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  לפרקים "הללויה"שייכות . ב- א"קיז ע

שייכת  בספר תהילים הכתובה בין שני הפרקים" הללויה"רב חסדא ורבה בר רב הונא נחלקו האם המילה 

. שייכת לפרק השני היוהשנישייכת לפרק הראשון  שהראשונה, "הללויה"ע כאשר כתוב פעמים "לכו( נילפרק הראשון או לפרק הש

 אילו פרקי תהילים :ונתנאת מחלוקת האמוראים למחלוקת התנאים שבמש לתלותהגמרא מנסה . )ם"רשב

את כאשר ישנן  .)את סיומו של ההלל "הלל"ב  אומריםולאחר הארוחה . לפני הארוחה(" מגיד"ב נאמריםש" הלל"מפרקי ה

 פרקיך כל אחת נוקטת בפסוקים אחרים מא, מציגות את דעת בית שמאי ודעת בית הללש משנתנו וברייתא

  .ההלל כדי להציגה

  

  קטו  קיד  קיג
  . 'ה ֵׁשם ֶאת ַהְללּו ְיהָוה ַעְבֵדי ַהְללּו ָיּהַהְללּו א
  . עֹוָלם ְוַעד ֵמַעָּתה ְמֹבָר ְיהָוה ֵׁשם ְיִהי ב
  . 'ה ֵׁשם ְמֻהָּלל ְמבֹואוֹ  ַעד ֶׁשֶמׁש ִמִּמְזַרח ג
  . ְּכבֹודוֹ  ַהָּׁשַמִים ַעל ְיהָוה ּגֹוִים ָּכל ַעל ָרם ד
   .ָלָׁשֶבת ַהַּמְגִּביִהי ֱאֵהינּו 'ַּכה ִמי ה
  . ּוָבָאֶרץ ַּבָּׁשַמִים ִלְראֹות ַהַּמְׁשִּפיִלי ו
  . ֶאְביֹון ָיִרים ֵמַאְׁשֹּפת ָּדל ֵמָעָפר יְמִקימִ  ז
  . ַעּמוֹ  ְנִדיֵבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְלהֹוִׁשיִבי ח
  .ָיּהַהְללּו ְׂשֵמָחהְׂשֵמָחהְׂשֵמָחהְׂשֵמָחה    ַהָּבִניםַהָּבִניםַהָּבִניםַהָּבִנים    ֵאםֵאםֵאםֵאם ַהַּבִית ֲעֶקֶרת מֹוִׁשיִבי ט

  .ֵעז ֵמַעם ַיֲעֹקב ֵּבית ִמִּמְצָרִיםִמִּמְצָרִיםִמִּמְצָרִיםִמִּמְצָרִים    ִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאל    ְּבֵצאתְּבֵצאתְּבֵצאתְּבֵצאת א
  . ַמְמְׁשלֹוָתיו ִיְׂשָרֵאל ְלָקְדׁשוֹ  ְיהּוָדה ָהְיָתה ב
  . ְלָאחֹור ִיֹּסב ַהַּיְרֵּדן ַוָּיֹנס ָרָאה ַהָּים ג
  . ֹצאן ִּכְבֵני ְּגָבעֹות ְכֵאיִלים ָרְקדּו ֶהָהִרים ד
  . ְלָאחֹור ִּתֹּסב ַהַּיְרֵּדן ָתנּוס ִּכי ַהָּים ְּל ַמה ה
  . ֹצאן ִּכְבֵני ְּגָבעֹות ְכֵאיִלים ִּתְרְקדּו ֶהָהִרים ו
  . ַיֲעֹקב ֱאלֹוּהַ  ִמִּלְפֵני ָאֶרץ חּוִלי ָאדֹון ִמִּלְפֵני ז
  .ָמִיםָמִיםָמִיםָמִים    ְלַמְעְינוֹ ְלַמְעְינוֹ ְלַמְעְינוֹ ְלַמְעְינוֹ     ַחָּלִמיׁשַחָּלִמיׁשַחָּלִמיׁשַחָּלִמיׁש ָמִים ֲאַגם ַהּצּור ַהֹהְפִכי ח

    אאאא    ''''הההה    ָלנּוָלנּוָלנּוָלנּו    אאאא א
 ֵּתן ְלִׁשְמ ִּכי ָלנּוָלנּוָלנּוָלנּו

 ַחְסְּד ַעל ָּכבֹוד
  .ֲאִמֶּת ַעל

 פירקא סוף "הללויה" :חסדא רב אמר
 רב בר רבה .)לסוף הפרק הקודם כתשיי(

 פירקא ריש "הללויה" :אמר הונא

 רב אמר. )תחילת הפרק השנישייכת ל(
ראיתי ( דבי לתילי להו חזינא :חסדא

 רב בר חנין רב) ספר תהילים בביתו של
 פירקא באמצע "הללויה" בהו דכתיב

 ,")הללויה"בין שני הפרקים בנפרד היה כתוב (
משמע שגם רב חנין ( ליה מספקא אלמא

 .")הללויה"הסתפק לאיזה פרק שייך ה

  ברייתא

הפרקים שנאמרים לדעת בית בין משנתנו לברייתא בתיאור  השינויהאם אין 
   ?האמוראיםה המחלוקת נאינ ,שמאי ובית הלל

את דעת בית  התיאר לכן, באהפרק ה תחילתל שייכת" ויההלל"עת משנתנו לד
שייכת לפרק  "הללויה"כי ( "ְׂשֵמָחה ַהָּבִנים ֵאם"עד את הפרק הראשון שמאי שאומרים 

כן תיארה ל, שייכת לסוף הפרק הקודם" הללויה"לדעת הברייתא  .)כדעת רבה, הבא
 ְּבֵצאת"החל מ יםולא אומר, את הפרק הראשוןרק אומרים את דעת בית שמאי ש

כדעת  ,שייכת אליוכי היא  ,נאמרת יחד עם הפרק הראשון" הללויה"משמע ש( "ִמִּמְצָרִים ִיְׂשָרֵאל
רק התנאים , "ָמִים ְלַמְעְינוֹ  ַחָּלִמיׁש" בית הלל מסיימים את הפרק השני עדע ל"לכו[ )רב חסדא

  ]ם"רשב. ת בית שמאיציגו את דעכפי שה, הציגו את דעת בית הלל

 פרקהשייכת לסוף " הללויה"ע "לכו :מתרץ את השינוי לשיטתו רב חסדא
הסיבה ו .)בפרק הראשון" הללויה"נכלל ש( לדעתויפה מוסברת הברייתא , הקודם

את  ולא כלל( "ְׂשֵמָחה ַהָּבִנים ֵאם"עד בדעת בית שמאי  התנא של משנתנו אמרש
א כי הו "ִמִּמְצָרִים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאת"לומר כלשון הברייתא  כי חשש ,)"ָיּהַהְללּו" ההמשך

 כוללת, "פרק ב עדעדעדעדתאמר " אדםלאמירה לשיטתו [ "בכללעד "ל" עד"סובר שהכוונה ב
 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאת"גם את הפסוק " מגיד"ואנשים היו אומרים ב ]אמירת פרק ב

  .עצמו "ִמִּמְצָרִים

 ?")מגיד"את ההלל ב( אומר הוא היכן עד
 ַהָּבִנים ֵאם" :אומרים בית שמאי

ובית  ,)הפרק הראשון אומר את( "ְׂשֵמָחה
 ְלַמְעְינוֹ  ַחָּלִמיׁש" עד :אומריםהלל 
 .)הפרקים אומר את שני( "ָמִים

  משנתנו

 ?")מגיד"את ההלל ב( אומר הוא היכן עד
 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאת" :אומרים בית שמאי

ובית  ,)הפרק הראשון אומר את( "ִמִּמְצָרִים
 "ָלנּו א' ה ָלנּו א" עד :אומריםהלל 

 .)אומר את שני הפרקים(

  ברייתא

ו לומר את מחשש שמא יטע( תירצת מדוע התנא של משנתנו לא נקט כלשון הברייתא
 לנקוט בלשוןאך יכל התנא , )בתום אמירת הפרק הראשון "ִמִּמְצָרִים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאת"הפסוק 

 שלשון( וכחה מוחצת כדעת רב חסדאומכאן הייתה ה, "ָיהַהְללּו ְׂשֵמָחה ַהָּבִנים ֵאם"
  .קשיא, ולא נאמר כן במשנתנו -  )שייכת לפרק הקודם" הללויה"

, הבא פרקה לתחילתשייכת " הללויה"ע "לכו :מתרץ את השינוי לשיטתורבה 
התנא של הסיבה שו .)השניבפרק " הללויה"נכלל ש( לדעתויפה מוסברת  המשנה

המילה את  ולא כלל( "ִמִּמְצָרִים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאת"עד בדעת בית שמאי  אמר הברייתא
 ַהָּבִנים ֵאם" המשנהלומר כלשון  כי חשש ,)"ָיּהַהְללּו" הקודמת השייכת לשיטתו לפרק

 אדםלאמירה לשיטתו [ "בכללולא עד עד "ל" עד"א סובר שהכוונה בכי הו "ְׂשֵמָחה
גם את " מגיד"היו אומרים ב לא ואנשים ]אמירת פרק ב כוללתלא , "פרק ב עדעדעדעדתאמר "

  .עצמו "ִמִּמְצָרִים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאת"הפסוק 

ולא ו מחשש שמא יטע( המשנהלא נקט כלשון  הברייתאתירצת מדוע התנא של 
לנקוט אך יכל התנא , )בתום אמירת הפרק הראשון "ָמִים ְלַמְעְינוֹ  ַחָּלִמיׁש"את הפסוק  יאמרו

וכחה מוחצת כדעת ומכאן הייתה ה, "ִמִּמְצָרִים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאת ָיהַהְללּו " בלשון
  .קשיא, ברחחץאולא נאמר כן ב - )באשייכת לפרק ה" הללויה" שלשון( רבה


