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אלה מועדי: עיוני פיוט ותפילה לחג 
על הניסים - פורים

הרבה פרופ' דליה מרקס

תוספתא ברכות ג, י )ליברמן(
כל שאין בו מוסף כגון חנוכה ופורים בשחרית ובמנחה מתפלל )תפלה קצרה( שמנה עשרה ואו' 

מעין המורע ]המאורע[.
אם לא אמ' אין מחזירין אותו.

ירושלמי, ברכות ז, ד
ל מוֹעֵד צִָריךְ לְהַזְכִּיר מֵעֵין הַמְּאוָֹרע וְאִם לֹא  כָּל־יוֹם ׁשֶיֵּׁש בּוֹ קְָרבַּן מוּסָף כְּגוֹן רֹאׁש חוֶֹדׁש וְחוֹלוֹ שֶׁ

אֵין בּוֹ קְָרבַּן מוּסָף כְּגוֹן חֲנוּכָּה וּפוִּרים צִָריךְ לְהַזְכִּיר מֵעֵין הַמְּאוָֹרע וְאִם  הִזְכִּיר מַחֲזִיִרין אוֹתוֹ. וְכָל־שֶׁ
לֹא הִזְכִּיר אֵין מַחֲזִיִרין אוֹתוֹ.

בבלי, שבת כא ע"ב
ְּלָא לְמִסְּפַד בְּהוֹן וְּדלָא לְהִתְעַנּוֹת  ְּתָנוּ ַרבָּנַן: בְּכ״ה בְּכִסְלֵיו יוֹמֵי ַדחֲנוּכָּה תְּמָנְיָא אִינּוּן ד מַאי חֲנוּכָּה? ד

ְמָנִים ׁשֶבַּהֵיכָל. וּכְׁשֶגָּבְָרה מַלְכוּת בֵּית חַׁשְמוֹנַאי  בְּהוֹן. ׁשֶכְּׁשֶנִּכְנְסוּ יְווֹנִים לַהֵיכָל טִמְּאוּ כׇּל הַּשׁ
וְנִצְּחוּם, בְָּדקוּ וְלֹא מָצְאוּ אֶלָּא ּפַךְ אֶחָד ׁשֶל ׁשֶמֶן ׁשֶהָיָה מוּנָּח בְּחוֹתָמוֹ ׁשֶל כֹּהֵן גָּדוֹל, וְלֹא הָיָה בּוֹ 
אֶלָּא לְהְַדלִיק יוֹם אֶחָד. נַעֲשָׂה בּוֹ נֵס וְהְִדלִיקוּ מִמֶּנּוּ ׁשְמוֹנָה יָמִים. לְׁשָנָה אַחֶֶרת קְבָעוּם וַעֲשָׂאוּם 

יָמִים טוֹבִים בְּהַלֵּל וְהוֹדָאָה.

בבלי, שבת כד ע"א
ְַּרבָּנַן הוּא — לָא מְַדכְִּרינַן, אוֹ ִדילְמָא  ְּמִד אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לְהַזְכִּיר ׁשֶל חֲנוּכָּה בְּבְִרכַּת הַמָּזוֹן? כֵּיוָן ד

וּם ּפְַרסוֹמֵי נִיסָּא — מְַדכְִּרינַן?! מִּשׁ
אָמַר ָרבָא אָמַר ַרב סְחוָֹרה אָמַר ַרב הוּנָא: אֵינוֹ מַזְכִּיר. וְאִם בָּא לְהַזְכִּיר — מַזְכִּיר בַּהוָֹדאָה.

ַרב הוּנָא בַּר יְהוָּדה אִיקְּלַע לְבֵי ָרבָא. סְבַר לְאְַדכּוֵֹרי בְּ״בוֹנֵה יְרוּׁשָלַיִם״.
אָמַר לְהוּ ַרב ׁשֵׁשֶת: כִּתְפִלָּה. מַה תְּפִלָּה בַּהוָֹדאָה — אַף בְִּרכַּת הַמָּזוֹן בַּהוָֹדאָה.
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מסכת סופרים כ, ו )היגער(, עמ' 346
ואומרים בהודייה: וכניסי פלאות ותשועת כהניך אשר עשית בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול 

חשמונאי ובניו, כן עשה עמנו י"י אלהנו ואלהי אבותינו ניסים ופלאות, ונודה לשמך לנצח ברוך 
אתה י"י הטוב.

וניסי מרדכי ואסתר מזכירין אותן בהודייה, ושניהן נזכרין בברכת הארץ.

סדר רב עמרם גאון, סדר חנוכה
ובחנוכה מתפלל שמונה עשרה ובהודאה מזכיר.

על הניסים ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות ועל הפדות ועל הפורקן שעשית לאבותינו 
בימים ההם בזמן הזה.

בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו כשעמדה עליהן מלכות יון הרשעה על עמך 
ישראל, לשכחם מתורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם, 
רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, 
ורשעים ביד צדיקים, טמאים ביד טהורים, וזדים ביד עוסקי תורתך, ולך עשית שם גדול וקדוש 
בעולמך. ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופרקן כהיום הזה. ואחר כן באו בניך לדביר ביתך, 

ופנו את היכלך וטהרו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קדשך, וקבעו שמונה ימים בהלל 
ובהודאה לשמך. וכשם שעשית עמהם נס, כן עשה עמנו ה' אלהינו נסים ונפלאות בעת הזאת 

ונודה לשמך הגדול סלה.
ועל כלם יתברך, וכל החיים כו'.

סידור רב סעדיה גאון, עמ' רנ"ה-רנ"ו )מקיצי נרדמים(
על הנסין והגבורות והתשועות והמלחמות והפדות והפרקן שעשית עמנו ועם אבותינו בימים ההם 

ובזמן הזה. בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול ]...[
ומן אלנאס מן יזיד פיה ]ויש מוסיפים בו[ וקבעו שמונת ימים הלל והודאה לשמך, כשם שעשית 

נסין לראשונים כך תעשה לאחרונים ותושיענו בימים האלו כבימים ההם.
ועל כולם...

 
מחזור ויטרי, הלכות ראש השנה, סימן שכ"ה

ורבינו יעקב בר' מאיר פוסק , דבכל י"ח ברכות יכול אדם לחדש בין דברים שהן הודאה ותפילה, 
בין דברים שהן צרכיו. הואיל ומעין ברכה הוא מחדש, ולא הוי הפסק ברכה כלל.

 
T S AS 105.95 קטע גניזה, אוסף טיילור שכטר

]ופי אל חנוכה יקול[ על הניסין ועל התשועות ועל הגב]ורות[ ועל המלחמות ועל הפדות ועל 
הפורקן שעשיתה עמנו ועם אבותינו בימים ההם ובזמן הזה בימי מלכי יוון על ידי מתתיהו בן 

יוחנן כהן גדול ]...[
 

ספר אבודרהם השלם, סדר הדלקת נר חנוכה, עמ' ר"א
"על הנסים" על שם "נָתַתָּה לִּיֵראֶיךָ נֵּס לְהִתְנוֹסֵס" )תהלים ס, ז(. "ועל הפורקן" על שם "וַיִּפְְרקֵנוּ 

ְּךָ מִבֵּית עֲבִָדים" )דברים ז, ח( ומתרגמינן "ופרקך".  מִצֵָּרינוּ" )תהלים קלו, כד(, ועל שם "וַיִּפְד
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"ועל התשועות" על שם "הוֹׁשִיעָה  אֶת־עַמֶּךָ" )תהלים כח, ט(, " וַיְהִי לָהֶם לְמוֹׁשִיעַ" )ישעיהו סג, 
ח(. "ועל הגבורות" על שם "ה' כַּגִּבּוֹר יֵצֵא" )ישעיהו מב, ג(. "ועל הנפלאות" על שם "נִפְלְאֹתֶיךָ 

וּמַחְׁשְבֹתֶיךָ אֵלֵינוּ". )תהלים מ, ו(, "ועל הנחמות" על שם "אָנֹכִי אָנֹכִי הוּא מְנַחֶמְכֶם" )ישעיהו נא, 
יב( ]...[

שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תרפ"ב, ג
אין אומרים "כשם שעשית" וכו' אלא מסיים "ועשית עמהם נסים וגבורות בימים ההם בעת 

הזאת", ויש אומרים שאומרים אותו.
מגן אברהם: דלא ישאל צרכיו בג' אחרונות וי"א ס"ל ]=סבור לו[ דצרכי רבים שאני כמו ב"זכרנו" 

ו"מי כמוך".
 

מתוך: אילת לזרובסקי, "תפילת 'על הנִסים' ליום העצמאות", בתוך: אתר הפיוט והתפילה
הרב פרופ' עזרא ציון מלמד-כהן:

כל מאורע לאומי בתולדותינו מצא ביטויו גם בתפילה, אם בתוספת או בשינוי ]...[ הנס הגדול 
שעשה לנו ה' ]...[ בשחרור לאומי ובמדינה עצמאית, עדיין לא הטביע את חותמו על תפילותינו 

]...[ יש לציין את המהפכה הגדולה הזאת, שחולל צור ישראל וגואלו בחיי העם, בהוספות 
ושינויים בתפילת יום יום ]...[ והבלטת נס זה צריכה להיעשות בייחוד בתפילה )בה"א הידיעה(, 

היא תפילת "שמונה עשרה" ]...[ כהצעה אני מביא בזה כמה דברים שסידרתי בעזרת החונן לאדם 
דעת ]=הקב"ה[, ואולי תינתן בזה דחיפה לגדולים וטובים ממני, שייגשו ליצירה הראויה לשמה.

הרב פרופ' עזרא ציון מלמד-כהן, פרקי הלכה ומנהג )קרית ספר, תש"ך(, עמ' 192
עָשִׂיתָ לַאֲבוֹתֵינוּ  עַל הַנִּסִּים וְעַל הַֻפְּרקָן וְעַל הַגְּבוּרוֹת וְעַל הַתְּׁשוּעוֹת וְעַל הַנִּפְלָאוֹת וְעַל הַנֶּחָמוֹת שֶׁ

בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה. 
בֶת בָּהּ וּלְקוֹמֵם אֶת הֲִריסוֹתֶיהָ וְלַעֲבֹד  ֶׁ ָ, לָש אַתָּה הָאֵל עוַֹרְרתָּ אֶת לֵב אֲבוֹתֵינוּ לָׁשוּב לְהַר נַחֲלָתְך

עֲֵרי אְַרצֵנוּ בִּפְנֵי אַחֵינוּ הַנִּמְלָטִים מֵחֶֶרב אוֹיֵב  ע וַיִסְגֹּר אֶת שַׁ לְטוֹן ֶרשַׁ אֶת אְַדמָתָהּ. וּבַעֲמֹד עָלֵינוּ שִׁ
חְֵרר אֶת הָאֶָרץ  ַׁ ֹזְּךָ מִגְַּרתָּ אֶת כִּסְאוֹ וַתְּש אַכְזִָרי וַיְשִיבֵם בָּאֳנִיּוֹת לְאִיֵּי הַיָּם וּלְחוֹפִים נִָדּחִים, אַתָּה בְע

ַּלְתָּ עֲלֵיהֶם אֵימָתָה  ּ, אַתָּה בִגְבוָּרתְךָ הִפ מִיָּדוֹ. וּבְקוּם עָלֵינוּ אוֹיְבִים מִבַּיִת וַיִּתְנַכְּלוּ לָנוּ לְהַשְמִיֵדנו
ּ. וּבְבוֹא עָלֵינוּ  ָּזוֹן אֶל מִחוּץ לִגְבוּלוֹת אְַרצֵנו ר לָהֶם וַיָּנוּסוּ בְּבֶהָלָה וּבְחִפ ֶׁ וָפַחַד וַיַּעַזְבוּ אֶת כָּל אֲש

בְעָה גּוֹיִם לִכְבֹּׁש אֶת אְַרצֵנוּ וּלְשׂוּמֵנוּ לְמַס עוֹבֵד, אַתָּה בְַרחֲמֶיךָ עָמְַדתָּ לִימִין צְבָא הַהֲגַנָּה לְיִשְָׂראֵל  שִׁ
עִים בְּיַד צִַדּיקִים, וּבִזְרוֹעֲךָ הַנְּטוּיָה עָזְַרתָּ  ִּים וְּרשָׁ ים וְָרבִּים בְּיַד מְעַט ִׁ וּמָסְַרתָּ גִּבּוִֹרים  בְּיַד חַלָּש

לְבַחוֵּרי יִשְָׂראֵל לְהְַרחִיב אֶת גְּבוּלוֹת מוֹשְבוֹתֵינוּ וּלְהַעֲלוֹת אֶת אַחֵינוּ מִמַּחֲנוֹת הַהֶסְגֵּר. 
ּ, אֲנַחְנוּ פוְֹרשִׂים  ּ, בִּכְפִיפַת רֹאׁש, וּבְיוֹם זֶה, יוֹם חַגֵּנוּ וְשִׂמְחָתֵנו ָ, ה' אֱלֹקֵינו עַל הַכֹּל אֲנַחְנוּ מוִֹדים לְך
ךָ  ּ, קַבְּצֵם בִּמְהֵָרה לִנְוֵה קְֹדשְׁ ְּזוִּרים, וְאוֹמְִרים: אָנָּא, אָבִינוּ רוֹעֵנו ֵּינוּ וּמִתְחַנְּנִים עַל אַחֵינוּ הַפ אֶת כַּפ

ר הִבְטַחְתָּ  ֶׁ קֵט וָבֶטַח. הְַרחֵב נָא אֶת גְּבוּלוֹת אְַרצֵנוּ כַּאֲש ְׁ לְוָה וּבְהַש ַׁ לוֹם וְש ָׁ כֵּן אוֹתָם בּוֹ בְש ְׁ וְהַש
לַיִם בִּיַרת יִשְָׂראֵל  ָׁ ךָ יְרוּש ְָּרת וְעַד נַחַל מִצְָריִם. בְּנֵה נָא אֶת עִיר קְֹדשְׁ לַאֲבוֹתֵינוּ לָתֵת לְזְַרעָם מִנְּהַר פ

נוּ –  ֵׁ ית גְֻּאלָּתֵנוּ וּפְדוּת נַפְש ר זִכִּיתָנוּ לְִראוֹת אֶת ֵראשִׁ ֶׁ לֹמֹה. וְכַאֲש ךָ כִּימֵי שְׁ וּבָהּ תְּכוֹנֵן אֶת בֵּית מִקְָדשְׁ
לֵמָה, וְחֵַדּׁש יָמֵינוּ כְּקֶֶדם, אָמֵן!  ְּׁ כֵּן תּחַיֵּנוּ וְתֶחֱזֶינָה עֵינֵינוּ בִגְֻאלַּת יִשְָׂראֵל הַש
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בזמן הזה.
ךְ וְצַלְמָוֶת לְחֶמְַדּת נַחֲלָתָם, קָמוּ חֲלוּצֵי ֻאמָּה, הִֵרימוּ נֵס  ֶׁ בִּימֵי קִבּוּץ שְִׂריֵדי יִשְָׂראֵל מֵאְַרצוֹת חֹש

וְחִבְּרוּ מְגִלָּה, וְתָבְעוּ אֶת זְכוּת הָעָם לַעֲמֹד בְִּרׁשוּת עַצְמוֹ, כְּמַמְלָכָה יְהוִּדית בְּאֶֶרץ מוֹלְַדתּוֹ. בְֻּתפִּים 
עָה תְּקָפוּם  ים, זְקֵנִים וּנְעִָרים, בְּקוֹלוֹת שִׂמְחָה וּבְצָהֳלָה. בְּאוֹתָהּ שָׁ ִׁ וּבִמְחוֹלוֹת ָרקְדוּ בַּחוּצוֹת, טַף וְנָש

ע עַמְּךָ מִהְַרתָּ,  ַׁ אִֵרית, וְלַיָּם לִזְרֹק כָּל ׁשוֹמְֵרי אֱמוּנֶיהָ. וְאַתָּה לְיֵש ְׁ ם וּש בְּנֵי עַוְלָה, לְהַכְחִיד מִן הָאֶָרץ שֵׁ
אִיפַת  ית שְׁ ַּצְתָּ. תְּקוּמַת פְּאֵר עָשִׂיתָ וּמְִדינַת הָָדר הֵקַמְתָּ, ֵראשִׁ יְֵדי מְגִנֵּיהֶם חִזַּקְתָּ, וּכְלֵי אוֹיְבֵיהֶם נִפ

.ָ בוּת עַמֶּך ָ, מַחְסֶה וּמָעוֹז לְכָל שְׁ דּוֹרוֹתֶיך

בית הלל - הנהגה רבנית קשובה, "על הנסים ליום העצמאות" )נוסח מחודש תשע"ח(, בתוך: אתר 
הפיוט והתפילה

עָשִׂיתָ לַאֲבוֹתֵינוּ בַּיָּמִים הָהֵם  עַל הַנִּסִּים וְעַל הַֻפְּרקָן וְעַל הַגְּבוּרוֹת וְעַל הַתְּׁשוּעוֹת וְעַל הַמִּלְחָמוֹת שֶׁ
בַּזְּמַן הַזֶּה.

בִּימֵי קִבּוּץ גָֻּליּוֹת וְֵראׁשִית תְּקוּמַת הָעָם, כְּׁשֶעָמְדוּ ֻאמּוֹת עֲָרב עַל עַמְּךָ יִשְָֹראֵל לְהְָרגָּם וּלְאַבְָּדם 
ָ, וּבְתוֹכָם שְִׂריֵדי חֶֶרב, אוִּדים ֻמצָּלִים מֵאֵׁש. וְאַתָּה בְַּרחֲמֶיךָ הַָרבִּים חִזַּקְתָּ אֶת יָָדם וְעוַֹרְרתָּ אֶת  מֵאְַרצֶך
ֹיְבֵיהֶם נִגָּפִים לִפְנֵיהֶם, וּגְאַלְתָּם מִיַּד חָזָק מֵהֶם.  גְּבוָּרתָם, יָצָאתָ בְּקְִרבָּם וְלָחַמְתָּ אֶת מִלְחַמְתָּם, נָתַתָּ א
ָ, וְיָׁשְבוּ  ָ, וּבָנוּ בָתִּים וְנָטְעוּ כְָרמִים וְהִגְִדּילוּ תוָֹרתֶך אָז נֶאֶסְפוּ בָנֶיךָ וְהֵקִימוּ אֶת מְִדינַת יִשְָׂראֵל בְּאְַרצֶך

ָ, וְקָבְעוּ יוֹם עַצְמָאוּת זֶה לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל עַל הַגְֻּאלָּה וְעַל הַתְּקוּמָה. לָבֶטַח כְִּדבֶָרך
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 ,ּ עָשִׂיתָ לַאֲבוֹתֵינוּ וּלְאִמּוֹתֵינו עַל הַנִּסִּים וְעַל הַֻפְּרקָן וְעַל הַגְּבוּרוֹת וְעַל הַתְּׁשוּעוֹת וְעַל הַנֶּחָמוֹת שֶׁ

בַּיָּמִים הָהֵם וּבַזְּמַן הַזֶּה.
נוֹת גָּלוּת;  ַּיִם שְׁ ּ, אַחֲֵרי אַלְפ ּ, בֵּית חַּיֵינו עַל נֵס תְּחִיָּתֵנוּ וּבִנְיַן חַיִּינוּ הַמְֻחָדּׁש בְּמוֹלְַדתֵּנו
קָם מִתְּהוֹמוֹת וְהֶעְפִיל אֶל תְּקוּמָה וְעַצְמָאוּת, הֲגָנָה ּובִנְיָן ל עַם שֶׁ עַל תַּעֲצוּמוֹת נֶפֶׁש שֶׁ

ְִּריחָה וִיצִיָרה;  ם וְצִוּוּ חַיִּים, פ ָׁ חְֵרפוּ נַפְש עַל גְּבוַּרת לוֹחֲמִים שֶׁ
בָטִים, הָאֱמוּנוֹת וְהֵַּדעוֹת, הַמָּסֺרוֹת  ְׁ ר הָעֵדוֹת וְהַּׁש ֶׁ עַל קִבּוּץ גָּלוּיוֹת מֵאְַרבַּע כַּנְפוֹת הָאֶָרץ וְעַל עֹש

וְהַתְּפִלּוֹת; 
לוֹם, לְאוֹר  ָׁ תִּית חַּיֵינוּ עַל יְסוֹדוֹת הַחֵרוּת הַּצֶֶדק וְהַּש ְׁ ּנַש ֹז הָרוּחַ לְהַצְהִיר בִּפְנֵי עַם וְעוֹלָם שֶׁ עַל ע

ל נְבִיאֵי יִשְָׂראֵל;  חֲזוֹנָם שֶׁ
לוֹם בֵּין בְּנֵי שָָׂרה לִבְנֵי הָגָר, וְעַל כִּסּוּפֵי הַגְֻּאלָּה הַמְפַעֲמִים  ָׁ אִיפָה לְש ְׁ עַל הָאֱמוּנָה וְהַתִּקְוָה, עַל הַּש

.ּ בָּנוּ וּמְכוֹנְנִים מִצְעֵָדנו

הרב מאיה ליבוביץ, פרשת המים: טבילה כהזדמנות לצמיחה, להיטהרות ולריפוי )הקיבוץ המאוחד, 
2011(, עמ' 146

ִּיׁשִי מַחֲׁשָבָה לַעֲלִיַּית קִיר קְטַנָּה בָּהּ תִּׁשְמְִרי אֶת יְפִי הֶָרגַע הַזֶּה. הַקְד
ים ִׁ תְּהֵא לָךְ ּפִנָּה ׁשֶל קְֻדׁשָּה ׁשֶתּוּכְלִי לִׁשְאֹף מִמֶּנָּה בְּיָמִים קָש

וּנַמִּית וְנַעֲשָׂה לָהּ נֵס כֵּן תִּזְכִּי אַתְּ. כְּׁשֵם ׁשֶזָּכְתָה הַּשׁ
לֹא עַל הַנִּסִּים הַגְּדוֹלִים בִּקַּׁשְתְּ,

גַּם בְּנֵס קָטָן ׁשֶל יוֹם יוֹם תְּהֵא שִׂמְחָה גְּדוֹלָה.
אָמֵן כֵּן יְהִי ָרצוֹן!


