
Megillah: A Silent Song of Hallel

Gemaraאעמודידדףמגילהמסכתבבליתלמוד.1 Megillah 14a
ָּתנּו ַרָּבנַן: ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹונָה נְִביִאים וְֶׁשַבע נְִביאֹות נְִתנְַּבאּו ָלֶהם ְליְִׂשָרֵאל, וְ�א ִּפֲחתּו וְ�א הֹוִתירּו ַעל ַמה ֶּׁשָּכתּוב

ַּבּתֹוָרה, חּוץ ִמִּמְקָרא ְמִגיָּלה.
The Sages taught in a baraita: Forty-eight prophets and seven prophetesses prophesied on behalf
of the Jewish people, and they neither subtracted from nor added onto what is written in the
Torah, introducing no changes or additions to the mitzvot except for the reading of the Megilla, which
they added as an obligation for all future generations.

ַמאי ְּדרּוׁש? ָאַמר ַרִּבי ִחּיָיא ַּבר ָאִבין ָאַמר ַרִּבי יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ׇקְרָחה: ּוָמה ֵמַעְבדּות ְלֵחירּות ָאְמִרינַן ִׁשיָרה — ִמִּמיָתה
ְלַחּיִים �א ׇּכל ֶׁשֵּכן.

The Gemara asks: What exposition led them to determine that this was a proper mode of action? On
what basis did they add this mitzva? Rabbi Ḥiyya bar Avin said that Rabbi Yehoshua ben Korḥa said
that they reasoned as follows: If, when recalling the exodus from Egypt, in which the Jews were delivered
from slavery to freedom, we recite songs of praise, then, in order to properly recall the miracle of
Purim and commemorate God’s delivering us from death to life, is it not all the more so the case that
we must sing God’s praise by reading the story in the Megilla?

ִאי ָהִכי, ַהֵּלל נֵָמי נֵיָמא! ְלִפי ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ַהֵּלל ַעל נֵס ֶׁשַּבחּוָצה ָלָאֶרץ. יְִציַאת ִמְצַריִם, ְּדנֵס ֶׁשְּבחּוָצה ָלָאֶרץ, ֵהיִכי
ָאְמִרינַן ִׁשיָרה?

The Gemara asks: If so, our obligation should be at least as great as when we recall the exodus from
Egypt, and let us also recite hallel on Purim. The Gemara answers: Hallel is not said on Purim,
because hallel is not recited on a miracle that occurred outside Eretz Yisrael. The Gemara asks: If so,
with regard to the exodus from Egypt as well, which was a miracle that occurred outside Eretz
Yisrael, how are we able to recite songs of praise?

ִּכְדַתנְיָא: ַעד ֶׁש�א נְִכנְסּו יְִׂשָרֵאל ָלָאֶרץ — הּוְכְׁשרּו ׇּכל ֲאָרצֹות לֹוַמר ִׁשיָרה. ִמֶּׁשּנְִכנְסּו יְִׂשָרֵאל ָלָאֶרץ — �א הּוְכְׁשרּו ׇּכל
ָהֲאָרצֹות לֹוַמר ִׁשיָרה.

The Gemara answers: As it is taught in a baraita: Prior to the time when the Jewish people entered
Eretz Yisrael, all lands were deemed fit for songs of praise to be recited for miracles performed within
their borders, as all lands were treated equally. But after the Jewish people entered Eretz Yisrael, that
land became endowed with greater sanctity, and all the other lands were no longer deemed fit for
songs of praise to be recited for miracles performed within them.

ַרב נְַחָמן ָאַמר: ְקִרּיָיָתּה זֹו ַהֵּליָלּה. ָרָבא ָאַמר, ִּבְׁשָלָמא ָהָתם: ״ַהְללּו ַעְבֵדי ה׳״ — וְ�א ַעְבֵדי ַפְרעֹה, ֶאָּלא ָהָכא: ״ַהְללּו
ַעְבֵדי ה׳״ — וְ�א ַעְבֵדי ֲאַחְׁשוֵרֹוׁש? ַאַּכִּתי ַעְבֵדי ֲאַחְׁשוֵרֹוׁש ֲאנַן.

Rav Naḥman said an alternative answer as to why hallel is not recited on Purim: The reading of the
Megilla itself is an act of reciting hallel. Rava said a third reason why hallel is not recited on Purim:
Granted that hallel is said there, when recalling the exodus from Egypt, as after the salvation there, they
could recite the phrase in hallel: “Give praise, O servants of the Lord” (Psalms 113:1); after their
servitude to Pharaoh ended with their salvation, they were truly servants of the Lord and not servants of
Pharaoh. But can it be said here, after the limited salvation commemorated on Purim: “Give praise, O
servants of the Lord,” which would indicate that after the salvation the Jewish people were only
servants of the Lord and not servants of Ahasuerus? No, even after the miracle of Purim, we were still
the servants of Ahasuerus, as the Jews remained in exile under Persian rule, and consequently the
salvation, which was incomplete, did not merit an obligation to say hallel
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מעבדות לחירות - ביציאת מצרים אמרו שירה על הים.

Turei(אעמודידדףמגילהמסכתאבןטורי.3 Even(ibid
דשירה זו לאחדאמה מעבדות לחירות אמרינן שירה. פירש"י ביציאת מצרים אמרו שירה על הים. וק"ל טובא

נס שעל הים לאו מעבדות לחירות לחוד הי' אלאועודהוקבע חובה לדורו' אלא לשעה בשעת הנס לחוד אמרוהו.
הא דפריך בסמוך א"ה הלל נמי נימא, ואיועודממות לחיים נמי כדכתיב המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות.

האי ק"ו מעבדות לחירות אשירה שעל הים קאי הא קריעת ים סוף הי' בשביעי של פסח ואותו היום לא אמרי' הלל
דהא בפ"ב דערכין (דף י' ע"א) חשיב כ"א יום שגומרין את ההלל ובחג המצות לא חשיב אלא י"ט ראשון לחוד ולא

ז' שלו, וגם בשעת הנס ליכא למ"ד שאמרו הלל אלא יחידאי לחוד בפ"י דפסחים (דף קי"ז) ר"א וראב"י דאמרו
משה וישראל אמרוהו בשעה שעמדו על הים וחכמים וכולהו תנאי פליגי עליהם התם. ול"נ דה"פ מה מעבדות

לחירות אמרי' שירה אהלל קאי דאמרינן ביום א' דפסח שהוא יום יצ"מ וס"ל כחכמים דאמרו בפ"י דפסחים שם
נביאים שבהם תקנו לישראל(סד) שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם

וכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן ממיתה לחיים לכ"ש, והיינו דפריך א"ה הלל נמי נימא כמו שאומרין ביום יצ"מ
שהוא י"ט ראשון של פסח. ואל תתמה למאי דפרי' דקרו להלל שירה דהא בסמוך פריך אהא דרב נחמן דאמר

קרייתה זו הלילא ואדרבא מהא דהכא משנכנסו ישראל לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה אלמא הלל נמי
שירה מיקרי ושם בפ"ב דערכין אמרי' פורים דאיכא ניסא לימא אר"י לפי שאין אומרים שירה על נס שבח"ל ופריך

והרי יצ"מ דנס שבח"ל הוא ואמרי' הלל הרי דקרו להלל שירה מדפריך והרי יצ"מ כו' ואמרינן הלל מוכח כדפי':

Beisתצסימןחייםאורחיוסףבית.4 Yosef
כל הימים של חול המועד ושני ימים אחרונים של י"ט קורין ההלל ואין גומרין אותו. כך מפורש בערכין פרק ב' (י.)

ושבלי הלקט (סי' קעדוהתם יהבינן טעמא מאי שנא בחג דאמרינן כל יומא ומאי שנא בפסח דלא אמרינן כל יומא.
סט:) כתב בשם מדרש הרנינו פרשת סוכה שהטעם שאין גומרין ההלל כל ימי הפסח הוא לפי שנטבעו המצריים

וכתיב (משלי כד יז) בנפול אויבך אל תשמח.
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דבר ידוע הוא שאין אומרי' הלל בפורים אבל טעם מניעתו נחלקו עליו בגמ' והוא שאחד מהם אמר שקריאתה זו

שהרי לא נמנעה קריאתו אלאשקורא את ההללונראה לי לטעם זה שאם היה במקום שאין לו מגלההיא הלולא
מפני שקריאת המגלה במקומו ומ"מ טעם אחר נאמר בה בגמרא והוא מפני שעדיין עבדי אחשורוש היו ולא יצאו
מעבדות לחירות ואין לשון עבדי יי' נופל אלא בנס שאפשר לומר בו עבדי יי' לבד כגון נס של מצרים עבדי יי' ולא

עבדי פרעה אבל בזו עדיין עבדי אחשורוש היו ולטעם זה אף מי שאין בידו מגלה אינו קורא את ההלל וראשון נראה
יותר
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הרי נתבאר דלדין שירה על הנס צריך בי' תרתי גבורות השם בשלימות והיינו גבורות השם של א"י וגם הטבות

השם שיה הטבה שלמה וכן מבואר הוא בשירת אז ישיר המתחלת אז ישיר משה וגו' ויאמרו לאמר אשירה לה"' פי'
למה אשירה לו על זה הנס מפני כי גאה גאה שנתגאה על הגאים ונתגדל שמו והכירו גבורותיו של הקב"ה סוס

ורוכבו רמה בים כפרש"י שהה הסוס מקושר לרוכבו והיינו גבורות בתוך גבורות וגם עזי וזמרת ה' ויהי לי לישועה
והיינו הטבות השם ולפיכך זה אלי ואנוהו אלקי אבי וארוממנהו וכן בשירת ההלל כל דבריה אינם אלא בשני דברים

אלו בגבורות השם והטבות ה' וגם כלולים בה שתי לשונות של שבח הלל והודאה הודאה על הטבות ה' והלל על
גבורות ה' וכעין

Rambam-Introהקדמה-וחנוכהמגילההלכותרמב"ם.7 to laws of Chanuka and Purim
הלכות מגילה וחנוכה. יש בכללן שתי מצות עשה מדברי סופרים ואינן מן המנין. וביאור שתי מצות אלו בפרקים

אלו.


