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Lecture #23 

• Egyptian Hallel 113-118 - Structure & Narrative

• Twin Mizmorim as an introduction to the Hallel

• Location in the story of Book V

• Hallel in the Haggadah – divided into 2 sections; 

before & after the meal

113-118

114

111-112





 104-107 
 

108-110 111-118 119-134 135-136 137-145 145-150 

Contents Praise and 
Thanksgiving 

Return to Jerusalem: 
Ingathering of the 
Exiles and 
Restoration of the 
Davidic Kingdom 

Praise and 
Thanksgiving 

Building in Jerusalem: 
Praise of the Torah, 
Going up to the 
Temple and to the City 
of David 

Praise and 
Thanksgiving 

The Blessing from 
Jerusalem: Punishment of 
Babylonia and a Call to the 
Diaspora for Tikun Olam 
Led by David 

Praise 

        
Said by: Rescued from 

the Exile 
 Returnees to 

Zion 
 Builders of 

the Land 
 Israel and 

the World 
 

הלל  
המצרי

הלל  
הגדול

פסוקי  
דזמרא

Pesukei

deZimra

The Great 

Hallel

The Egyptian 

Hallel



הלל והודאה: הלל  המצרי

ב"קי-א"קי
ב"א
(2x)

ט"קי
ב  "א
(x8)

תפילה 

קודם 
התפילה

:א, ג"קי

ַהְללּו ָיּה 
ַהְללּו  ' ַהְללּו ַעְבֵדי ה

:'ֶאת ֵשם ה

מפגש עם  

הכהן במקדש

לימוד  

תורה

ַהְללּו יָּהַהְללּו יָּה

לירושליםממצרים
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Mizmor 114

Exodus from 

Egypt

Israel and God

Splitting of the 

Red Sea and the 

Jordan in the 

past

Talking to the Sea 

and the Jordan in 

the present

Addressing the land 

to accept God’s 

Kingship 

:ֵבית יֲַעֹקב ֵמַעם ֹלֵעזְבֵצאת ִיְשָרֵאל ִמִמְצָרִים  א

:ִיְשָרֵאל ַמְמְשלֹוָתיוָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדשֹו  ב

:ַהַיְרֵדן ִיֹסב ְלָאחֹורַהָים ָרָאה וַָיֹנס ג

:ְגָבעֹות ִכְבֵני צֹאןֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים  ד

:ַהַיְרֵדן ִתֹסב ְלָאחֹורַמה ְלָך ַהָים ִכי ָתנּוס ה

:ְגָבעֹות ִכְבֵני צֹאןֶהָהִרים ִתְרְקדּו ְכֵאיִלים  ו

:ִמִלְפֵני ֱאלֹוַּה יֲַעֹקבִמִלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ז

:ַחָלִמיש ְלַמְעְינֹו ָמִיםַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים  ח

ד"מזמור קי

יציאת מצרים  

'וישראל עם ה

קריעת יס סוף  

והירדן בעבר  

שיחה עם ים סוף  

והירדן בהווה  

פנייה לארץ לקבלת  

'מלכות ה

1 When Israel went out of Egypt, the house of Jacob 
from a people of foreign speech,
2 Judah became His holy one, Israel, His dominion.

3 The sea saw them and fled, the Jordan ran backward,
4 The mountains danced like rams, the hills like lambs.

5 What alarmed you, O sea, that you fled, the Jordan, 
that you ran backward,
6 The mountains, that you danced like rams, the hills, 
like lambs?

7 Tremble, O earth, at the presence of the Master, 
Creator, at the presence of the God of Jacob,
8 Who turned the rock into a pool of water, the flinty 
rock into a fountain of water.



קשרים עם ספרים אחרים   סמיכות המזמור בספר תהלים  

:ֵבית יֲַעֹקב ֵמַעם ֹלֵעזְבֵצאת ִיְשָרֵאל ִמִמְצָרִים  א

:ִיְשָרֵאל ַמְמְשלֹוָתיוָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדשֹו  ב

:ַהַיְרֵדן ִיֹסב ְלָאחֹורַהָים ָרָאה וַָיֹנס ג

:ְגָבעֹות ִכְבֵני צֹאןֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים  ד

:ַהַיְרֵדן ִתֹסב ְלָאחֹורַמה ְלָך ַהָים ִכי ָתנּוס ה

:ְגָבעֹות ִכְבֵני צֹאןֶהָהִרים ִתְרְקדּו ְכֵאיִלים  ו

:ִמִלְפֵני ֱאלֹוַּה יֲַעֹקבִמִלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ז

:ַחָלִמיש ְלַמְעְינֹו ָמִיםַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים  ח

מזמור  

ד"קי
יציאת מצרים  

'וישראל עם ה

ָיֹנס ַהַיְרֵדן ִיֹסב ְלָאחֹורָרָאה ַהָים :וַ

ְגָבעֹות ִכְבֵני צֹאן :ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים 

קריעת יס סוף  

והירדן בעבר  

שיחה עם יס סוף  

והירדן בהווה  

פנייה לארץ לקבלת  

'מלכות ה

ֵמַעם  יֲַעֹקבֵבית 

ֹלֵעז

יֲַעֹקבִמִלְפֵני ֱאלֹוַּה 

:ָתנּוס ַהַיְרֵדן ִתֹסב ְלָאחֹורִכי ַהָיםַמה ְלָך 

ְגָבעֹות ִכְבֵני צֹאן :ֶהָהִרים ִתְרְקדּו ְכֵאיִלים 

ְשָרֵאל ִמִמְצָרִים : א, ד"קי יֲַעֹקב ֵמַעם  ֵביתְבֵצאת ִי

ֹלֵעז

ִשיִבי ֲעֶקֶרת: ט, ג"קי ְשֵמָחה ַהְללּו יָּהַהַבִית מֹו :ֵאם ַהָבִנים 

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

ִמִלְפֵני ָאדֹון: ז, ד"קי

חּוִלי ָאֶרץ  

:  וַָתֵחל ָהָאֶרץֵהִאירּו ְבָרָקיו ֵתֵבל ָרֲאָתה : ה-ד, ז"צ

ג ָנַמסּו ִמִלְפֵני ה :ָהָאֶרץָכל ִמִלְפֵני ֲאדֹון' ָהִרים ַכדֹוַנ

ְשַתֲחוּו ַלה: ט, ו"צ ְבַהְדַרת  ' ִה

:  ָהָאֶרץִמָפָניו ָכל ִחילּוֹקֶדש 

ֶהָהִרים  ... ְכֵאיִליםָרְקדּוֶהָהִרים : ח-ד, ד"קי

...  ִמִלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ... ְכֵאיִליםִתְרְקדּו

:  ָמִיםַחָלִמיש ְלַמְעְינֹו ָמִיםַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם 

ַיְרִקיֵדם... ַרִביםַמִיםַעל ' ֵאל ַהָכבֹוד ִהְרִעים הַהָמִיםַעל ' קֹול ה: ט-ג, ט"כ וַ

ִשְרֹין ְכמֹו ֶבן ְרֵאִמים ִמְדַבר  ' היִָחילִמְדָבר יִָחיל' קֹול ה... ְכמֹו ֵעֶגל ְלָבנֹון ְו

:וֶַיֱחשֹף ְיָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו כֻּלֹו ֹאֵמר ָכבֹודַאָילֹות ְיחֹוֵלל' קֹול ה: ָקֵדש

ְשִליִשיו.א,ט"שמות י ְשָרֵאלְבֵני ְלֵצאת ַבֹחֶדש ַה ִמְצָרִיםֶאֶרץ מֵ ִי

ְוַתֵגיד ִלְבֵני ְלֵבית יֲַעֹקב ֹכה תֹאַמר : ַביֹום ַהֶזה ָבאּו ִמְדַבר ִסיָני

ְשָרֵאל גֹוי ...ִי ...ָקדֹושְוַאֶתם ִתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ֹכֲהִנים ְו

ְשָרֵאל  : ב.א, ד"תהלים קי ְבֵצאת ִי

ָהְיָתה  : ֵמַעם ֹלֵעזֵבית יֲַעֹקב ִמִמְצָרִים 

:ִיְשָרֵאל ַמְמְשלֹוָתיוְלָקְדשֹוְיהּוָדה 



ַמִיםְויְָצאּו ִמֶמּנּו ַבּצּורְוִהִכיָת : ו, ז"שמות י

ִמּצּור ַהַחָלִמיש  ַהמֹוִציא ְלָך ַמִים : טו', דברים ח

ֶשֶמן : יג, ב"דברים ל ֵיִנֵקהּו ְדַבש ִמֶסַלע ְו ֵמַחְלִמיש צּורוַ

ָמיִם  ֲאַגם ַהּצּורַהֹהְפִכי : ח,ד"תהלים קי

:ָמִיםְלַמְעְינֹו ַחָלִמיש 


ָמִיםַחָלִמיש ְלַמְעְינֹו ָמִיםֲאַגםַהֹהְפִכי ַהּצּור : ט, ד"קי ֵשם ִמְדָבר : לה, ז"ק ָמִיםְוֶאֶרץ ִצָיה ְלֹמָצֵאי ַמִיםַלֲאַגםיָ
ָמִיםְוֶאֶרץ ִצָיה ְלמֹוָצֵאי ַלֲאַגם ַמִיםִשים ִמְדָבר יָ: יח, א"ישעיה מ

ֶשר ָהיָה ַעל ְנַהר ְפָרת : ה-ב, ו"ירמיהו מ ְלִמְצַרִים ַעל ֵחיל ַפְרֹעה ְנכֹו ֶמֶלְך ִמְצַרִים ֲא

ִשָיהּו ֶמֶלְך   ִקים ֶבן יֹא ְשַנת ָהְרִביִעית ִליהֹויָ ְבַכְרְכִמש ֲאֶשר ִהָכה ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָבֶבל ִב

ם  ּוָמנֹוס ָנסּוְוִגבֹוֵריֶהם יַֻּכתּו ָאחֹורֵהָמה ַחִתים ְנֹסִגים ...ְיהּוָדה ְולֹא ִהְפנּו ָמגֹור ִמָסִביב ְנאֻּ

'ה

ָיֹנסַהָים ָרָאה :ה.ג, ד"תהלים קי וַ

ַמה ְלָך ַהָים  ... ְלָאחֹורַהַיְרֵדן ִיֹסב 

:ְלָאחֹורַהַיְרֵדן ִתֹסב ָתנּוסִכי 



:  ַבַיְרֵדןֹעֵבר ִלְפֵניֶכם ָהָאֶרץָכל ֲאדֹוןִהֵּנה ֲארֹון ַהְבִרית : יג-יא', יהושע ג

ְשָרֵאל ִאיש ֶאָחד ִאיש ֶאָחד   ָשר ִאיש ִמִשְבֵטי ִי ְשֵני ָע ְוַעָתה ְקחּו ָלֶכם 

ָשֶבט ְשֵאי ֲארֹון ה: ַל ְגֵלי ַהֹכֲהִנים ֹנ ָהָאֶרץָכל ֲאדֹון' ְוָהיָה ְכנֹוַח ַכפֹות ַר

:  ִיָכֵרתּון ַהַמִים ַהֹיְרִדים ִמְלָמְעָלה ְויַַעְמדּו ֵנד ֶאָחדַהַיְרֵדןֵמי ַהַיְרֵדןְבֵמי 

ַהָים ָרָאה  :ה.ג, ד"תהלים קי

ָיֹנס  ַהַיְרֵדן... ִיֹסב ְלָאחֹור ַהַיְרֵדןוַ

חּוִלי  ָאדֹוןִמִלְפֵני ... ִתֹסב ְלָאחֹור

: ִמִלְפֵני ֱאלֹוַּה יֲַעֹקבָאֶרץ 

 :  ַביֹום ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹוְלֶמְמֶשֶלתֶאת ַהֶשֶמש : ט-ח, ו"קל

: ַבָלְיָלה ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹוְלֶמְמְשלֹותֶאת ַהָיֵרַח ְוכֹוָכִבים 
ְשָרֵאל  : ב, ד"קי ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדשֹו ִי

ְשלֹוָתיו :ַמְמ

ָשא ֶהָהִריםְברֹאש ' ְוָהיָה ְבַאֲחִרית ַהָיִמים ָנכֹון ִיְהיֶה ַהר ֵבית ה: ב', ישעיהו ב ...ִמְגָבעֹותְוִנ

ָשלֹום תּוָבלּון : יב, ה"ישעיהו נ ִשְמָחה ֵתֵצאּו ּוְב ...ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרָּנהֶהָהִרים ְוַהְגָבעֹות ִכי ְב

ְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ָהֵריְוַאָתה ֶבן ָאָדם ִהָּנֵבא ֶאל : לח-לז.ח-א, ו"יחזקאל ל ִשְמעּו ְדַבר הָהֵריִי ְשָרֵאל  : ...  'ִי

ִשְמעּו ְדַבר ֲאֹדָני הָהֵריָלֵכן  ְשָרֵאל  ְגָבעֹות ' ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני ה' ִי ֵגָאיֹות ְוֶלֳחָרבֹות  ֶלָהִרים ְוַל ָלֲאִפיִקים ְוַל

ְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ... ַהֹשְממֹות ְוֶלָעִרים ַהֶּנֱעָזבֹות ְגָבעֹות ָלֵכן ִהָּנֵבא ַעל ַאְדַמת ִי ָלֲאִפיִקים  ֶלָהִרים ְוַל
ֵגָאיֹות ְשָרֵאל ִכי ֵקְרבּו ָלבֹואָהֵריְוַאֶתם ... ְוַל ְשָרֵאל ַעְנְפֶכם ִתֵתנּו ּוֶפְרְיֶכם ִתְשאּו ְלַעִמי ִי עֹוד זֹאת ... ִי

ְשָרֵאל ַלֲעשֹות ָלֶהם ַאְרֶבה ֹאָתם  ִשים ְכצֹאן : ָאָדםַכּצֹאןִאָדֵרש ְלֵבית ִי ְירּוָשַלִם ְבמֹוֲעֶדיָה ֵכן  ְכצֹאןָקָד

: 'ָאָדם ְויְָדעּו ִכי ֲאִני הצֹאןִתְהיֶיָנה ֶהָעִרים ֶהֳחֵרבֹות ְמֵלאֹות 

ְשָרֵאל ְוָאַמְרָת : ... ח-ג, ו"יחזקאל ל ְגָבעֹות ָלֵכן ִהָּנֵבא ַעל ַאְדַמת ִי ֵגָאיֹותֶלָהִרים ְוַל ְוַאֶתם ... ָלֲאִפיִקים ְוַל
ְשָרֵאל ִכי ֵקְרבּו ָלבֹוא ְשָרֵאל ַעְנְפֶכם ִתֵתנּו ּוֶפְרְיֶכם ִתְשאּו ְלַעִמי ִי : ָהֵרי ִי

...  ֵתַלְכָנה ָחָלבְוַהְגָבעֹותָעִסיס ֶהָהִרים ְוָהיָה ַביֹום ַההּוא ִיְטפּו: יח', יואל ד

ם ה: יג', עמוס ט ַגְגָנהַהְגָבעֹות ָעִסיס ְוָכלֶהָהִרים ְוִהִטיפּו .... 'ִהֵּנה יִָמים ָבִאים ְנאֻּ :ִתְתמֹו

ָשא הּוא ֶהָהִריםָנכֹון ְברֹאש ' ְוָהיָה ְבַאֲחִרית ַהָיִמים ִיְהיֶה ַהר ֵבית ה: יג-ח.ב-א', מיכה ד ִמְגָבעֹותְוִנ

ְוֶאל ֵבית ֱאֹלֵהי יֲַעֹקב ְויֹוֵרנּו ִמְדָרָכיו  ' ְוָהְלכּו גֹוִים ַרִבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה: ְוָנֲהרּו ָעָליו ַעִמים

ָשָלִם' ְוֵנְלָכה ְבֹאְרֹחָתיו ִכי ִמִּציֹון ֵתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה ָשָלהּוָבָאה :... ִמירּו ָהִראשָֹנה ַמְמֶלֶכת ְלַבת ַהֶמְמ
ָשָלִם ָשֶדה  חּוִלי: ִכי ֶהֱחִזיֵקְך ִחיל ַכיֹוֵלָדה: ְירּו ָשַכְנְת ַב ֹגִחי ַבת ִציֹון ַכיֹוֵלָדה ִכי ַעָתה ֵתְצִאי ִמִקְריָה ְו וָ

ְגָאֵלְך ה ָשם ִי ָשם ִתָּנֵצִלי  :ַלֲאדֹון ָכל ָהָאֶרץִבְצָעם ְוֵחיָלם ' ְוַהֲחַרְמִתי ַלה:... ִמַכף ֹאְיָבִיְך' ּוָבאת ַעד ָבֶבל 

:ז-ב, ד"תהלים קי

ְשָרֵאל  ַמְמְשלֹוָתיו  ִי

ָרְקדּו  ֶהָהִרים... 

ְגָבעֹותְכֵאיִלים 

ַמה ְלָך ... צֹאןִכְבֵני 
ַהָים ִכי ָתנּוס 

ַהַיְרֵדן ִתֹסב  

ֶהָהִרים: ְלָאחֹור

ִתְרְקדּו ְכֵאיִלים  

: צֹאןִכְבֵני ְגָבעֹות
חּוִליָאדֹוןִמִלְפֵני 

ִמִלְפֵני ֱאלֹוַּה ָאֶרץ

:יֲַעֹקב



יציאת מצרים וקריעת ים סוף

מתן תורה במעמד הר סיני

 שנה במדבר40הליכה

מעבר הירדן לארץ ישראל בימי יהושע

קיבוץ גלויות מגלות בבל

ארץ ישראל וירושלים בחזון הנביאים

בבל... מצרים: נבואות ירמיה על העמים















ד עם ספרים אחרים מתחברות לאירועים היסטוריים אחרים"המקבילות של תיאור יציאת מצרים במזמור קי



ַרִים: 'משנה ה ִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִמצְּ מֹו כְּ אֹות ֶאת ַעצְּ ָכל ּדֹור ָודֹור ַחָיב ָאָדם ִלרְּ בְּ

ָך ַביֹום ַההּוא ֵלאֹמר: "ֶשֶנֱאַמר ִבנְּ ָת לְּ ִהַגדְּ (ח, ג"שמות י)..."וְּ

הֹודֹות...  נּו ַחָיִבין לְּ ִפיָכְך ֲאַנחְּ ַהֵּלל, לְּ ַשֵבחַ , לְּ ָפֵאר, לְּ רֹוֵמם, לְּ ַהֵּדר, לְּ ָבֵרְך, לְּ ַעֵּלה, לְּ ַקֵּלס, לְּ ,  ּולְּ
ָלנּו  ֶאת ָכל ַהִנִסים ָהֵאּלּו ִמי ֶשָעָשה  ַלֲאבֹוֵתינּו וְּ ֵחרּות, לְּ דּות לְּ ָחה , הֹוִציָאנּו ֵמַעבְּ ִשמְּ ִמָיגֹון לְּ

לּויָ  ָפָניו ַהלְּ נֹאַמר לְּ ֻאָּלה וְּ בּוד ִלגְּ אֹור ָגדֹול ּוִמִשעְּ יֹום טֹוב ּוֵמֲאֵפָלה לְּ ּה-ּוֵמֵאֶבל לְּ

חֹוֵתם:'ומשנה ֻאָּלהוְּ .ִבגְּ
פֹוןַרִבי ָאָלנּוֲאֶשר":אֹוֵמרַטרְּ ָגַאלגְּ ַרִיםֲאבֹוֵתינּוֶאתוְּ לֹא-"ִמִמצְּ .חֹוֵתםָהָיהוְּ
מֹוֲעִדיםַיִגיֵענּוֲאבֹוֵתינּוֹלֵהי-ֵואֹלֵהינּו-אֱ 'הֵכן":אֹוֵמרֲעִקיָבאַרִבי ָגִליםלְּ ִלרְּ וְּ

ָראֵתנּוַהָבִאיםֲאֵחִרים ָשלֹוםִלקְּ ֵמִחים,לְּ ַיןשְּ ִבנְּ ָשִשיםִעיֶרָךבְּ ,ַבֲעבֹוָדֶתָךוְּ
נֹאַכל ָבִחיםִמןָשםוְּ ָסִחיםּוִמןַהזְּ ָרֵאלָגַאל',הַאָתהָברּוְךַעד',כוַהפְּ ":ִישְּ

וד הגא ב

א"רל' עמ, הוצאת בית הלל,  ירושלים, "לאור ההלכה"בתוך " הגאולה כברכה"הרב שלמה יוסף זוין 
116ובמיוחד בהערה  43-75, ז"תשי, מוסד הרב קוק, ירושלים, "בנתיבות התלמוד"בספרו " תנאים לוחמים"שמעון פדרבוש ' הרב דר

–וגאולתנו " ֲאבֹוֵתינּו"היפוך הסדר של 

ָכל ּדֹור ָודֹור "לפי העיקרון של  ...":בְּ
ָלנּו"• בסיפור העבר" ַלֲאבֹוֵתינּו וְּ
ָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו • ָאָלנּו וְּ בברכהגְּ

ברכת הגאולה

מה טיבה ומהותה של ברכת הגאולה
?רבי עקיבא? לפי רבי טרפון•
?  הירושלמי של המשנה\קויפמן י"כתנוסח •
?נוסח ההגדה שלנו•

ראה 
בהמשך
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ֶזה  ָעִזי ְוִזְמָרת יָּה וְַיִהי ִלי ִלישּוָעה: ו.ב, ו"שמות ט

'  ְיִמיְנָך ה...וֲַאֹרְמֶמְנהּוָאִבי ֱאֹלֵהיְוַאְנוֵהּו ֵאִלי

:ִתְרַעץ אֹויֵב'ְיִמיְנָך הֶנְאָדִרי ַבֹכַח 

ְשְמֶרָך ' הְיָבֶרְכָך: כו-כד',במדבר ו ָפָניו  ' היֵָארְוִי

ָשא ה ֶּנךָ ִי ֵשם ְלָך ָשלֹום' ֵאֶליָך ִויחֻּ ָפָניו ֵאֶליָך ְויָ

שעיהו י ֵאל  ִהֵּנה... ָאַנְפָת ִביִכי ' האֹוְדָךְוָאַמְרָת ַביֹום ַההּוא : ב-א, ב"י

שּוָעִתי  וְַיִהי ִלי ִלישּוָעה' ָעִזי ְוִזְמָרת יָּה הִכי ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד ְי

ִקִּוינּו לֹו  ' ֶזה ה... ִשְמָךֱאֹלַהי ַאָתה ֲארֹוִמְמָך אֹוֶדה ' ה: ט.א, ה"ישעיהו כ

ְשְמָחה  ִגיָלה ְוִנ ...ִבישּוָעתֹוָנ

ְשֵכִני ַאֲחֶריָך ָּנרּוָצה ֱהִביַאִני ַהֶמֶלְך ֲחָדָריו : ד', שיר השירים א ִגיָלה  ָמ ָנ
ְשְמָחה  :  ָבְך ַנְזִכיָרה ֹדֶדיָך ִמַיִין ֵמיָשִרים ֲאֵהבּוָךְוִנ

ְשָעִרים ְויָבֹא : ב, ו"ישעיהו כ ִניםַצִדיקגֹויִפְתחּו  ֹשֵמר ֱאמֻּ

שעיהו כ ִיְקַרת מּוָסד מּוָסדִפַּנתֹבַחן ֶאֶבןִהְנִני ִיַסד ְבִציֹון ָאֶבן : טז, ח"י

ָעִזי ְוִזְמָרת יָּה וְַיִהי  : כד.כב.כ.יט.יד, ח"קי

ֶזה  ... ֶצֶדקַשֲעֵריִלי ִפְתחּו ... ִלי ִלישּוָעה

אֹוְדָך ִכי : בֹוַצִדיִקים יָֹבאּו ' ַלהַהַשַער

ָמֲאסּו ַהבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאש  ֶאֶבן... ֲעִניָתִני

ְשְמָחה  ' ֶזה ַהיֹום ָעָשה ה... ִפָּנה ִגיָלה ְוִנ ָנ
:ַאָתה ְואֹוֶדךָ ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמךָ ֵאִלי ... בֹו

ְשַלם ַהחֹוָמה: טז-טו', נחמיה ו ִיְראּו ... וִַת ָכל  וַ

ֶשר ַהגֹוִים  ִיְפלּו ְמֹאד ְסִביֹבֵתינּוֲא ְבֵעיֵניֶהם  וַ

ֵיְדעּו ִכי  ְשָתה ַהְמָלאָכה ֵמֵאתוַ :ַהזֹאתֱאֹלֵהינּו ֶנֶע

ָכל גֹוִים ְסָבבּוִני  : כג.י, ח"קי

'  הֵמֵאת... ִכי ֲאִמיַלם' ְבֵשם ה

ִהיא ִנְפָלאת  זֹאתָהְיָתה 
:ְבֵעיֵנינּו

קשרים עם ספרים אחרים  

...  ָעִזי ְוִזְמָרת יָּה וְַיִהי ִלי ִלישּוָעה: כח.טז-יד, ח"קי

ֹעָשה  ' ְיִמין הרֹוֵמָמה ' ְיִמין ה... ֹעָשה ָחִיל' ְיִמין ה

ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָך  ַאָתה ְואֹוֶדָך ֵאִלי... ָחִיל

:  'ִמֵבית הֵבַרְכנּוֶכם ' ַהָבא ְבֵשם הָברּוְך : כז-כו, ח"קי

ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות  וַָיֶאר' ֵאל ה

:ַהִמְזֵבחַ 

ֶשֶבת  ֹדָני -ָאָּנא אֲ : יא', נחמיה א ְתִהי ָנא ָאְזְנָך ַק

...ְלַעְבְדָך ַהיֹוםְוַהְצִליָחה ָּנא... ֶאל ְתִפַלת ַעְבְדָך

ִשיָעה  ' ָאָּנא ה: כה, ח"קי הֹו

:ַהְצִליָחה ָּנא' ָּנא ָאָּנא ה

...ַהְללּו יָּה: ז"קי-ג"קי

'  ֵבית הְבַחְצרֹות : ט"י, ז"קט

ָשָלִם  :  ַהְללּו יָּהְבתֹוֵכִכי ְירּו

ִכי טֹוב ִכי ' הֹודּו ַלה: כט.י, ח"קי
ְלעֹוָלם ַחְסדֹו

ַיֲעִמידּו ַהֹכֲהִנים  ' ְוִיְסדּו ַהֹבִנים ֶאת ֵהיַכל ה: יא-י', עזרא ג וַ

ִשים ַבֲחֹצְצרֹות ְוַהְלִוִים ְבֵני ָאָסף ַבְמִצְלַתִים  ָב '  ֶאת הְלַהֵללְמלֻּ

ְשָרֵאל ַיֲענּו : ַעל ְיֵדי ָדִויד ֶמֶלְך ִי ִכי טֹוב ִכי ' ְבַהֵלל ּוְבהֹוֹדת ַלהוַ

ְשָרֵאל ְוָכל ָהָעם ֵהִריעּו ְתרּוָעה ְגדֹוָלה  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ַעל ִי

:'ֵבית הַעל הּוַסד ' ְבַהֵלל ַלה

A3



הלל והודאה: הלל  המצרי

ב"קי-א"קי
ב"א
(2x)

ט"קי
ב  "א
(x8)

תפילה 

קודם 
התפילה

:א, ג"קי

ַהְללּו ָיּה 
ַהְללּו  ' ַהְללּו ַעְבֵדי ה

:'ֶאת ֵשם ה

מפגש עם  

הכהן במקדש

לימוד  

תורה

ַהְללּו יָּהַהְללּו יָּה

לירושליםממצרים



תלמוד
מדרש

בבלי מול 
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אחרונים
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ראשונים

עיוני הגדה
www.tefilah.org

יציאת מצרים במקרא•
מבנה החגים•
פרשת ביכורים•
(י"קי-ג"קי' תה)קריאת הלל •
עשר מכות•
פ המקרא"ארבעת הבנים ע•

"ערבי פסחים"פרק •
פירוש צמוד•
של המשנה י"כת•
השוואה לתוספתא•

הוספות מהתלמוד•
מדרש\

מקרא

ֶבן ָחֵמש ָשִנים
ָרא ַלִמקְּ

ָנה   ֶבן ֶעֶשר ַלִמשְּ
ֹות ֵרה ַלִמצְּ לש ֶעשְּ ֶבן שְּ

ֵרה ֶבן ֲחֵמש ֶעשְּ
מּוד ..." ַלַתלְּ

;  א"ה מכ"אבות פ)
(י"חסר בכת

נצרות
symposium

ד ה ו  א ב  ג

מ

משנה

כתבי יד 
של המשנה



,  כמעשה הראשונה כך מעשה השניה והשלישית: ... ז"ה מ"פסחים פ
שלשו  -ואם שנו , שנו–קראו את ההלל אם גמרו 

,  אף על פי שלא שלשו מימיהם
רבי יהודה אומר מימיהם של כת שלישית לא הגיע

:  מפני שעמה מועטין' לאהבתי כי ישמע ה

הֹודֹות: ... 'משנה ה נּו ַחָיִבין לְּ ִפיָכְך ֲאַנחְּ ַהֵּלל, לְּ ַשֵבחַ , לְּ ָפֵאר, לְּ רֹוֵמם, לְּ ַהֵּדר, לְּ ,  לְּ
ָבֵרְך ַעֵּלה, לְּ ַקֵּלס, לְּ ָלנּו ֶאת ָכל ַהִנִסים ָהֵאּלּו, ּולְּ ִמי ֶשָעָשה ַלֲאבֹוֵתינּו וְּ הֹוִציָאנּו  , לְּ

ֵחרּות דּות לְּ בּוד  , ֵמַעבְּ אֹור ָגדֹול ּוִמִשעְּ יֹום טֹוב ּוֵמֲאֵפָלה לְּ ָחה ּוֵמֵאֶבל לְּ ִשמְּ ִמָיגֹון לְּ
לּויָ  ָפָניו ַהלְּ נֹאַמר לְּ ֻאָּלה וְּ ּה-ִלגְּ

ִריםַשַמאיֵבית,אֹוֵמרהּואֵהיָכןַעד:'ומשנה ֵמָחהַהָבִניםֵאםַעד:אֹומְּ .שְּ
ִריםִהֵּללּוֵבית נֹוַחָּלִמישַעד,אֹומְּ יְּ ַמעְּ .ָמִיםלְּ

חֹוֵתם ֻאָּלהוְּ ....ִבגְּ

גּו:'זמשנה ִליִשיכֹוסלֹוָמזְּ ָבֵרְך,שְּ זֹונֹוַעלמְּ .מְּ
ִביִעי אֹוֵמר,ַהַהֵּללֶאתָעָליוגֹוֵמר,רְּ ַכתָעָליווְּ .ַהִשירִברְּ

וד הגא ב ?למה בשני חלקים–קריאת ההלל 

(א)הלל 
-ג"קי)

(ד"קי

(ב)הלל 
-ו"קט)

(ח"קי

????למה לחלק את ההלל לשני חלקים ???

משנה
ז"מ-ה"מ



Pesachim Chapter 5, Mishna 7: As it was done by the first group, so it was done by the second and third groups. All 
the people standing in the Temple courtyard while the Paschal lambs were being slaughtered would recite Hallel. If 
they finished reciting it before all the offerings were slaughtered, they recited it a second time, and if they finished 
reciting it a second time, they recited it a third time, although in practice they never recited it a third time, as the 
priests worked efficiently and finished the rite before this became necessary. Rabbi Yehuda says: The third group 
never reached even once the opening verse of the fourth chapter of Hallel: “I love that the Lord hears the voice of 
my supplications” (Psalms 116:1), because its people were few and the slaughtering of all the offerings was 
completed

Mishna 5: Therefore we are obligated to thank, praise, glorify, extol, exalt, 
honor, bless, revere, and laud the One who performed for our forefathers and 
for us all these miracles: He took us out from slavery to freedom, from sorrow to 
joy, from mourning to a Festival, from darkness to a great light, and from 
enslavement to redemption. And we will say before Him: Halleluya
Mishna 6: Until where does one recite Hallel? Beit Shammai says: Until “a joyful 
mother of children” (Psalms 113:9). And Beit Hillel says: Until “the flinty rock 
into a fountain of waters” (Psalms 114:8). And one concludes this section of 
Hallel with a blessing that refers to redemption
Mishna 7: They poured for the leader of the seder the third cup of wine, and he 
recites the blessing over his food, Grace After Meals. Next, they pour him the 
fourth cup. He completes Hallel over it, as he already recited the first part of 
Hallel before the meal. 

וד הגא ב
Reading the Hallel – Why in 2 parts?

Hallel (1)
113-114

Hallel (2) 
115-118

Why split Hallel into two parts???? ???

Mishna

Pessachim 10, 5-7 



!
:שני נושאים שונים בקריאת ההלל: אברבנאל

גאולת מצרים  (   = ד"קי-ג"תהלים קי)החלק הראשון   
.  הגאולה לעתיד לבוא(  = ח"קי-ו"תהלים קט)החלק השני       

ספרותי

ז"מ-ה "מ
וד הגא ב !קריאת ההלל בשני חלקים

, ד"תשס', עלון בוגרים י,  "קריאת ההלל בהגדה של פסח"גזונדהייט בני 
(באתר" )כיחידה ספרותית( ח"קי-ג"קי)' הלל המצרי'קריאת "גזונדהייט בני 

 ד
ת
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ֵהָר
מְּ
 ִב
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מְּ
ַה

ט 
חּו

ַה
וְּ

"

:הפסקהנחשבתאינהולכן,המצווהשלחלקהיאהסעודה:ניסיםרבינו
הללוברכותשתיביןזההפסקקבעוהיאך..."

"...המצוהמבטלהמצוהמחמתהבאהפסקשאיןלמימראיכא
הלכתי!!  

  !!!
אופי ההלל  
בליל הסדר

":  בעל המאור"בעקבות ( NY, א"שליטהרב הרשל צבי שכטר )על פי בעל המאור

מסכת תענית חלוקת ההלל לפי 

מעשה שגזרו תענית בלוד וירדו להם גשמים קודם חצות  ":משנה
צאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב  : אמר להם רבי טרפון

"ויצאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב ובאו בין הערבים וקראו הלל הגדול
?  ונימא הלל מעיקרא"... :גמרא

..."  לפי שאין אומרים הלל אלא על נפש שבעה וכרס מלאה: אביי ורבא דאמרו תרווייהו

(פסחים" בעל המאור)"שאין אומרים הלל אלא על נפש שבעה וכרס מלאה 



!
Abravanel:
First part: 113-114 = Redemption from Egypt
Second part 115-118 = Future redemption

Literary

וד הגא ב Reading Hallel in Two Parts!

, ד"תשס', עלון בוגרים י,  "קריאת ההלל בהגדה של פסח"גזונדהייט בני 
(באתר" )כיחידה ספרותית( ח"קי-ג"קי)' הלל המצרי'קריאת "גזונדהייט בני 
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Rabeinu Nisim: The meal is part of the mitzvah, and therefore is not 
considered to be an interruption  “…for how could they have made 
an interruption between these two blessings, this means that an 
interruption that is due to a mitzvah does not cancel out a mitzvah”

  !!Halacha

  !!!Hallel on 
Seder night

According to the Baal Hamaor (Rav Hershel Zvi Shachter shlita, NY)

Hallel is divided according to Masechet Taanit

Mishna: it happened that they declared a fast in Lod and it rained before 
midday. Rabbi Tarfon said; go and eat and drink and make it a holiday. They 
went and ate and drank and made a holiday and in the evening, they said the 
Great Hallel
Gemara: why let them say Hallel before they go home to eat? Because the Great 
Hallel is not recited except when one is satiated and has a full stomach

One doesn’t say Hallel unless satiated and on a full stomach (“Baal Hamaor ” Pesachim)



מבנה סדר ההגדה של פסח

מרור, מצה, פסח
קרבן  

פסח

ִים ָרָֽ ָרֵאל   ִמִמצְּ ֵצאת ִישְּ ,  בְּ
: ...ֵבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז

(ב)הלל 
(ח"קי-ו"קט)

ֵני ה ַהֵּלְך ִלפְּ צֹות ' ֶאתְּ ַארְּ בְּ
רֹות ֵבית ה... ַהַחִיים  ַחצְּ '  בְּ

לּויָ  ִים ַהלְּ רּוָשָלָֽ ִכי יְּ תֹוֵכָֽ ּה-בְּ

שאין אומרים הלל אלא על נפש שבעה וכרס מלאה

(א)הלל 
(ד"קי-ג"קי)

לפני הסעודה  = עבר 

הסעודה בחבורה  = הווה 

לאחר הסעודה  = עתיד 

פֹון אֹוֵמר ַרִים: ַרִבי ַטרְּ ָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו   ִמִמצְּ ָאָלנּו וְּ ֲאֶשר גְּ

ָגִלים  -ֹלֵהינּו ֵוא-אֱ ' ֵכן ה: ַרִבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר ִלרְּ מֹוֲעִדים וְּ ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיִגיֵענּו לְּ
ָשלֹום ָראֵתנּו לְּ ָשִשים ַבֲעבֹוָדֶתָך, ֲאֵחִרים ַהָבִאים ִלקְּ ַין  ִעיֶרָך  וְּ ִבנְּ ֵמִחים בְּ , שְּ

ָסִחים כו ָבִחים ּוִמן ַהפְּ נֹאַכל ָשם ִמן ַהזְּ ָרֵאל' ַעד ָברּוְך ַאָתה ה' וְּ :ָגַאל ִישְּ ת
נּו

ִבגְּ
ל 

ִחי
תְּ
ַמ

 *
ח

ֶשַב
 בְּ

ם
ַסֵי

מְּ
ּו

*

ָמאָהא ָיאַלחְּ ַענְּ
לּוִּדי ָנאֲאָכָֽ ָהָתָֽ ָעאַאבְּ ַארְּ ִיםבְּ ָרָֽ ִמצְּ דְּ

ִפיןָכל ֵיכֹולֵייֵתיִּדכְּ ,וְּ
ִריְךָכל ַסחֵייֵתיִּדצְּ ִיפְּ .וְּ

ָרֵאל   ִישְּ ָעא דְּ ַארְּ ָשָנה ַהָבָאה בְּ ָהַשָתא ָהָכא לְּ
ֵדי ֵני חֹוִרין, ָהַשָתא ַעבְּ ָשָנה ַהָבָאה בְּ :לְּ

ִים ַרָֽ ִהילּו ָיָצאנּו  ִמִמצְּ ִבבְּ

ִים ָשָנה ַהָבָאה  ִבירּוָשָלָֽ לְּ

???

! ! !

ברכת הגאולה



Structure of the Seder

Pesach, Matza, Maror

Korban 
Pesach

ִים ָרָֽ ָרֵאל   ִמִמצְּ ֵצאת ִישְּ ,  בְּ
: ...ֵבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז

Hallel (2)
(115-118)

ֵני ה ַהֵּלְך ִלפְּ צֹות ' ֶאתְּ ַארְּ בְּ
רֹות ֵבית ה... ַהַחִיים  ַחצְּ '  בְּ

לּויָ  ִים ַהלְּ רּוָשָלָֽ ִכי יְּ תֹוֵכָֽ ּה-בְּ

שאין אומרים הלל אלא על נפש שבעה וכרס מלאה

Hallel (1)
(113-114)

Past = Before meal

Present = Meal in group

Future = After meal

פֹון אֹוֵמר ַרִים: ַרִבי ַטרְּ ָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו   ִמִמצְּ ָאָלנּו וְּ ֲאֶשר גְּ

ָגִלים  -ֹלֵהינּו ֵוא-אֱ ' ֵכן ה: ַרִבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר ִלרְּ מֹוֲעִדים וְּ ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיִגיֵענּו לְּ
ָשלֹום ָראֵתנּו לְּ ָשִשים ַבֲעבֹוָדֶתָך, ֲאֵחִרים ַהָבִאים ִלקְּ ַין  ִעיֶרָך  וְּ ִבנְּ ֵמִחים בְּ , שְּ

ָסִחים כו ָבִחים ּוִמן ַהפְּ נֹאַכל ָשם ִמן ַהזְּ ָרֵאל' ַעד ָברּוְך ַאָתה ה' וְּ :ָגַאל ִישְּ ת
נּו

ִבגְּ
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ִחי
תְּ
ַמ
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ח

ֶשַב
 בְּ

ם
ַסֵי

מְּ
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ָמאָהא ָיאַלחְּ ַענְּ
לּוִּדי ָנאֲאָכָֽ ָהָתָֽ ָעאַאבְּ ַארְּ ִיםבְּ ָרָֽ ִמצְּ דְּ

ִפיןָכל ֵיכֹולֵייֵתיִּדכְּ ,וְּ
ִריְךָכל ַסחֵייֵתיִּדצְּ ִיפְּ .וְּ

ָרֵאל   ִישְּ ָעא דְּ ַארְּ ָשָנה ַהָבָאה בְּ ָהַשָתא ָהָכא לְּ
ֵדי ֵני חֹוִרין, ָהַשָתא ַעבְּ ָשָנה ַהָבָאה בְּ :לְּ

ִים ַרָֽ ִהילּו ָיָצאנּו  ִמִמצְּ ִבבְּ

ִים ָשָנה ַהָבָאה  ִבירּוָשָלָֽ לְּ

???

! ! !

Blessing of 

redemptions 



הלל והודאה: הלל  המצרי

ב"קי-א"קי
ב"א
(2x)

ט"קי
ב  "א
(x8)

תפילה 

קודם 
התפילה

:א, ג"קי

ַהְללּו ָיּה 
ַהְללּו  ' ַהְללּו ַעְבֵדי ה

:'ֶאת ֵשם ה

מפגש עם  

הכהן במקדש

לימוד  

תורה

ַהְללּו יָּהַהְללּו יָּה

לירושליםממצרים
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Summary

Beni.gesundheit@tehillim.org.il

• Egyptian Hallel 113-118 - Structure & Narrative

• Twin Mizmorim as an introduction to the Hallel

• Location in the story of Book V

• Hallel in the Haggadah – divided into 2 sections; 

before & after the meal



Psalms 1-150

The Book of Psalms

Interpretation &
Teachings

30 lectures
Online

www.tehillim.org.il *הגדה של פסח

* Pesach Haggadah 
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