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 סע' א'  חלק א' סימן כ"א שו"ת קול מבשר .4

  .אותהעצמ ביום ושהחיינו הלל לומר אם בענין

  .ת"ו ירושלים ,תשי"ב אדר כ"ד .ב"ה

  .שליט"א מימון ליב יהודה מו"ה פעלים רב המהולל הגאון הרב יד"נ לכבוד 

  תקומת שהוכרזה ביום היינו ,העצמאות ביום שהחיינו ברכת אודות השאלה בדבר היקר מכתבו על לכת"ה בזה להשיב הנני 
  .ישראל תמדינ

לחוג הרבנים גדולי ורוב (הצבור רוב נבחרי שהם) הכנסת וחברי הממשלה ידי על שנקבע (אייר 'ה) ההוא שהיום ספק אין הנה (א(
  .הלל ולומר ויו"ט לעשות ושמחה מצוה ,וחירותנו תשועתנו של לנס זכר הארץ בכל אותו 

  והבאים זרעם עלו עליהם לקיים חייבים להם שנעשה נס על לעצמם יו"ט עליהם שקובעים יחידים או אחת שבעיר ציבור ואף 
אחרת  לעיר שהולכים ואף עולם עד אחריהם

 ,שם רבה 'ובאלי סק"ה תרפ"ו 'סי במג"א להלכה והובא מ"ט 'סי 'בתשו אלשקר מהר"ם כמ"ש ההוא היום לקיים חייבין להשתקע

 שכתב עיי"ש נס להם שאירע ביום כן שעושים יחידיהם ומגדולי ישראל קהלות כמה נוהגין שכך כתב קצ"א 'סי או"ח והחת"ס 

  (ע"א י"ד דף במגילה הוא) אחז"ל דהרי לא צרות משארי בפדות אבל ואסתר דמרדכי דומיא לחיים ממיתה דוקא   דהיינו 
  פדיון וליכא בגלות שאנו זמן כל וא"כ ,כ"ש לא לחיים ממיתה שירה אומרים לחירות מעבדות ק"ו דרוש מאי ואסתר במרדכי

  .עכ"ל יו"ט לקבוע להוסיף דלא הבו ממש לחיים ממיתה ההצלה שאין כל לחירות מעבדות

עבד נמי ומצוה נס להם שנעשה ביום לעצמם מועד יום לקבוע יחיד או ציבור מצי דשפיר שכתב בסופו קס"ג 'סי או"ח בחת"ס'ועי 
  מלכיות בודמשיע שנגאלנו לחירות מעבדות פדיון כאן ויש ,ישראל כלל של לציבור הנוגע דידן בנידון פשיטא וממילא ,י

 חובה בודאי ,לכלותנו עלינו שעמדו אויבינו מידי שנצלנו לחיים ממיתה הצלה וגם ,ממלכתית עצמאות והשגנו חורין בני ונעשינו

  .יו"ט לקבוע עלינו
  ,העצמאות הכרזת ע"י לחירות מעבדות שיצאנו הנס עיקר היה בו אשר ,דוקא הזה היום את שקבעו המנהיגים כיוונו ויפה 

  ההכרה את משיגים היינו ולא המועד את מאחרים היינו אז אחר ליום נדחית והיתה היום באותו ההכרזה נעשית לאואלמ
  הן לחיים ממות ההצלה של השני הנס את גם אחריו משך זה ונס ,כידוע ,העולם שבאומות הגדולות המעצמות של וההסכמה

  הנס כך ידי על ובא לא"י שעלו מגוריהם במקומות אויביהם מיד הגולה יהודי הצלת והן בא"י הערביים נגד במלחמתנו
  .גליות קיבוץ של השלישי

 

 סוף סעיף גשם 

אע"פ ,הגלות שנות אלפיים של הארוכה התקופה אחרי מחודש דבר והוא ההלל ברכת בענין לדורות הלכה לקבוע למעשה מ"מ
  יבוא שלא הרבנים גדולי רוב הסכמת בלי בזה טלהחלי אפשר אי למעשה אבל לדינא בעיני ברור נראה שכתבתי מה שכל 

  .המקומות בכל ההלל על יברכו בהסכמה יעלה ואם ,אגודות אגודות ליעשות תתגודדו לא לידי

 סעיף ז עד הסוףשם 

לב שרוצה מי כל אבל ,העצמאות ביום שהחיינו לברך צריך שיהיה איש כל על חובה להטיל אין כי אף ,לדינא זה מכל העולה (ז
  ביום המדינה תקומת של במאורע ושמח שנהנה בעצמו שיודע מי וכל ,לבטלה ברכה של חשש שום בזה ואין בידו הרשות רך

  .חובה אלא רשות ברכתו אין ליו"ט שהוקבע ההוא

  כמו הדין שורת לפי) בברכה ההלל את אומרים אם הלל ברכת לפני היינו ,הלל לאמירת שהחיינו ברכת להסמיך ונכון 

  .(ברכה בלא הלל אומרים אם הלל אמירת התחלת לפני או (לעיל שהוכחתי

  .ורחמים ישועה בפקודת לפקדנו בציון השוכן מלפני רצון יהי 

  .בקרוב בימינו במהרה השלימה בגאולה לראות כולנו נזכה כן דגאולה לאתחלתא זכינו וכאשר 

 ראטה משלם  .בברכתכט"ס הדושת"ה ומוקירו ידידו כעתירת 
  

 חת"ס או"ח סימן ר"ח שו"ת  .5

 



 שו"ת חיים שאל ח"ב סימן י"א. נחזי אנן על אמירת ההלל מכל מלכי כנען .6

  .דמי שפיר אי אחת בעיר אשר ישראל עדת לקהל הנעשה נס משום ביום ההלל אמירת על אנן ניחזי

 על אותו אומרים שיהיו לישראל להם תקנו שביניהם נביאים אמרו מי זה הלל ע"א קי"ו דף בפסחים אמרינן הנה כי אענה ואני 
  לתקן נאה דשפיר נראה היה וכפ"ז ,גאולתן על אותו אומרים ולכשנגאלים עליהם תבא שלא וצרה צרה כל ועל ופרק פרק כל 

  .תקנו כך הראשונים ונביאים בעירם ישראל לקהל נס כשנעשה הלל לומר

  מצרתם נושעים כשהצבור הלל לומר שיש זה שכתבו והרא"ש והרמב"ם להרי"ף ראיתי שלא טובא מהסס לבי אמנם 

  .זה דין ללמדנו להם 'הי כפשטן הדברים ואם

  .דוקא ישראל לכל הנס כשנעשה היתה נביאים דתקנת והרא"ש והרמב"ם הרי"ף דסברי דאפשר לומר לבי על ועלה 

 הלל לומר נביאים לאתקנו בזה תאח בעיר אשר ישראל לקהל ניסא  ואיתרחיש ומפורד מפוזר ישראל עם בעון הן כי עתה אבל 

שאם כלומר דנקט הוא מעליא לישנא עליהם תבא שלא צרה כל ועל וז"ל שם שפירש רש"י דברי דייקי והכי .השמיטוהו ומשו"ה
  .עכ"ל חנוכה כגון גאולתן על אותו ממנהאומרים ויושעו עליהם צרה תבא ושלום חס 

  דכל רש"י סבר דאי חנוכה כגון כתב ומש"ה צרתן מן ישראל כל 'ועתש על אלא היתה לא דהתקנה ז"ל רש"י מדברי מוכח 
  הדברים והלא כתביה דלמאי חנוכה כגון הול"ל לא הנביאים תקנת היא וזו הלל יאמרו מצרתן כשנושעים עיר שבכל צבור

  כל תשועת דוקא יןשנב חש לא ואמאי חנוכה כגון דקאמר להבין לנו חסר ומה הלל יאמרו ונושעים צרה באה ח"ו דאם פשוטים
 וזו ישראל כל תשועת דהיה חנוכה כגון אלא תקון דלא רש"י דדעת ברור נראה   .צד איזה לצדד שיש והגם .חנוכה כגון ישראל

  .הביאוהו שלא והרא"ש והרמב"ם הרי"ף דעת

שמע ולא מגילה שעשו ויש ביום בו י"ט שקבלו ויש נס להם ונעשה מדינה או עיר ישראל לשונאי היו צרות דכמה אתנחלן ובהכי 
  .הלל לומר שקבעו נו

  הלל לומר עצמו לקבוע רשאי צרה שאירעתהו יחיד כל ז"ל שכתבו פסחים סוף כ"י בחיבורו ז"ל המאירי להרב ראיתי אמנם 
  כתבתי אשר כפי)  עכ"ל ממנה כשנגאלים צרה כל על נביאים יסוד 'הי כך צבור בכל הדין וכן מברך שאינו אלא יום באותו

  .הלל יאמרו תשועתם על מקום בכל צבור דכל כפשוטן שהדברים ז"ל הרב שדעת לדעת הראת (בזכרונותי

  .יום באותו הלל לומר לקבוע רשאי וניצול נס לו נעשה שאם ז"ל הרב סבר יחיד וגם 

 ליחיד צבור דהשוה  דמוכח שונא מיד נפשם בתשועת שקורין ההלל קריאת על יברכו לא צבור שגם הרב מדברי ונראה 
  .יברכו לא צבור גם דעתו לפי דאף ש"מ  'ומדסת 

 על דסמך ונראה .מצרתם כשניצולו הלל שיאמרו עדתו בקהל תיקן ז"ל פייאמיטה יוסף כמהר"ר ח"ק הכולל שהרב ושמענו 

 .)שם נמצא ולא בכ"י הוא המאירי הרב כי) דפסחים דשמעתא  פשטא 

  .ז"ל המאירי כהרב סברי ולא הכי "לז מהפוסקים מוכח לא הקצרה לדעתי אמנם 

  .'ה בתשועת ההלל לקרות תקנו שלא ואחרונים ראשונים מדורות ישראל רבני נקיטי והכי 

 כגון ישראל כל בתשועת היתה הנביאים שתקנת בדבריהם דמפורש חנוכה 'ה ובסמ"ג מ"ד דף סוף סוכה 'בתוס ראיתי שוב 
 .עןכנ מלכי מכל וכשניצולו הים שפת על ישראל 

 מנחת שלמה לרב אויערבך ח"ב סימן נ"ד עמ' רטו. 8                           גמ' מגילה דף י"ד ע"א .7

 

 ההעמק שאל ,ב"ודברי הנצי ,שאלתות דרב אחאי גאון .9

 



 יביע אומר ח"ו או"ח סימן מ"א סעיף א' . 10

   צרה באותה ישראל כל היו כן אם אלא ישראל  של גאולתם על הלל לומר חז"ל קבעו שלא ילפינן  רברבי אשלי הני מכל

לומר נכון אבל ,בברכות הלל לקבוע רשאים אינם ,מצרתם שנגאלו ישראל של שלמה מדינה אפילו או צבור אבל ,נהממ ונושעו
  ונגאלו נס להם שנעשה צבור וכן ,ממנה ונגאל צרה עליו שבאה יחיד שכל (קיז פסחים(  המאירי רבינו וכמ"ש .ברכה בלא הלל 

 כל על לאומרו נביאים יסוד היה כך,עליו מברכים שאין אלא ,ושנה שנה בכל לעצמם הלל לקבוע רשאים ,עליהם שבאה מצרה

 לכל נס שנעשה דבעינן משום ,עליו מברכים שאין כתב ולכן ,הנ"ל הראשונים 'כד דס"ל ואפשר .ע"כ .ממנה כשנגאלים צרה

  בכל הלל האומר חקי שבת שאמרו מה משום בזה ואין ,ברכה בלא  הלל לומר רשאים מקום ומכל .חובה לקובעו כדי ,ישראל 
  .נס על שאומרו כיון ,ומגדף כמחרף זה הרי יום

 רב ישראלי בארץ חמדה סימן ו' . ה11

 



 

 



 

 


