
 

 

  

  

  

  ימים שאין בהם מעמד  

   1.אין מעמד בשחרית (שלם, כדלהלן)כל יום שיש בו הלל  :)משנה(המשך  ')ו א(כ"

(יום  2.במוסף ובמנחה)(וכל שכן בנעילה  (מעמד בירושלים אף), אין (בירושלים)קרבן מוסף  (יום שיש בו) :)משנה(המשך 

(יום שיש  ,בן עזאי: כך היה רבי יהושע שונה אמר לו דברי רבי עקיבא. 3במנחה. (בו מעמד)קרבן עצים אין  שיש)

  רבי עקיבא להיות שונה כבן עזאי. בנעילה. חזר (מעמד)במנחה. קרבן עצים אין  (מעמד)קרבן מוסף אין  בו)

(וכשיש הלל אין , שהיה בו הלל (כלל), לא היה בו מעמד החל בחנוכה)(שהוא ראש חודש באחד בטבת  :)משנה(המשך 

  .(שאין בו מעמד בנעילה), וקרבן עצים (ואין מעמד במנחה), וקרבן מוסף מעמד בשחרית)

הללו דברי  . מה הפרש בין זה לזה?קרבן עצים אין בנעילה כל יום שיש בו הלל אין בו מעמד כו'(שנינו)  (כ"ח א')

   4דברי סופרים.תורה, והללו 

אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי: מאי  (שנינו במשנה: באחד בטבת לא היה בו מעמד וכו') (כ"ח ב')

  5, ומאי שנא מוסף דלא דחי דידיה?(מעמד דשחרית) שנא הלל דדחי דידיה

   !דידיה לא כל שכן ,דידיה דחי אמר ליה רב אשי: השתא דלאו

  ! (דמוסף) לא לידחי אלא דידיהאמינא לך: אמר ליה: הכי ק

יוסי אומר:  רבי :דתניא. (שמוסף דוחה רק את מעמד עצמו, ולא את של מנחה) אמר ליה: איכא רבי יוסי דקאי כוותך

  6.יש בו מעמד ,כל יום שיש בו מוסף

 דידיה נמי לא דחי ף,א נמי הכי קאמר. אלא מעמד דמוסהא תנא קמ ,מעמד דמאי? אילימא מעמד דשחרית

שמע מינה:  דנעילה. ! אלא לאו(דוחה אותו) קרבן עצים דחי ,א דמנחהאל ?!י ודאי מעמד של מוסף עצמו דוחה)(הר

  לא דחי, שמע מינה.  (כגון מנחה ונעילה) דידיה דחי, דלאו דידיה

  שיטות הראשונים

  לו בתפילת פירש, שביום שיש בו קרבן עצים, אין בו מעמד אפי גרשוםרבינו : מנחהמעמד בעצים האם דוחה קרבן 

                                                
, ומפני אותן שהיו בירושלים לא היו מתפללין על קרבן אחיהם שיש בו הלל, לפי שאין להן פנאי לעשות מעמדם שקורין את הלל  . 1

  . רש"י.ההלל היו דוחין את המעמד
ת, ולא היה להם פנאי לפי שהיו טרודין במוסף, שיש בו להקריב בהמות יותר מתמיד שהוא אחד, אין לך מוסף בלא שתי בהמו  . 2

  . רש"י.וב מים, ודוחה אפילו מעמד דנעילהכלל, שהכהנים של מעמד טרודים במוסף וישראל שבהן היו טרודים לחטוב עצים ולשא
היה נדחה מעמד של מנחה מפני  ,קרבן עצים אפילו לא היה בו מוסףבגמרא מפרש: כגון אחד מתשעה זמנים, ואותו יום שהיה בו   . 3

  . רש"י.ולא של נעילה, חה מעמד הסמוך לומפני שקרבן עצים קודם למנחה ודו קרבן עצים,
  להלן.  ,פירושו בשיטות הראשוניםאה ר  . 4
  . רש"י.ו מוסף, דלא דחי דידיה אלא דמנחהדקתני: יום שיש בו מוסף אין בו מנחה, ולא קתני אין ב  . 5
  . רש"י.בו מוסף ש בו מעמד, אף על פי שישואתנא קמא פליג, דאמר: יום שיש בו מוסף אין בו נעילה, ואתא רבי יוסי למימר די  . 6
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את המעמד  קרבן עצים דוחה רקבו ש שי םיו, שופירש ותוספותרש"י ו 7.)שקרבן עצים סמוך לו( נעילה, וכל שכן במנחה

ן ָהֵעִצים "כתב  ם"והרמב 8.ולא במנחה ,בנעילה ָהָיה ּבֹו ֻקְרּבַ ֲחִרית  -ְוָכל יֹום ׁשֶ ַ ׁשּ א ּבַ ִעיָלה, ֶאּלָ ּנְ לֹא ָהָיה ּבֹו ַמֲעָמד ּבַ

ְנָחה. ה ּוַבּמִ ִנּיָ ה ׁשְ   9"ּוִבְתִפּלָ

ן "כתב  ם"והרמב. 'קרבן עצים'הביאו הוא הנקרא העצים עצמם שש א"ריטבדעת  :קרבן עציםמהו  ּוַמה הּוא ֻקְרּבַ

יעַ  ּגִ ּיַ ֲעָרָכה, ְויֹום ׁשֶ ָעִרים ְלָהִביא ֵעִצים ַלּמַ חֹות ָלֵצאת ַלּיְ ּפָ חֹות ִמׁשְ ּפָ ָחה זֹו ְלָהִביא ָהֵעִצים? ְזַמן ָקבּוַע ָהָיה ְלִמׁשְ ּפָ  ִלְבֵני ִמׁשְ

ן ָהֵעִצים. ְוָהיָ  -ָהֵעִצים  ת ַמְקִריִבין עֹולֹות ְנָדָבה, ְוֶזה הּוא ֻקְרּבַ ּיַ ֲעִנית ּוַבֲעׂשִ ֶפד ּוַבתַּ סֶּ מֹו יֹום טֹוב, ַוֲאסּוִרין ּבֹו ּבַ ה ָלֶהן ּכְ

  10"ְמָלאָכה.

למסקנה, דעת רבי יהושע ובן עזאי, דיום שיש בו קרבן  :מוסף דוחה מעמד דידיה או גם דמנחה, דלאו דידיההאם 

כרבי יוסי הסובר רק ודלא חזר רבי עקיבא להיות שונה. וכן מוסף, דוחה אפילו מעמד של מנחה, וכל שכן מעמד שלו. 

ן מּוָסף " ם"הרמבפסק וכן דידיה דחי.  ׁש ּבֹו ָקְרּבַ ּיֵ ְנחָ  -ְוָכל יֹום ׁשֶ ּמִ ֶהם ְולֹא ּבַ ּלָ ה ׁשֶ ִנּיָ ה ׁשְ ְתִפּלָ ה, לֹא ָהָיה ּבֹו ַמֲעָמד לֹא ּבִ

ְלַבד. ִעיָלה ּבִ ֲחִרית ּוַבּנְ ַ ׁשּ א ּבַ   11"ֶאּלָ

  הלל דראש חודש

וליתני נמי באחד בניסן לא היה בו מעמד, מפני שיש בו ד בטבת לא היה בו מעמד וכו'. ומקשה) (שנינו, באח (כ"ח ב')

  ים?הלל וקרבן מוסף וקרבן עצ

  . )א(אלא מנהגאמר רבא: זאת אומרת הלילא דבריש ירחא לאו דאורייתא 

ואלו הן:  .ן את הלליחיד גומר בה (אפילו), דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: שמונה עשר יום בשנה

. ובגולה (שבועות)ויום טוב של עצרת  12, ושמונת ימי חנוכה, ויום טוב הראשון של פסח,(הסוכות)שמונת ימי החג 

עשרים ואחד יום, ואלו הן: תשעת ימי החג, ושמונת ימי חנוכה, ושני ימים הראשונים של פסח, ושני ימים 

  טובים של עצרת. 

  

                                                
 .נעילה לוקרבן עצים דוחה אפיו ,עילהמוסף דוחה מנחה ואין דוחה נדמאי שנא  ,כלומר ?מה הפרש בין זה לזה :ופירושוגירסתו ו  . 7

אבל קרבן עצים שהן מדברי סופרים  ;ואין צריך שיהא דוחה אלא מנחה שסמוך לו, קרבן מוסף דברי תורה ואין צריכין חיזוקהללו 

   . סמוך לו נעילה שאינו לולפיכך עשו בו חיזוק שדוחה אפי ,וצריכין חיזוק
 ;מנחה ,דברי תורההללו  ?ומעמד דמנחה לא דחימאי שנא דקרבן עצים דחי מעמד דנעילה,  ?מה הפרש בין זה לזה :יארבי "רש  . 8

 ודנעילה מדברי סופרים ,): יצחק אבינו תיקן תפלת מנחה, שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב'ב ו"כדאמרינן בברכות (כ

והלכך לא  ,אבל קרבן עצים דהוי מדברי סופרים .ולהכי קדחי מנחה דהוי מדברי תורה ,מוסף ,הללו דברי תורהותוספות כתבו, (

  לא גרסינן הכא. 'וצריכין חיזוק' .)יא אלא נעילה דהויא מדברי סופריםדח
  . )המקדש ו,חהל' כלי (ם "רמב. )ה מה"ח א', ד"כ( , ותוספותי"רש, רשוםרבינו ג :מקורות  . 9

  . )טהמקדש ו,הל' כלי (ם "רמב .)ששנינוה ומה "ו א', ד"כ(א "יטבר :מקורות  . 10
  .)הל' כלי המקדש ו,ח(ם "רמב :מקורות  . 11
 משום דחג הסוכות חלוק בקרבנותיו, ,ג, ובפסח לא גומר אלא יום ראשוןמפורש מאי שנא דגומר כל ימי הח(י' א') במסכת ערכין   . 12

  . רש"י.וכל אחד ואחד כחג בפני עצמו דמי
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קרו הלילא בריש ירחא. סבר לאפסוקינהו. כיון דחזא דקא מדלגי דלוגי, אמר רב איקלע לבבל. חזינהו דקא 

   13שמע מינה מנהג אבותיהם בידיהם.

  יחיד לא יתחיל, ואם התחיל גומר. :תנא

  שיטות הראשונים

שבאותם ימים שגומרים את , קסמ"ו ,ןספר האורה, רמב" יראים, 14, רי"ף,בה"ג: דעת אמירת הלל מדאורייתא או מדרבנן

א ְקִריַאת כתב " והרמב"ם 15לל, אמירתו היא מצות עשה דאורייתא.הה ְבֵרי סֹוְפִרים, ֶאּלָ ּדִ ּמִ ְלַבד הּוא ׁשֶ ה ּבִ ל ֲחֻנּכָ ְולֹא ַהּלֵ

ל. ֶהם ֶאת ַהַהּלֵ ּגֹוְמִרין ּבָ ִמים ׁשֶ ָכל ַהּיָ ְבֵרי סֹוְפִרים ּבְ ל ְלעֹוָלם ִמּדִ   16"ַהַהּלֵ

דהמברך  ,ראבי"הבשם כתב  המרדכיוכתב שמברך, 'לגמור את ההלל'.  הרמב"ם: ברכת ההלל בימים שגומר את ההלל

שמא ידלג  ,ולא לגמור 'לקרות'היה נוהג לברך  ורבינו מאיר .דלגמור תרתי משמע ,לא משתבש ',לגמור' אש חודשבר

   17כתב שאם בירך 'לגמור', אין צריך לחזור. והרמ"אכתב 'לקרוא'.  והשו"ע. אות אחת בקריאת הלל

, יחיד לא יתחיל בברכה, ואם התחיל רבינו חננאלבשם כתב  רבי יהודה סירליאון :יתחיל ואם התחיל גומריחיד לא 

 והרז"ה, יחיד לא יתחיל בברכה, ואם התחיל בברכה, גומר בלא ברכה. הרי"ףכתב בשם  והכל בובברכה בהני י"ח, גומר. 

ָראׁשֵ כתב " והרמב"ם 18פירשו ביחיד שאירע לו נס, לא יתחיל. ים ּבְ ל ִמְנָהג, ְוֵאיָנּה ִמְצוָ  -י ֳחָדׁשִ  - ה. ּוִמְנָהג ֶזה ְקִריַאת ַהַהּלֵ

ּבּור. ּצִ ָלל; ְוִאם ִהְתִחיל .. ּבַ ּבּור. -ְוָיִחיד לֹא ִיְקָרא ּכְ ּקֹוְרִאים ַהּצִ ֶדֶרְך ׁשֶ ִדּלּוג, ּכְ ִלים ּבְ    19"ַיׁשְ

ים כתב " הרמב"ם: ברכה על הלל בראש חודש י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ ל ִמְנָהג, ְוֵאיָנּה ִמְצָוה. ּוִמְנָהג ֶזה  -ּבְ ּבּור. ְלִפיָכְך  -ְקִריַאת ַהַהּלֵ ּצִ ּבַ

ִדּלּוג, ְוֵאין ְמָבְרִכים ָעָליו, ׁשֶ  ְנָהג.קֹוְרִאים ּבְ ָלל ֵאין ְמָבְרִכים ַעל ַהּמִ ואילו . ןרמב"בשם  הר"ן" וכן כתב ...ְוָיִחיד לֹא ִיְקָרא ּכְ

  וכן דעת  רי הלל בראש חודש, קרי ליה בלא ברכה, ומדלג דלוגי. ומשמע שציבור מברכים.כתב, אי בעי יחיד למק הרי"ף

                                                
ל כל פרק ופרק ועל כל צרה שלא אבל הלל דחנוכה כגון באחד בטבת, ודאי דחי. דכיון דנביאים תיקנוהו שיהו אומרים אותו ע  . 13

 תבא עליהן כשנגאלין יהו אומרין אותו על גאולתן, כדאורייתא דמי. רש"י. 
הרי"ף כתב, אהא דאמר רבי יונן משום רבי שמעון בן יהוצדק י"ח יום בשנה יחיד גומר בהן את ההלל וכו', 'אבל הלל דראש חודש,   . 14

(שבת כ"ד ב') דשמעת  רבינו פרחיהא גמרינן ביה הלילא, אלא מדלגי דלוגי'. וכתב לאו דאורייתא, אלא מנהגא הוא, ומשום הכי ל

דחנוכה וימי חנוכה, כיון שחייבו לגמור בהן ההלל, הו"ל הלל מינה דהלל שאר ימים שחייבו לגמור בהן ההלל, חיובן מן התורה. 

ר לֹא ָתסּור ִמן  הַ " (דברים, פר' שופטים, יז,יא) חיובו מן התורה, כדכתיב ָבר ֲאׁשֶ מֹאלּדָ ידּו ְלָך ָיִמין ּוׂשְ  ".ַיּגִ
ְתךָ : (דברים, פר' עקב י,כא)דכתיב   . 15 (איך ייתכן שנחשוב קריאת ההלל  השגת הרמב"ם על בה"גור' רמב"ן שדן ב סמ"ק. .הּוא ְתִהּלָ

במועדיהם שירה לאל  נצטוה למשה בסיני שיאמרו ישראלעל ההלל ש, ומבאר, ששיבח בו דוד לאל, שמשה רבינו ציוונו בה)

(וכמו שכתב הרמב"ם  ן להם את ההלל הזה כדי שישירו בוובא דוד ותק ,שהוציאם ממצרים וקרע להם את הים והבדילם לעבודתו

שום ראיה שיהיו . ועוד כתב, שאין עצמו, מצות עשה להתפלל בכל יום, אבל אין מניין התפילות, ונוסח שלהן, מן התורה)

, עיי"ש ואחד עשר מזמורים שעמו', יש האלהיםתפלה למשה א'כמו  ,שמא למשה רבינו הם ,ה לדודהמזמורים האלו שלהלל ז

  באריכות. 
בה"ג (מניין המצוות), ומה שאמרו שהלל דראש חודש לאו דאורייתא, היינו שאינו אפילו מתקנת נביאים, אלא מנהג. מקורות:   . 16

), השגות לסה"מ לרמב"םה (חלק א, קכה, סדר ההלל, בתחילתו), רמב"ן (יראים (סי' רסב), ספר האור. רי"ף (שבת יא ב בדפיו)

  ). רמב"ם (הל' חנוכה ג,ו; ספר המצוות שורש א). סמ"ק (מצוה קמו
  או"ח תכב,ב. מקורות: רמב"ם (הל' חנוכה ג,ה). מרדכי (שבת סי' רפו).   . 17
רו כלל אבל על צרת יחיד לא תקנו לאמ ;גאלו מצרתםקנו אלא לצבור כשיילא ת ,כי כשתקנו נביאים הראשונים לקרות ההלל  . 18

  . כשיגאל ממנה
  חנוכה ג,ז). מקורות: ר"ח (הו"ד בתוספות ר"י החסיד, ברכות י"ד א', ד"ה ימים). רי"ף ורז"ה (הו"ד בכל בו). כל בו (סי' מג). רמב"ם (  . 19

  ת”בעזהשי
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, כרי"ףכתב יש אומרים,  והשו"ע, דאף ביחיד אומרים אותו, ומברכין עליו. ורא"ש ,רבינו תםבה"ג, דעת ו 20לדינא. ריטב"א

  21, ושכן נוהגין.כר"ת ורא"שכתב יש אומרים  והרמ"א. כרמב"םויש אומרים 

  חן ערוךשול

ח, הלכות ראש חודש, סימן תכב)   (או"

ל ְוקֹוִרים  ב.  ין ַהּלֵ ין ָיִחיד ּבֵ ִדּלּוג, ּבֵ ל,  ּבְ ה ִלְקרֹא ֶאת ַהַהּלֵ ְתִחּלָ ּבּור ְמָבְרִכין ָעָליו ּבִ ַהּצִ ַרְך ִלְגמֹר (ִצּבּור. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ְוִאם ּבֵ

ּמֶ  )ֵאינֹו ָצִריְך ַלֲחזֹר ֶרק ּבַ ַכי ּפֶ ּבֹוֵלי ֶלֶקט)(ָמְרּדְ ְדִליִקין ְוׁשִ ּבּור ה ּמַ ַאף ַהּצִ ִחיד ֵאין ְמָבֵרְך ָעָליו. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ; ּוְלַבסֹוף, ְיַהְללּוָך. ְוַהּיָ

ָרֵא  ָכל ַמְלכּות ֶאֶרץ ִיׂשְ ''ם ְוֵכן נֹוֲהִגין ּבְ ַעת ָהַרְמּבָ סֹוף, ְוֶזה ּדַ ה ְולֹא ּבַ ִחּלָ תְּ ְוֵיׁש הגה: ל ּוְסִביבֹוֶתיָה. ֵאין ְמָבֵרְך ָעָליו לֹא ּבַ

ְמִדינֹות ֵאּלּו. ּוִמכָּ  ם). ְוֵכן נֹוֲהִגין ּבִ נּו תָּ ם ָהרֹא''ׁש ְוַרּבֵ ׁשֵ ַגם ָיִחיד ְמָבֵרְך ָעָליו (טּור ּבְ ֵדי ְלָבֵרְך אֹוְמִרים ּדְ ִצּבּור ּכְ ֵהר ָאָדם ִלְקרֹות ּבְ ל ָמקֹום ִיּזָ

ּבּור. ְוֵיׁש אֹוְמִרי ּמֶ ָעָליו ִעם ַהּצִ ַכי פ' ּבַ ים (ָמְרּדְ ַרּבִ ָאז ָהֵוי ּכְ ָרִקים ּדְ י ּפְ ּיֹאְמרּו ִעּמֹו ָראׁשֵ ַנִים ׁשֶ ִחיד קֹוֵרא אֹוֵמר ִלׁשְ ּיָ ְכׁשֶ ְדִליִקין ְוָאגּור ם ּדִ ה ּמַ

א ָאּנָ הֹודּו ְולֹא ּבְ ן ּבְ ם ׁשֹוֵחר טֹוב). ְוָנֲהגּו ּכֵ ׁשֵ   .ּבְ

  

                                                
ובהלל . אבל מנהג מצוות דרבנן, מברכין עליהן. מברכין עליודכשאין למנהג עיקר ותקנת חכמים לנהוג, אין , חידש יסוד ריטב"אה  . 20

ואם כן, לעניין דינא, לעניין ברכה על הלל בראש , ובלבד בצבור. במקום שנהגו בולמיקרי הלל בראש חודש,  איכא תקנתא דרבנן

  חודש, סובר כרי"ף.
(שבת יא ב ברי"ף, ד"ה  ר"ן(הל' חנוכה ג,ז; ברכות יא,טז). ם רמב"בה"ג (סי' טו, הלכות לולב, ד"ה א"ר יוחנן). מקורות: או"ח תכב,ב.   . 21

ד"ה ח א ברי"ף,  –ברכות ז ב רבינו יונה (. ד"ה ימים)א',  ד"יבתוד"ה ברכות, (רבינו תם ). שבת פ"ב סי' רפה(מרדכי  ובשאר יומי).

  ריטב"א (סוכה מ"ד א', ד"ה אתמר).. )ברכות ב,הרא"ש (. ונראה וד"ה ורבינו יעקב)

  ת”בעזהשי
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