סדר רב עמרם, סדר פסח)ם גאון רב עמר :מקורות,א. או"ח תפ . 15
 ן."רמה שהקשה ראה ו .ורבי טרפון סבר דחמשה נינהו ,בע כוסותלא יפחתו לו מאר( "ט ב')צמתניתין תנן ד . 16
 . ר"ן.וכך מטין דברי הרמב"ם ז"ל בפרק אחרון מהלכות חמץ ומצה .והיינו לישנא דאומר עליו הלל הגדול . 17
על דברי  (ק ג"ס)ב "משנוכתב ה ש."ף, עיי"רסו כגירסת הריא ג"ע ורמ"ר שהשוואמב (ק ג"ק א; וס"ס)א "תפא,א. ובביאור הגר ח"או . 18
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חמתך אל  שפוך אומרים, רביעי, שמוזגים כוסאחר , שעמרם גאוןרב בסדר  תובכ: אמירת שפוך חמתך ופתיחת הדלת
 20.ךדנוהגים לפתוח הדלת כשאומרים שפו מהר"י בריןוכתב  19.קודם ההלל כן שנהגו לומר הר"ןכתב וכן כו'. הגויים ו
 21.הרמ"אוהביאו 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות פסח, סימן תפ(

הּוא ֵמהוֹ  ַמְתִחיל לֹא ָלנּו, א.  ֶ דֹול ש  ל ַהּגָ ל ַהּלֵ ַמר ַהַהּלֵ א אֹוֵמר ַאַחר ּגְ לּוָך, ֶאּלָ ל; ְוֵאינֹו אֹוֵמר ְיַהּלְ ָי ְוגֹוֵמר ָעָליו ֶאת ַהַהּלֵ דּו ַלּיְ
ֵהם כ ַעד ַעל ְנָהרֹות ֶ ֶבל ש  י לְ "ּבָ ה ֵאל,ו ּכִ ח ַעד ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאּתָ ּבַ ּתַ ְ ל ַחי ְוִיש  ַמת ּכָ ְ ְך אֹוֵמר ִנש   עֹוָלם ַחְסּדֹו, ְוַאַחר ּכָ

ה,  ִחּלָ ָרָכה ּתְ לֹא ּבְ ה ּבְ ֲהַסּבָ ֹוֵתהּו ּבַ חֹות, ְוש  ּבָ ְ ש  ּתִ ל ּבַ לּוָך ַעד ֶמֶלְך ְמֻהּלָ ֵאר ְלֵעיל ִסיָמ )ְוָאז יֹאַמר ְיַהּלְ ָאנּו "ן תעּוְכָבר ִנְתּבָ ד ּדְ

ה, , (נֹוֲהִגין ְלָבֵרךְ  ֲהַסּבָ ַעם ַאֶחֶרת ּבַ ּתֹות ּפַ ְ ה, ָצִריְך ִלש  לֹא ֲהַסּבָ ֹוֵתהּו ּבְ ֶפן; ְוִאם ש  ן ְלֵעיל ִסיָמן תע)ּוְמָבֵרְך ַאֲחָריו ַעל ַהּגֶ ב "ְוַעּיֵ

ִהִסיַח ּדַ , (ָסִעיף ז' ֶ ֶפן, ְלִפי ש  ִרי ַהּגֶ ּתֹות עֹוד. ּוְמָבֵרְך ְלָפָניו ּבֹוֵרא ּפְ ְ ש   ְעּתֹו ִמּלִ

ֹפְך ֲחָמְתְך ְוכו' קֶֹדם לֹא ָלנּו  הגה: ְ ש  לֹוַמר ש  ּיֵ ֶ ֶרק ע")ַר ְוֵיש  אֹוְמִרים ש  ּמּוִרים, ּוִבְזכּות ֱאמּוָנה זֹו  פ("ן ּפֶ ִ הּוא ֵליל ש  ֶ ֵדי ִלְזּכֹר ש  ַתח, ּכְ ְוִלְפּתַֹח ַהּפֶ
ּפְֹך ֲחָמתֹו ַעל הַ  ְ יַח ְוִיש  ִ ה. ב(, ")מהריֹוי גָיבֹא ָמש  ְמקֹום ְסֻעּדָ ּלֹא ּבִ ֶ ל ַאף ש  יד פ")ַרְמבַּ ְוֵכן נֹוֲהִגין. ְוָיכֹול ִלְגמֹר ַהּלֵ ּגִ  ח(."ם ְוַהּמַ

 (א)או"ח, הלכות פסח, סימן תפ

א ַמִים.  א.  ּתֹות ַיִין, ֶאּלָ ְ אי ִלש  ַ ּ ע ּכֹוסֹות ֵאינֹו ַרש  ַיִין  הגה:ַאַחר ַאְרּבַ יָנן ּכְ ִקין ּדִ ְ ש  ית יֹוֵסף(. ְוָכל ַהּמַ הּוא)ּבֵ ֶ ה  ּוִמי ש  ֵאב ַהְרּבֵ ִאיְסְטִניס אֹו ּתָ

דֹול.  ל ַהּגָ י ְויֹאַמר ָעָליו ַהּלֵ ִ ּתֹות ּכֹוס ֲחִמיש  ְ ּתֹות, ָיכֹול ִלש  ְ ַכי(ִלש   . )ָמְרּדְ

 

                                                                                                                                                                         
אבל  .ולשתות הכוס ה' ,ולחתום בברכה ,אז יכול לומר הלל הגדול עד סוף, ירביעאם לא סיים עדיין הברכה ושתה כוס קא ודוא, "הרמ

ה "ד)ל "אריכות בביהבראה ו .ברכה אחת י אםתקנו כברך לבסוף דלא אין לחזור ולומר הלל הגדול ול ,אם כבר סיים סוף הברכה
ד "הו)האי גאון רב  :מקורות .ש". עייימהתחלא הגדול לי הלל כוס חמישי באמירת פסוקבאריכות אם אפשר לשתות  דןש (ויאמר

; י"והגמו ש"פות וראד בתוס"הו)סף טוב עלם יו בר י(. רא"ש )סי' לג(. ר"ן )כו ב ברי"ף, ד"ה חמישי(.רמב"ם )הל' חמץ ומצה ח,. (ורבט
 .וניות )הל' חמץ ומצה ח,י, אות כ(הגהות מיימ. (ה רביעי", דז ב'"קי)תוספות . (ן בשם המרדכי, ולא מצאתיתב כי כ"והב

משמע כנגד  ובירושלמי .כדי שתהא כל אחת על כוס אחד ,קנו חכמים לארבע ברכות ארבעה כוסותית :ן"המנהג כתב הרובביאור  . 19
ונראה ים. גויקות את ההקדוש ברוך הוא להשכנגד ארבעה כוסות התרעלה שעתיד , ועוד אמרו .ארבע גאולות הכתובים בפרשה

 .שפוך חמתך על הגוים אשר לא ידעוךביעי קודם ההלל שלפיכך נהגו לומר בכוס ר
( 'ט ב"מב, פסחים ק,משום דאיתא באור זרוע )ח"ב סי' רלד( שלא לנעול דלתות הבתים בליל פסח דליל שמורים הוא )עי' שמות יב . 20

דרכי  וזהו אמונה בהקב"ה ובהבטחתו ובזכות הבטחה זו אנו נגאלים ולזה פותחים בשפוך הדלת כלומר על ידי זה ראוי לבוא משיח.
 משה.

)לרמז  כוס של אליהו הנביאבאלו מדינות למזוג כוס אחד יותר מהמסובין וקורין אותו  םנוהגיק י( שאו"ח תפ,א. וכתב המשנ"ב )ס" . 21
חלק כב ) 'ציץ אליעזר'שו"ת . וראה הוא יגאלנו עוד וישלח לנו את אליהו לבשרנו( ,ממצרים ' יתברךשאנו מאמינים שכשם שגאלנו ה

. (פסחו, סדר סדר)גאון  רב עמרם :דר ולא למחרתו. מקורותא בליל הס, אות ב( שהחתם סופר לא טעם מכוס של אליהו, לסימן כח
 (.ר"ן )יט א ברי"ף, ד"ה מארבעה(. מהר"י ברין )הו"ד בדרכי משה

 ת”בעזהשי
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