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Lesson 11 – Introduction to Hallel 
 
Goal: 
Students will be able to locate Hallel within Tehillim, list the days on which we recite 
Hallel, describe the way Hallel was performed antiphonically and how the Leviim 
coordinated reciting Hallel with Korban Pesah, and explain how we know that Mizmorim 
113-118 form one unit. 
 
Activity: 
1. Have students skim Mizmorim 113 to 118 to see that Hallel comes from Tehillim. 
Noticed that only Mizmor 113 has a heading – הללויה – while the rest have no heading. 
When a Mizmor has no heading, it is often an indication that it is connected to the 
previous Mizmor. This is a first sign that these Mizmorim are part of a unit. What themes 
run throughout these six Mizmorim? They all praise Hashem for saving us from 
suffering. (Mizmor 119 also has no heading but its subject matter, praise of Torah, is 
different from that of the previous Mizmorim.) 
 
2. When do we say Hallel? Students should remember from synagogue days on which 
full and half Hallel are recited. Why don’t we say Hallel on Rosh Hashanah and Yom 
Kippur? Even though these are holidays, they are also serious days of judgment on which 
Hallel is not appropriate (See Bavli Arachin 10a-b). Why we do say Hallel on Hanuka but 
not on Purim? See the answer given in the Gemara. Another explanation is that we only 
recite Hallel on Shalosh Regalim. However, according to the book of Maccabbees, the 
Maccabbees were not able to celebrate Sukkoth during the war because they had to hide 
in caves. They therefore celebrated Hanukah as a substitute for Sukkoth. We 
commemorate this by reciting Hallel on the eight days of Hannukah just as we do on the 
eight days of Sukkoth: 

II Maccabees 10:6They celebrated it for eight days with rejoicing, in the manner of the festival 
of booths, remembering how not long before, during the festival of booths, they had 
been wandering in the mountains and caves like wild animals. 7Therefore, carrying ivy-
wreathed wands and beautiful branches and also fronds of palm, they offered hymns of 
thanksgiving to him who had given success to the purifying of his own holy 
place. 8They decreed by public edict, ratified by vote, that the whole nation of the Jews 
should observe these days every year. 

Why don’t we say Hallel on the last six days of Pesah? The Gemara in Arachin explains 
that we only say Hallel when there is a different number of Korbanot. Each day of 
Sukkoth has a different number of Korbanot but each day of Pesah remains the same. The 
Midrash gives another, more inspiring, reason. We should not sing when people are 
suffering and dying, even if they are our enemies who tried to kill us. Why not? How can 
we apply this lesson to current events? 
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Hallel in the Prayers 
 

When do we say full Hallel? 
 -זו הלכה ג פרק וחנוכה מגילה הלכות ם"רמב

,חנוכה ימי ושמונת, החג ימי שמונת: הן ואלו, ההלל את  בהן לגמור מצוה בשנה יום עשר ושמונה
ויראה בהתשו ימי שהן לפי הלל בהן אין הכפורים ויום השנה ראש אבל, עצרת ויום פסח של וראשון
 . ההלל היא המגילה שקריאת בפורים הלל תקנו ולא, יתירה שמחה ימי  לא ופחד

ושמונת, החג ימי בתשעת, יום ועשרים באחד ההלל את גומרין ימים שני טובים ימים שעושין מקומות
ואינה מנהג ההלל קריאת חדשים בראשי אבל, עצרת של ימים ושני, פסח של ימים ושני, חנוכה ימי
. בדילוג קוראין לפיכך בצבור זה ומנהג, המצו

 
Why don’t we say full Hallel on the last six days of Pesah? 

  ב עמוד לט דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד
,הלילה כל זה אל זה קרב ולא) ד"י שמות (דכתיב מאי: יונתן רבי אמר נחמן בר שמואל רבי דאמר
:הוא ברוך הקדוש להן אמר, הוא ברוך הקדוש לפני שירה לומר השרת מלאכי בקשו שעה באותה
 ?  לפני  שירה אומרים ואתם בים טובעין ידי מעשה

 
 בחגיך ושמחת ה"ד ב פרשה נספחים כהנא דרב פסיקתא

ההלל את בהן קורין אנו אין בפסח אבל, ההלל את בהן קורין אנו החג ימי שבעת כל מוצא את וכן
 )  .   יז: כד משלי   (תשמח   אל  אויביך בנפול שמואל כדאמר, למה, ולילו הראשון טוב ביום אלא

 
How the Leviim repeated Hallel while the Kohanim slaughtered the Pesah sacrifices. 

 משניות ה-ז ה פרק פסחים מסכת משנה
ראלויש ועדה קהל ישראל עדת קהל כל אותו ושחטו) יב שמות (שנאמר כתות בשלש נשחט הפסח
ראשונה כת יצתה...ותקעו הריעו תקעו העזרה דלתות נעלו העזרה נתמלאת הראשונה כת נכנסה
את קראו והשלישית השניה מעשה כך הראשונה כמעשה שלישית נכנסה שניה יצתה שניה כת ונכנסה
כת של מימיהם אומר יהודה רבי מימיהם שלשו שלא פי על אף שלשו שנו ואם שנו גמרו אם ההלל

 :  מועטין שעמה מפני' ה ישמע כי לאהבתי הגיע לא שלישית
 

How the Hallel was recited. 
  ג פרק וחנוכה מגילה הלכות ם"רמב

את שמקרא הגדול שמברך אחר, היה כך הראשונים חכמים בימי ההלל קריאת מנהג-   יב הלכה  
הללויה עונין העם  וכל' ה עבדי והלל ואומר וחוזר הללויה עונין העם וכל הללויה ואומר מתחיל ההלל
עולם ועד מעתה מבורך' ה שם יהי ואומר וחוזר הללויה עונין העם וכל' ה שם את הללו ואומר וחוזר
פעמים ועשרים ושלש מאה הללויה ההלל בכל עונין  שנמצאו עד, דבר כל על וכן הללויה עונין העם וכל
 .אהרן של שנותיו להם סימן

אומר כשהוא כיצד, שאמר מה ואומרין חוזרין הן ופרק פרק כל לראש מגיע הקוראכש וכן-   יג הלכה  
מעם יעקב בית אומר והקורא,  ממצרים ישראל בצאת ואומרין חוזרין העם כל ממצרים ישראל בצאת
ואומרין חוזרין העם וכל תחנוני קולי את' ה ישמע כי אהבתי שיאמר עד הללויה עונין העם וכל לועז

את הללו ואומרין חוזרין העם כל גוים כל' ה את הללו הקורא  כשיאמר וכן', וכו' ה שמעי כי אהבתי
 .גוים כל' ה
ראש שאינו פ"אע, נא הושיעה' ה אנא אחריו עונין והן נא הושיעה' ה אנא אומר הקורא-   יד הלכה  

וכל הבא ברוך מראו  הוא, נא הצליחה' ה אנא] אחריו [עונין והן נא הצליחה' ה אנא אומר הוא, פרק
שהן מה אחריהם עונה אשה או עבד או קטן ההלל את המקרא היה ואם', ה בשם אומרים העם

בכל ראיתי אלו בזמנים אבל, לילך ראוי ובו הראשון  המנהג הוא זה. ההלל בכל מלה מלה אומרין
 .  לאחר דומה מהם אחד ואין העם ובעניית בקריאתו משונות מנהגות המקומות
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2. Performance 
Read the Mishnah about how the Leviim would repeat the Hallel during each of the three 
shifts of Pesah sacrifices. Then read the Rambam about how the Hazan should interact 
with the congregation during Hallel. How do you think it should be said? How do you say 
Hallel in your shul? 
 
3. Structure 
Mizmor 115:9-11 contains a repeating refrain where only one element is changed from 
one Pasuk to the next. First it says, “Israel, trust in the LORD! He is their help and shield.” 
Then the subject become more narrow with “House of Aaron” and finally “Those who 
fear Hashem.” If we look ahead to Mizmor 118:2-4, we find a similar progression also 
within the context of a repeating refrain. First it says “Let Israel declare, ‘His steadfast 
love is eternal.’” Then Israel is once again replaced by “House of Aaron” and “Those 
who fear Hashem.” These two sections obviously correspond to each other. If we count 
the number of words from the beginning of Hallel until the fist section we find 171 
words, excluding the word הללויה which is a heading and coda for Mizmor 113 but not an 
integral part of the Mizmor. When we count from the end of Hallel backwards to the 
second refrain we also find 171 words. It is very improbable that this could be just a 
coincidence. Rather, it shows that the entire Hallel is one carefully authored unit. These 
repeating refrain stand like two pillars of the structure. These pillars encapsulate the main 
message of Hallel. We praise Hashem because He is our help and shield and His love is 
eternal. 
 
Bibliography: 
Jacob Bazak, Numeric Structures in the Psalms (Jerusalem: Rubin Mass, 1999), 35-38. 
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118-113Mizmorim : Structure of Hallel 
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  תהילים פרק קיג 
ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ) ג: (ְיִהי ֵׁשם ְיהָֹוה ְמבָֹרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם) ב: (ְללּו ַעְבֵדי ְיהָֹוה ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָֹוה ַה)ַהְללּוָיּה() א(

ְגִּביִהי ִמי ַּכיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ַהַּמ) ה: (ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים ְיהָֹוה ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו) ד: (ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָּלל ֵׁשם ְיהָֹוה
ְלהֹוִׁשיִבי ִעם ) ח: (ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל ֵמַאְׁשּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון) ז: (ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ) ו: (ָלָׁשֶבת

  :)ַהְללּוָיּה(מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ) ט: (ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו
 

  ים פרק קיד תהיל
ַהָּים ָרָאה ) ג: (ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו) ב: (ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים ֵּבית ַיֲעקֹב ֵמַעם לֵֹעז) א(

ָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן ִּתּסֹב ַמה ְּל) ה: (ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן) ד: (ַוָּינֹס ַהַּיְרֵּדן ִיּסֹב ְלָאחֹור
ַההְֹפִכי ) ח: (ִמִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה ַיֲעקֹב) ז: (ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן) ו: (ְלָאחֹור

  :ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים
 

  תהילים פרק קטו 
) ג: (ָלָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים ַאֵּיה ָנא ֱאלֵֹהיֶהם) ב: (לֹא ָלנּו ְיהָֹוה לֹא ָלנּו ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבֹוד ַעל ַחְסְּדָך ַעל ֲאִמֶּתָך) א(

ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ֶּפ) ה: (ַעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם) ד: (ֵואלֵֹהינּו ַבָּׁשָמִים ּכֹל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה
ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהֵּלכּו ) ז: (ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְׁשָמעּו ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון) ו: (ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו
 :ֶהםְּכמֹוֶהם ִיְהיּו עֵֹׂשיֶהם ּכֹל ֲאֶׁשר ּבֵֹטַח ָּב) ח: (לֹא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם

  

  :ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא  ְּבַטח ַּביהָֹוה     ִיְׂשָרֵאל ) ט(
  :ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא ִּבְטחּו ַביהָֹוה   ֵּבית ַאֲהרֹן ) י(
  :ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא ִּבְטחּו ַביהָֹוה   ִיְרֵאי ְיהָֹוה ) יא(
 

 
: ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ְיהָֹוה ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגדִֹלים) יג: (ֵאל ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹןְיהָֹוה ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ִיְׂשָר) יב(
ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ) טז: (ְּברּוִכים ַאֶּתם ַליהָֹוה עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ) טו: (יֵֹסף ְיהָֹוה ֲעֵליֶכם ֲעֵליֶכם ְוַעל ְּבֵניֶכם) יד(

ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד ) יח: (לֹא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָיּה ְולֹא ָּכל יְֹרֵדי דּוָמה) יז: (ְבֵני ָאָדםַליהָֹוה ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִל
  :)ַהְללּו ָיּה(עֹוָלם 

 
  תהילים פרק קטז 

ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ) ג: (ַמי ֶאְקָראִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָי) ב: (ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע ְיהָֹוה ֶאת קֹוִלי ַּתֲחנּוָני) א(
ַחּנּון ְיהָֹוה ְוַצִּדיק ֵואלֵֹהינּו ) ה: (ּוְבֵׁשם ְיהָֹוה ֶאְקָרא ָאָּנה ְיהָֹוה ַמְּלָטה ַנְפִׁשי) ד: (ְׁשאֹול ְמָצאּוִני ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא

ִּכי ִחַּלְצָּת ) ח: (ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי ִּכי ְיהָֹוה ָּגַמל ָעָלְיִכי) ז: (הֹוִׁשיַעׁשֵֹמר ְּפָתאִים ְיהָֹוה ַּדּלִֹתי ְוִלי ְי) ו: (ְמַרֵחם
ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר ) י: (ֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני ְיהָֹוה ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים) ט: (ַנְפִׁשי ִמָּמֶות ֶאת ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה ֶאת ַרְגִלי ִמֶּדִחי

ּכֹוס ) יג: (ָמה ָאִׁשיב ַליהָֹוה ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי) יב: (ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ָּכל ָהָאָדם ּכֵֹזב) יא: (ִניִתי ְמאֹדֲאִני ָע
ְיהָֹוה ַהָּמְוָתה ָיָקר ְּבֵעיֵני ) טו: (ְנָדַרי ַליהָֹוה ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו) יד: (ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא ּוְבֵׁשם ְיהָֹוה ֶאְקָרא

ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה ּוְבֵׁשם ) יז: (ָאָּנה ְיהָֹוה ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך ַאִני ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי) טז: (ַלֲחִסיָדיו
  :)ַהְללּו ָיּה(רֹות ֵּבית ְיהָֹוה ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִם ְּבַחְצ) יט: (ְנָדַרי ַליהָֹוה ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו) יח: (ְיהָֹוה ֶאְקָרא

 
  תהילים פרק קיז 

  :)ַהְללּוָיּה(ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת ְיהָֹוה ְלעֹוָלם ) ב: (ַהְללּו ֶאת ְיהָֹוה ָּכל ּגֹוִים ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים) א(
 

  תהילים פרק קיח 
 :י טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוהֹודּו ַליהָֹוה ִּכ) א(
  

  :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ִיְׂשָרֵאל     יֹאַמר ָנא ) ב(
  :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ֵבית ַאֲהרֹן  יֹאְמרּו ָנא ) ג(
  :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ִיְרֵאי ְיהָֹוה   יֹאְמרּו ָנא ) ד(
 
ְיהָֹוה ִלי ְּבעְֹזָרי ַוֲאִני ) ז: (ְיהָֹוה ִלי לֹא ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם) ו: (ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני ַבֶּמְרָחב ָיּה) ה(

ָּכל ּגֹוִים ) י: (טֹוב ַלֲחסֹות ַּביהָֹוה ִמְּבטַֹח ִּבְנִדיִבים) ט: (טֹוב ַלֲחסֹות ַּביהָֹוה ִמְּבטַֹח ָּבָאָדם) ח: (ֶאְרֶאה ְבׂשְנָאי
ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש ) יב: (ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָֹוה ִּכי ֲאִמיַלם) יא: (י ֲאִמיַלםְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָֹוה ִּכ

) טו: (הָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָע) יד: (ַּדחֹה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל ַויהָֹוה ֲעָזָרִני) יג: (קֹוִצים ְּבֵׁשם ְיהָֹוה ִּכי ֲאִמיַלם
לֹא ) יז: (ְיִמין ְיהָֹוה רֹוֵמָמה ְיִמין ְיהָֹוה עָֹׂשה ָחִיל) טז: (קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים ְיִמין ְיהָֹוה עָֹׂשה ָחִיל

ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק ָאבֹא ָבם ) יט: (ַיּסֹר ִיְּסַרִּני ָּיּה ְוַלָּמֶות לֹא ְנָתָנִני) יח: (ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה
ֶאֶבן ָמֲאסּו ) כב: (אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה) כא: (ֶזה ַהַּׁשַער ַליהָֹוה ַצִּדיִקים ָיבֹאּו בֹו) כ (: אֹוֶדה ָיּה

ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיהָֹוה ָנִגיָלה ) כד: (את ְּבֵעיֵנינּוֵמֵאת ְיהָֹוה ָהְיָתה ּזֹאת ִהיא ִנְפָל) כג: (ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה
ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיהָֹוה ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ) כו: (ָאָּנא ְיהָֹוה הֹוִׁשיָעה ָּנא ָאָּנא ְיהָֹוה ַהְצִליָחה ָּנא) כה: (ְוִנְׂשְמָחה בֹו

: ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמָּך) כח: (ַּבֲעבִֹתים ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַחֵאל ְיהָֹוה ַוָּיֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ) כז: (ְיהָֹוה
 :הֹודּו ַליהָֹוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו) כט(
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