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  יד  מגילה
  משה שווערד

  
 ספר אור חדש עמוד קמ   .1

חרוץ  א"ר אבא בר כהנא משל דהמן ואחשורוש למה הוא דומה לשני בני אדם א' יש לו תל בשדהו ולאחד יש לו  
בשדהו אמר בעל התל לבעל החרוץ מי יתן לי חריץ זה בתוך שדי לימים נזדווגו ביחד א"ל בעל החריץ מכור לי  

פי' אחשורוש היה מתנגד לישראל כמו שהם שאר  התל א"ל בעל התל הלואי טול אותו בחנם ע"כ (מגילה יג, ב).  
ש כמו תל שיש לאדם בתוך שדהו ובשביל כך דומים ישראל לאחשורוד' מלכיות שהם מתנגדים לישראל  

לכך ישראל הם דומים    שהתל הוא דבר תוספת שאינו שייך לו שאין ישראל שייכים למלכות האומות
ומצד כי הוא מלך אשר הכל הוא תחתיו ובפרט מלכות כמו אחשורוש   לאחשורוש כמו תל שהוא בתוך השדה

ותן שיהיה בא ממנו האבוד אל האומה של שהוא היה מולך בכיפה אשר מן הש"י אליו המלכות שאין השכל נ 
ישראל כי המלך הוא להעמיד הכל לכך אין למלך לכלותם והמן הוא היה מוציא אותם מרשותו של אחשורוש 
כמ"ש הכתוב (תהלים קכד, ב) לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם. ולא מלך כי המלך הוא להעמיד הקיום ואין  

ואצל אחשורוש קרא אדם אדרבה רוצה לכלות האחר כמ"ש למעלה  מצד המלך כליון מה שאין באדם כי ה
ישראל תל שהתל אינו מזיק לבעל השדה רק שהוא תוספת והוא כנגד בעל השדה אבל החריץ הוא חבור  

  ולפיכך אצל המן נחשבו ישראל בור שהבור יש בו חסרון והעדר   שנחשב העדר שהרי הבור הוא דבר חסר
ואין נחשבים ישראל רק תל שהוא דבר   ם בור שיש חסרון בבור והעדראבל אצל אחשורוש לא היו נחשבי

  ולפיכך שקלי המן הם לקנות ישראל לרשותו מן אחשורוש להוציא מתחת רשותו שלא יהיו בעולם   תוספת
  

  תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צז/ב .2
אמר ליה רבי יהושע אם אין    רבי אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין ואם לאו אין נגאלין

מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין  עושין תשובה אין נגאלין אלא הקדוש ברוך הוא  
   תשובה ומחזירן למוטב

  
 ספר תורת חיים על סנהדרין דף צז/ב   .3

נראה דהיינו מה שאמרו חז"ל שכל המועדות עתידות בטלות  מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן כו'.  
לפי שגאולה  רם לא יסוף מזרעם  וכן יסד הפייט ביוצר פרשת זכור ויליף לה מדכתיב וזכ  מלבד ימי הפורים

מה התם ע"י גזרותיו של המן חזרו ישראל בתשובה ונגאלו כמו שאמרו   האחרונה תהיה דוגמת גאולת פורים
כך גאולה העתידה יעמוד שלטן שגזרותיו קשות כהמן    חכמים גדולה היתה הסרת טבעת ממ"ח נביאים וכו'

ויאמרו כי הגדיל ה' לעשות עמנו   הכל לעתיד את ימי הפוריםוכיון שגאולות הללו דומות זו לזו יזכרו    כו'
  וזהו שאמר הכתוב וזכרם לא יסוף מזרעם:כאשר עשה עם אבותינו 

  
 בן יהוידע על מגילה דף יד/א  .4

הקשה הרב עיון יעקב ז"ל דלא הוה ליה למימר אלא רק ולא שם לא פיחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה.  
, ותירץ דיש לומר דגם פחתו על ידי  הותירו, אבל פיחתו היכי סלקא דעתך דהא גם במקרא מגילה לא מצינו פחת

עיין שם. ויש לעיין בדבריו וכי התורה חייבה בתענית ביום י"ד באדר,  מקרא מגילה, שאסורין בהספד ובתענית  
וגם הספד אינו מן התורה, ונראה לקיים דבריו במקצת, בהיכא דנדר להתענות כך וכך ימים ואירע בהם פורים,  
דמן התורה חייב להתענות מכח נדרו, אך אחר שעשו אותו חכמים יום מקרא מגילה אינו מתענה, ונמצא בטל 

ולי אנא עבדא נראה לי בס"ד משום דמבטלין עבודה ותלמוד תורה מפני  וב שנתחייב מדין תורה מכח נדרו.  חי
מקרא מגילה, כמו שאמרו בריש פרקין [דף ג' ע"א] תניא כהנים בעבודתם ולוים בדוכנם וישראל במעמדן כולם 

ובאין לשמוע    מבטלין עבודתם, ובאין לשמוע מקרא מגילה, מכאן סמכו של בית רבי שמבטלין תלמוד תורה 
מקרא מגילה עיין שם, ואף על גב דאיירי בהיכא דיכול לקיים אח"כ מצות עבודה, עם כל זה כיון דמבטלין לפי  

  : שעה, ובאין לשמוע מקרא מגילה שייך בזה לשון פיחתו
  

 רש"י על מגילה דף יד/א  .5
  : כיאבל בימי מרדכי היו חגי זכריה ומלא ]  1[,  ואם תאמר נר חנוכה כבר פסקו הנביאים  -חוץ ממקרא מגילה  
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 שפת אמת על מגילה דף יד/א  .6
ולולי דבריו הי'  ]2[נוכה כבר פסקו נביאים, ולא פחתו ולא הותירו כו' חוץ ממקרא מגילה כ' רש"י וא"ת נר ח

ועי' בר"ן [שכ'  ]  3[   דהא מצינו עוד מצות שתיקנו נביאים ג"כ  נראה דלא הותירו מצוה שניתנה לכתוב
ד'   ותענית  עונג שבת  ולדבריו עדיין קשה ממצות  וגדר לתורה הם,  סיג  דרבנן משום  ואיסורין  דשאר תקנות 

  ]:צומות, אבל להנ"ל א"ש
  

 יד/א רש"ש על מגילה דף  .7
לכאורה הא מצינו בב"ק (פב) עמדו נביאים שביניהם ותקנו  רש"י ד"ה חוץ ממקרא מגילה. וא"ת נ"ח כו'.  

שיהו קורין בשבת כו' שלמה תקן עירובין ונט"י (שבת יד ב) וכמה תקנות תקנו לנו אנשי כנה"ג ובהם  
ות שאין נביא רשאי  ולעד"נ דכלפי שאמרו אלה המצ   ] 4[  היו חגי זו"מ ובסוכה (מד) ערבה יסוד נביאים

אבל לתקן ולגזור לא גרע נביא משארי חכמים לכן קאמר מקרא מגילה מפני   לחדש דבר ור"ל ע"פ נבואה
אבל אין זה ע"פ נבואה ממש רק ע"י התעוררת רוח קדושה    שנאמרה ברוה"ק (ע"ל ז) שהיא מעין נבואה

לה חידוש סופרים אולם ק"ל הא דפ"ד דידים מ"ג ובבל מעשה נביאים  וכן לקמן (יט ב) קרי    נתנו לבם לדרוש הק"ו מה מעבדות לחירות כו'
ושייתי דהא אין נביא  ופי' הר"ש וע"פ נבואה עשו ומה שסיים הוראת שעה לכאורה אינו מובן דהא מוכח שם דגם באותו הזמן היה נהוג המעשר. ואולי כוונתו ליישב ק

  פ"ט מהל' יסה"ת ואח"כ תקנו חכמים מדעתם להיות נהוג לעולם ועמש"כ בשבועות (טז) בס"ד:  רשאי כו' לכן פי' דהור"ש הוה עי' יבמות (צ ב) וברמב"ם

  
 מהר"ץ חיות מסכת מגילה דף יד עמוד א  .8

כיון עי' רא"מ בתוספותיו לסמ"ג הל' מגילה דהתעורר    ולא פחתו והותירו חוץ ממקרא מגילה מאי דרוש. נ"ב
ועי' טו"א כאן דהתעורר הרי לעיל אמרינן דמצאו סמך  דק"ו דאורייתא א"כ לא הוסיפו על ד"ת מאומה

ונ"ל דהנה מרדכי  ועי' ג"כ תשובת מורי הגאון בית אפרים חאו"ח סי' ס"ד ס"ה ס"ו  כתב זאת זכרון בספר  
וכן מוכח (מכות כג ע"ב) ז  הנה לא ידעו עדיין שיסכימו ב"ד של מעלה ע"ואסתר שתקנו קריאת המגילה  

ג' דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו ב"ד של מעלה על ידם הרי דהסכמת של מטה היה קודם וכן שלחו להם 
כתבוני לדורות לא ידעו הדרש דכתוב זאת זכרון בספר וא"כ איך רצו לחדש דבר הרי כתיב אלה המצות שאין  

ובאה הברייתא לספר כאן דעשו  כטענת פ"ה זקנים והנביאים בירושלמי פ"ק דמגילה    שאי לחדש דברנביא ר
זאת מכח קל וחומר דניתן לדרוש והוי כגופו של תורה ואולם לחכמים לא נראה להם ק"ו זה ו טענו דזה 

וב באה  מקרי הוספה עד שמצאו סמך לזה מקרא דכתוב זאת זכרון בספר ואח"כ אחר שהסכימו החכמים ש
ובחי' תורת נביאים הארכתי ועי' רמב"ן עה"ת פ' ואתחנן מאה ושמונים נביאים    הסכמה מב"ד ש"מ וזה נכון

  עמדו לישראל וצ"ל מ"ח נביאים:
  

 מהרש"א על שבת דף קיח/ב  .9
משום דהלל נתקן בימים מיוחדים על הנס לפרסם כי הקב"ה הוא בעל היכולת לשנות טבע  ה"ז מחרף כו'.  

ונמצא מי שאומרו בכל יום לא יתפרסם אומרו על הנס גם בימים הראוים לפרסם   הבריאה ששינה בימים אלו
 נסי הש"י וה"ז כמחרף ומגדף שאין בידו חלילה לשנות טבע הבריאה  

 
 שערי תשובה סימן תרצג .10

בשם המאירי דלהך טעמא דאמרי בש"ס משום דקריאתה זו הילולא אם אין  אין קורין בו הלל. וכת' בר"י  
אך לענ"ד דעיקר כוונת הש"ס על עיקר התקנה אבל אחרי שלא    ...כו'    בה יאמר הלל  לו מגילה לקרות

נתקן הלל בפורים משום דקריאתה כו' ממילא שאין מקום לקרות הלל מה שלא תיקנוהו חז"ל לאומרה  
ולענ"ד דאעפ"כ כשאין לו מגילה לקרות יש לו לקרות הלל בלא ברכה שלפניו ושלאחריו כקורא בתהלים    היום

פיר דמי ואף אם יש לו חומש שקורא בו מגילה לעצמו מכל מקום הרוצה לקרות גם הלל בלא ברכה לא הפסיד וש
דאפשר דעדיף אמירת הלל שלא נתקן שיהיה בכשרות קצת כס"ת משא"כ קריאת המגילה שעיקר תקנתה להיות  

  כתובה כתיקנה ולכן יוצא ידי שניהם:   
  

 ברכי יוסף אורח חיים סימן תרצג  .11
ואפשר דגם לטעם זה אף מי אין לו מגילה לא יקרא ולא תקנו הלל בפורים, שקריאת המגילה היא ההלל.  

מאחר דלא תקון גם זה דלית ליה מגילה אין לו לקרות, דלא  ו, דמשום דקריאתה הללא לא תקון,  ההלל בברכה
  פלוג רבנן.
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  ג ספר פחד יצחק, פורים, ענין ל .12

  
  

  ספר ימי פורים [ע' נד]  .13

  

  
  

  ] 1[ ספר שפתי חכמים .14
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 שפת אמת על מגילה דף יד/א  .15
, מיהו אשר וקשה תרתי קראי ל"לשם בגמ' יסכה זו שרה שסכתה ברוה"ק שנאמר כ"א תאמר אליך שרה כו'  

תאמר אפשר צריך הגמ' להביא דהוי כנבואה שהוצרכה לדורות זה הענין שאמרה גרש האמה כו' כי לא ירש כו' 
שאת לאברהם היתה ואפשר דלהכי מייתי לה להוכיח דגם קודם שנ  ]2[אבל יסכה זו שרה למה מייתי הגמ', 

נביאה שהרי אבי' קראה כן ע"ש נבואתה דאם הי' זוכית לנבואה ע"י אברהם לא הי' חשיב לה בפ"ע,  
דהא רש"י כ' בחומש דכל אימהות נביאות היו ע"ש [פ' ויצא   ובהכי נמי ניחא הא דלא חשבו כל האמהות

דכל אמהות י"ל שבע נביאות]    בפסוק הפעם ילוה אשי ובמזרחי ובגו"א שהקשו מכאן דלא חשיב להו בהדי
  כנ"ל  שזכו לנבואה בכח האבות ומשו"ה לא נמנו בפ"ע לבד שרה שהיתה נביאה מקודם

  
  )פרק יב )המשך -פרשת לך לך  -חיים ספר באר מים  .16

ואף גם כשירד למצרים מקור מקום הטומאה והרע, שאף הוא קצת נפל ממדריגתו הרמתה להיות כאשר 
הקריב לבוא שמה הכיר ביפיה של שרה עד שאמר (לקמן י"א) הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את,  

 ם שלא ידע ולא אסתכל אף בדידיה מפני דביקות מחשבתו בה' בלא הפסק רגעמה שאין כן קוד
  

 תוספות על מגילה דף יד/א  .17
  משום יחוד. כשבאין אליה בני ישראל למשפט: 

  

  שערים מצויינים בהלכה .18

   

   
  

  ספר שפתי חכמים .19

  
===============================================================
===============================================================  
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  פר בירורי הלכהס .20
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 תוספות על מגילה דף יד/ב  .21
ועוד קשה דמחזי    קשה היאך אותה צדיקת גלתה שוקה לפני דודשגלתה שוקה והלך דוד לאורה ג' פרסאות.  

וי"ל דנמצא בספרים מדויקים שנקוד בהן לאורה כלומר לאור שלה    ר שהלך לאור שוקה ג' פרסאותכגוזמא לומ
  : פירוש נתאוה לה דוד והלך באור חמימות שלש פרסאות

  
  שערים מצויינים בהלכה .22

   

  
  

 בן יהוידע על מגילה דף יד/ב  .23
אלא כונתו שיזדווג עמה באותו לילה אחר  ומה שאמר השמיעי לי, לא רצה שיזדווג עמה באותה שעה ממש,  

שיהרוג את נבל, שאז תהיה פנויה, וכמו שכתב הרי"ף ז"ל, וכמ"ש מהרלב"ח ז"ל בתשובה סימן קכ"ו יעויין  
שם, ולכן לא אמר לה אח"כ שהצלתיני מן גילוי עריות, דבאמת לא היה רוצה שיבא עליה בעודה ערוה, ואפילו 

הורה, ומה שאמר לה בדמים דחד מנייהו דם נדה לאו דם נדה הוא אלא דם איסור נדה לא הוה, דידע שהיא ט
  חימוד קרי ליה דם נדה: 

  
 מהרש"א על מגילה דף יד/ב  .24

משום   וכי  לטובה  לו  ותתנבא  הן  דרחמניות  לה  שדר  דלכך  דה"ק  נראה  אינו  כו'.  הן  רחמניות  שנשים  מפני 
הן תשנה נבואתה מרעה לטובה ואם היה ירא שירמיה יתנבא לו לרעה גם היא ודאי תאמר כן אלא    דרחמניות

  :די"ל דרחמניות הן ותבקש עליהם רחמים לשנות מרעה לטובה
  

  חכמיםספר שפתי  .25

  
  

 בן יהוידע על מגילה דף יד/ב  .26
שם מפני שהנשים רחמניות הן. קשה וכי הוא רוצה שתאמר דבר אחד מדעתה, ומאי מהנייא רחמנותה, והלא לא  

אם יראו ברוח הנבואה דברים רעים,  דרחמניות הן,  תוכל להוסיף או לגרוע אות אחת. ונראה לי בס"ד מחמת  
  ימסרו עצמן לבטל הגזרה על ידי תפלה ועסק התורה בכל כוחן:
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 תוספות על מגילה דף יד/ב  .27
קשיא היאך נסבה הא אמרי' פ' הערל (יבמות דף עו. ושם) דאפילו בגירותן לית  דאיגיירה ונסבה יהושע.  

ויש מפרשים    ]2[ובאת לגור שם    וצריך לומר שלא היתה משבעה עממין אלא משאר עממין  ]1[  חתנות  להו
דאמרי' במדרש דנתינים    וזה אינו   שרצו לומר שלא הוזהרו על לאו דלא תתחתן עד לאחר שנכנסו לארץ

בי מים  באו להתגייר בימי משה כמו בימי יהושע ואף על פי כן לא הותרו לבא בקהל אלא היו חוטבי עצים ושוא
  אלמא דקודם שעברו את הירדן ונכנסו לארץ הוזהרו עליהם:

  
 שפת אמת על מגילה דף יד/ב  .28

ולולי דבריהם ז"ל הוי אמינא דיצאתה רחב מן הכלל הזה דלא    ]3[בד"ה דאגיירה קשיא האיך נסבה כו',  
הציל  רק שנשבעו לה המרגלים ל  דהא גם להחיותה קשה האיך הניחוה דהא כתי' לא תחי' כל נשמה  תתחתן

  : אותה ומשפחתה ובודאי הי' השבועה ע"פ רוה"ק ונכלל בזה ג"כ להתחתן עמהם
 

 מגילה דף יד/ב  תוספות רא"ש על .29
ליכא משום  ]  4[דאיגיירה ונסבה יהושע. מפרש רב יהודאי גאון בשאלתות דרב אחאי דאע"ג דמז' אומות הואי,  

 :כיון דאיגיירה קודם כיבוש הארץ מיד לאחר שילוח מרגלים לא תחיה כל נשמה ולא משום נתין
  

===============================================================
===============================================================  

  
 דרוש ב   -חלק שני  -ספר יערות דבש  .1

אמנם עוד זכות יש לעמלק, כאשר גם כן פעמים רבות אמרתי בדרושים הקודמים, הוא  
ע היתה בת מלכים, וביקשה להתגייר, ולא  מצד אמו, כי אמרו [סנהדרין צט ע"ב] כי תמנ

, סילון ממאיר לבית יעקב, אך ידוע קבלה יעקב, ונעשתה פלגש לעשו, ומזה העון צץ עמלק
מ"ש במדרש על יהודה, למוד אותו שבט לקבל גרים יהודה, שוע, ותמר, ובועז, רות, ושלמה, 

א"כ יהודה תיקן חטא תמנע, נעמה העמונית, ומהם יצא כל זרע בית דוד, וגואל האחרון אי"ה, ו
כי הוא מקבל גרים וקירבן לכנפי שכינה, וא"כ נגד המן שבא מכח אב עשו זכות כיבוד, ומכח  
אם תמנע, ולעומת זה במכוון בא מרדכי מצד אב בנימין, שמכניע כבודו של אב כנ"ל, ומחמת  

  ימין: אמו אף אמו מיהודה שמקרבת גרים, ולכך במכוון אמרו אמו מיהודה ואביו מבנ
  

ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק, ראוי היה שיהושע  ולכך כפי מ"ש במדרש,  
החטא שגרם  אלא  יהושע,  באזני  שים  ולכך  עמלק,  יזכה ,  יכרית  שהוא  חשב  יהושע    אבל 

להכרית זרעו של עמלק ולו יאתה, היותו מזרעה של רחל ומשבט אפרים, רק בשביל תמנע,  
וכן  כנודע [מגילה יד ע"ב],    לכך תיקן יהושע זה ולקח רחב הזונה, דאיגיירה ונסבה יהושע

בשביל כך לא היה משלח אסתר למרחקים לבל תלקח לבית אחשורוש, כמ"ש    היה מרדכי,
כי ידע כי יעקב נענש שלא השיא דינה , ועיין מנות הלוי,  יכל המפרשים בתימה על מרדכ

ולכך הניח  ,  לעשו והיתה מיישרתו, ותמורתה לקח תמנע, ולכך נוצר עמלק שונא ישראל
ולכך רבים מעמי הארץ מתייהדים,    לאסתר ליקח אותה, כדי שתהיה מיישרתו, וכן היה,

  : עו שרו של עמלק למאוד מאדוהם גרי מרדכי ואסתר, כי בזה נתקן חטא תמנע, ולכך הכני
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 דף על הדף מגילה דף יד עמוד ב .2
   בגמ': אלא מלמד שגילתה שוקה והלך לאורה ג' פרסאות.

  

במדרש תלפיות (ערך אביגיל) כתב דברים נפלאים בביאור עומק סתר מעשי ידי אביגיל בכמה אנפין. דאיך יתכן  
ון, אלא שכשירדה  על אביגיל הצדיקת שהיתה מהשבע נביאות תגלה שוקה. והאברבנאל כתב דלא גילתה במכו

מן החמור נתגלה ממילא, אלא דא"כ הו"ל נתגלה שוקה ולא שגילתה שוקה, וזה יש ליישב דכיון שמיהרה לרדת  
 מן החמור כמו שנאמר בקרא, וע"י המהירות נתגלה שוקה, נחשב כאילו היא גילתה מדעתה ורצונה.

 
לבאר דא כתב  תלפיות)  מדרש  ניהו המחבר  (הוא  מוסר  היתה  אולם הבעל שבט  בספרים שאביגיל  יתא 

משורש חוה, ודוד הי' משורש אדם הראשון, כידוע שא'ד'ם' ר"ת א'דם ד'וד מ'שיח, ונבל היה משורש 
שאמר והייתם    הנחש, כמוש"נ אמר נבל בלבו אין אלוקים, שנבל הוא מין, וגם על הנחש ארז"ל שהי' מין

 לוקים וגו'. -כא 
 

ין ביהמ"ק, ודוד המע"ה הכין את היסודות של בית המקדש,  ובהיות שתיקון חטא אדה"ר היתה ע"י בנ
ולכן אמר וזכרת את אמתך, הוא זכרון לראשונים,  ,  והיא ידעה מסוד הנ"ל, ורצתה להיות עמו בתיקון זה

 והיא באתה עכשיו לתקן עמו חטא זה., שהיתה עמו בחטא עץ הדעת
 

כמשאחז"ל שאם הי' דוד המע"ה בונה ביהמ"ק   והטעם שגילתה שוקה היא לרמז לו שימנע מבנין ביהמ"ק עצמה.
לא היו מעשי ידיו נחרבים, והקב"ה הי' מטיל כעסו על בנ"י יותר, וזהו מה שרמזה במה שגילתה שוקה, מלשון 
גלי שוק וגו' שהיא ענין הגלות, שאם יבנה ביהמ"ק לא יוכל להיות גלות, ויכלה הקדוש ברוך הוא חמתו בעצים  

לאורה ג' פרסאות, היינו שהאירה את עיניו, והתבונן לחוס על בנ"י שהמחנה שלהם ודהמע"ה הלך  ,  ובאבנים
 היתה ג' פרסאות שיחוס הקדוש ברוך הוא עליהם בעת כעסו.

 
וע"ש שמבאר עוד מה שאמרו כאן לא תהיה לך זאת לפוקה כו' מכלל דאיכא אחריתי ומאי ניהו מעשה דבת 

להורות תשובה, דעבירה גוררת עבירה כדוגמתה, ולדוד לא    שבע. דבאלשיך כתב במשאחז"ל לא חטא דוד אלא
 הי' חטא מקודם, וע"כ דחטא רק כדי להורות תשובה.

 
וזהו מה שאמרה לו אביגיל, שאם יחטא עמה, נמצא דעבירה גוררת עבירה, ושוב כשיבא על בת שבע לא יהי' 

  משום להורות תשובה לאחרים, ותהי' לו לפוקה ולמכשול.
  

 בן יהוידע על מגילה דף יד/א  .30
ונראה .  קשה לפי זה למה קורין ההלל בליל פסח, והלא קריאת ההגדה זו הילולאשם קריאתה זו הילולא.  

כולה מדרש ,  פיק במקום הלל שהוא כתוביםלי דדוקא מגילת אסתר שהיא מן הכתובים תס אבל הגדה 
 ומה שאומרים בתוכה הלל אומרים אותו פסקי פסקי, לכך צריך לגמור ההלל אחר תפלת ערבית: , חז"ל

   


