
This is the Thanks I Get ? 

Source 1: Talmud Arachin 10a 

 ההלל את בהן גומר שהיחיד ימים עשר שמונה יהוצדק בן שמעון רבי משום יוחנן רבי דאמר
 עצרת של( הראשון) טוב ויום פסח של הראשון טוב ויום חנוכה ימי ושמונה החג ימי שמונה
 ימים ושני פסח של טובים ימים ושני חנוכה ימי ושמונה החג ימי תשעה ואחד עשרים ובגולה

 השנה ראש … מלאכה בעשיית איקדיש לא לימא מועד דאיקרי חודש ראש … עצרת של טובים
 אבהו רבי דאמר אבהו' דר משום לימא מלאכה בעשיית ואיקדוש מועד דאיקרו הכפורים ויום

 שירה אומרים ישראל אין מה מפני עולם של רבונו הוא ברוך הקדוש לפני השרת מלאכי אמרו
 מתים וספרי חיים וספרי הדין כסא על יושב מלך אפשר להן אמר הכפורים וביום ה"בר לפניך

 ניסא משום וקאמר הכי ולא הכי דלא חנוכה והא לפני שירה אומרים וישראל לפניו פתוחין

As R. Yochanan said in the name of R. Shimon Ben Yehotzadak: There are eighteen days on 

which an individual must recite the entire Hallel – the eight days of Sukkot, the eight days of 

Chanukah, the first Yom Tov of Pesach and the Yom Tov of Shavuot…On Rosh Chodesh, which 

his called ‘mo’ed’, let us recite “Hallel”! It is not sanctified with regard to the performance of 

melakha, as it is says, “for you there shall be singing as on a night when a festival is hallowed” -  

a night hallowed as a festival requires singing; one which is not hallowed as a festival does not 

require singing.  

On Rosh Hashanah and Yom Kippur, which are called “mo’ed” and sanctified with regard to the 

performance of melakha, let us recite Hallel!  We do not because of R. Abahu’s statement: For R. 

Abahu said: The ministering angels said before the Almighty: Master of the World!  For what 

reason do Israel not say shira before You on Rosh Hashanah and Yom Kippur? He said to them: 

Is it possible that the King sits on the throne of judgment, the books of life and death are opened 

before Him, and Israel say shira before Me?” 

But Chanukah is neither called a Mo’ed nor does it feature forbidden creative labors, and Hallel 

is recited! – Because of the miracle. 

Source 2: Shulchan Aruch – Laws of Purim 

 .…וביום בלילה הנסים על אומר( ב 

 :פניהם על נופלין ואין הלל בו קורין אין( ג)

Based on the Gemara in Arachin – what would we expect to be the halacha on Purim? Why? 

 

 

 



Source 3: Talmud Megilah 14a 

 על הותירו ולא פחתו ולא לישראל להם נתנבאו נביאות ושבע נביאים ושמונה ארבעים רבנן תנו
 בן יהושע רבי אמר אבין בר חייא רבי אמר דרוש מאי מגילה ממקרא חוץ בתורה שכתוב מה

 לפי נימא נמי הלל הכי אי שכן כל לא לחיים ממיתה שירה אמרינן לחירות מעבדות ומה קרחה
 שירה אמרינן היכי לארץ שבחוצה דנס מצרים יציאת לארץ שבחוצה נס על הלל אומרים שאין

 לא לארץ ישראל משנכנסו שירה לומר ארצות כל הוכשרו לארץ ישראל נכנסו שלא עד כדתניא
 הללו התם בשלמא אמר רבא הלילא זו קרייתא אמר נחמן רב שירה לומר הארצות כל הוכשרו

 אנן אחשורוש עבדי אכתי אחשורוש עבדי ולא' ה עבדי הללו הכא אלא פרעה עבדי ולא' ה עבדי

The sages taught: The Jews were led by 48 prophets and 7 prophetesses, and not one of them 

added or detracted from that which was written in the Torah, except in the case of reading the 

Megilah.  What was their basis for adding this mitzvah? R. Chiyah Bar Avin quotes R. Yehoshua 

Ben Korcha: If we recited a song when we moved from servitude to freedom, how much moreso 

should we sing when we move from death to life! – Because we do not recite Hallel on miracles 

that occurred outside of Israel..—the Exodus from Egypt occurred outside of Israel – how then, 

on Pesach do we recite Hallel? –As it is taught in a baraita: Prior to the arrival of Bnai Yisrael in 

Israel, miracles that occurred in all places were fit to generate an obligation of Hallel, but once 

we entered Israel, not all places were fit to generate an obligation of Hallel.  Rav Nachman said: 

Its recitation is its Hallel. Rava said: Regarding Pesach it makes sense to say, “Praise G-d 

servants of Hashem,” and not servants of Pharoah.  But regarding Purim this cannot be said – 

are we indeed servants of G-d as a result of the Purim miracle and not servants of 

Achashverosh? We are still servants of Achasheverosh! 

Rambam, Laws of Megilah, Ch. 3Source 4:  

 מדברי לעולם ההלל קריאת אלא סופרים שמדברי הוא בלבד חנוכה של הלל ולא( ו 
 לגמור מצוה בשנה יום עשר ושמונה ההלל את בהן שגומרין הימים בכל סופרים

 ויום פסח של וראשון חנוכה ימי ושמונת החג ימי שמונת הן ואלו ההלל את בהן
 ופחד ויראה תשובה ימי שהן לפי הלל בהן אין הכפורים ויום השנה ראש אבל עצרת

 .ההלל היא המגילה שקריאת בפורים הלל תקנו ולא יתירה שמחה ימי לא

Source 5: Meiri’s Commentary on Talmud Megilah 

 מהם שאחד והוא' בגמ עליו נחלקו מניעתו טעם אבל בפורים הלל' אומרי שאין הוא ידוע דבר
 את שקורא מגלה לו שאין במקום היה שאם וה לטעם לי ונראה הלולא היא זו שקריאתה אמר

  במקומו המגלה שקריאת מפני אלא קריאתו נמנעה לא שהרי ההלל

 מעבדות יצאו ולא היו אחשורוש עבדי שעדיין מפני והוא בגמרא בה נאמר אחר טעם מ"ומ
 מצרים של סנ כגון לבד' יי עבדי בו לומר שאפשר בנס אלא נופל' יי עבדי לשון ואין לחירות

 מגלה בידו שאין מי אף זה ולטעם .היו אחשורוש עבדי עדיין ,וזב אבל פרעה עבדי ולא' יי עבדי
  ההלל את קורא אינו

 יותר נראה וראשון



 

eading on Shabbat? Rno Megilah why  –Talmud Megilah 4b Source 6:  

 חייבין הכל רבה אמר טעמא מאי קרינן לא בשבת מגילה מיהא עלמא דכולי
 שמא גזירה מגילה במקרא בקיאין הכל ואין( שופר ובתקיעת) מגילה בקריאת

 והיינו הרבים ברשות אמות ארבע ויעבירנה ללמוד בקי אצל וילך בידו יטלנה
 דלולב טעמא והיינו דשופר טעמא

1:45 ”ahava’Teshuva Me“Responsum of Source 7:  

אלא אי קשיא הא קשיא בפורים שחל להיות בשבת שמקדימין לע"ש 
 למה לא קורין הלל תמורת המגלה?ודכ"ע  מגלה בשבת לא קרינן 

Source 8: Talmud Megilah 18b 

 מגילה שם היה ולא בעסיא שנה לעבר שהלך מאיר ברבי מעשה אלעזר בן שמעון רבי אמר
 וקראה מלבו וכתבה

 

Source 9: Responsum of Chatam Sofer 1:192 

שתעורר ע"ד הרב המאירי בחי' מגלה פ"ק במגלה י"ד...קריאתה זו הלילא, אי לית ליה מגלה 
 קורא הלל בפורים, ותמה שלא חשו לו הפוסקים

 להותו אי כדבריו מ"ט כתב ר' מאיר מגילה מלבו ...ולא יצר ידי חובתו בקריאת הלל במקום מג

 

Source 10: Rashi, Megilah 4a 

 וקריאת מגילה שבח הוא שמפרסמין את הנס והכל מקלסין להקב"ה

Source 11: Sefer Kol Bo Ch. 45 

אבל אין אומרים הלל בפורים לפי שקריאתה היא הלולא כלומר שזו היתה כוונת הקריאה כדי 
 שיזכרו הנס ויתנו שבח והודאה לשם יתברך

 

 

 


