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עם מלאת למדינת ישראל שבעים שנה וכדי לא להיות מן הכופרים בטובה1, מתחדד הצורך להעמיק ולחזק את ההודאה על הנס של 
תקומת המדינה2. היות ותקנה אין בידינו לתקן, אנו מבקשים להמליץ לנושאי התפילה ביום העצמאות תפילת 'על הניסים',בנוסח 

שהובא לעיל3. 
הקמת מדינת ישראל, והאירועים הנלווים רוממו את רוחם של רבים מן היהודים, שחוו נס בהתרחשותו ומתוכו נוצרה תחושת החובה 

להודות4. 
הדרך המסורתית להודות על התרחשות ציבורית כמו תקומת המדינה, נוסחה בימים קדומים, בימי חנוכה ופורים -  בברכת 'שעשה הדרך המסורתית להודות על התרחשות ציבורית כמו תקומת המדינה, נוסחה בימים קדומים, בימי חנוכה ופורים -  בברכת 'שעשה 

ניסים' ובתוספת לברכת ההודאה בתפילת העמידה ובברכת המזון – 'על הניסים'. 
האם ניתן להוסיף 'על הניסים' לברכת ההודאה בתפילה ובברכת המזון על אף שלא נתקנה תקנה? יש מי שסבור שאין בכך כל מניעה. 
כך נראה מדברי רבי יוסף קארו5 ומדברי הרב עמדין6 . ואף שאין למתפלל לשאול צרכיו בשלוש ברכות האחרונות – צרכי צבור מותר7 
. ועוד שתוספת על הניסים אינה בקשה אלא הודאה8. וכן הכריעו הלכה למעשה בזכות אמירת 'על הניסים' בברכת ההודאה: הרב 

האדאיה9 ואף הרב דוד, רבה של עפולה10. 
עם זאת נראה כי הרמ"א מסתייג מאמירת על הניסים שלא נתקנה11 ובאופן מובהק יותר גם הב"ח12. ועל רקע זאת יש המבקשים . ועל רקע זאת יש המבקשים 
להעתיק את אמירת 'על הניסים' מברכת ההודאה אל התחנונים שלאחר תפילת עמידה (אחרי 'יהיו לרצון אמרי פי' יחד עם א-להי 

נצור'), ובברכת המזון13 להוסיפה בין הוספות 'הרחמן'14.  

1 רמב"ן דברים לב ו; סדר היום לרבי משה בן מכיר סדר חנוכה ד"ה שבא; 
הרב מ"מ כשר, התקופה הגדולה עמ' רנח-רנט.  

2 המגמה הכללית מתוארת ומנומקת הלכתית, במאמר 'על הגאולה ועל 
התמורה בתפילה' שפורסם בחוברת 14 של בית הלל (אב, תשע"ז) עמ' 4-9. 

ניתן לקראו באתר 'בית הלל'. 
3 הנוסח, בן שבעים המילים, מבוסס על יצירתו של איתי ישראל קגן. הוא הנוסח, בן שבעים המילים, מבוסס על יצירתו של איתי ישראל קגן. הוא 

שודרג בלימוד משותף של רבני ורבניות בית הלל ובהסכמת המחבר. הוספנו 
קישורים לחלק מן הנוסחים האחרים של התפילה. יש למסגרת של תפילת 'על 
הניסים' נוסחאות שונות. כל אחד מוזמן להתאים את המתפרסם כאן לתבנית 

נוף סידורו. 
4 ראו למשל הרב ש' גורן תורת המועדים (תשכ"ד) עמ' 583-590. 

5 בית יוסף אורח חיים סימן תרצג.  

6 מור וקציעה סימן תרצג. מור וקציעה סימן תרצג. 

7 אורח חיים סימן קיב א. 

8 אמירת 'על הניסים' היא בוודאי לא 'צרכי יחיד' ויכולה להכלל תחת 'צרכי 
הרבים'.  

יש להעיר כי ההוראה שלא להוסיף לברכות אלו נוגעת דווקא לבקשת 
צרכים. ויש להשוות להוראת התלמוד שלא לבקש צרכיו בלשון ארמית (שבת 

יב ב) בעוד שאמירת השבח אפשרית בארמית והראיה קדיש. 
9 הרב עובדיה האדאיה, שו"ת ישכיל עבדי חלק שמיני, השמטות, סימן ד, הרב עובדיה האדאיה, שו"ת ישכיל עבדי חלק שמיני, השמטות, סימן ד, 

שאלה ב. 
10 הרב שמואל דוד, ופרוס עליה סוכת שלומך (2000), סימן ט', עמ' מט-נא. 

וכן העלו הצעה להוספת 'על הניסים' זו: הרב עזרא בן ציון מלמד, פרקי 
מנהג והלכה (1959) עמ' 191-192; הרב ח"ד הלוי, דת ומדינה (1969) עמ' 

105-106 ועוד. 
וכך מוצעים נוסחי 'על הניסים' במחזור תפילות ליום העצמאות של הקיבוץ 

הדתי (תשל"ו) עמ'  101; 
ובמחזור תפילות של ישיבת רמת גן: גואל ישראל :פרקי אורות ליום ובמחזור תפילות של ישיבת רמת גן: גואל ישראל :פרקי אורות ליום 

העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של הראי"ה קוק עם סידור התפילה 
מיסודו של הרב משה צבי נריה (תש"ס) עמ' 168; מחזור קורן ליום העצמאות 

בעריכת הרב בנימין לאו ויואל רפל (2013) עמ' 42-43  ועוד. 
11 אמנם דווקא הרמ"א מצדיק את אמירת הפיוטים אפילו בשלוש ברכות 
הראשונות של תפילת עמידה משום שהם 'צרכי רבים' (או"ח קיב ב).  
יש גם לומר שהסתייגות הרמ"א היא מאמירת 'על הניסים' ביום שאינו יש גם לומר שהסתייגות הרמ"א היא מאמירת 'על הניסים' ביום שאינו 

פורים (כמו אמירתו בט"ו באדר לפרוז) אבל הוספתו ביום שאירע בו הנס לא 
שמענו שאסר. וראו גם משנה ברורה סימן תרצג ס"ק טו. 

12 'ואם אמר על הנסים בחמשה עשר צריך לחזור ולהתפלל דמשנה ממטבע 'ואם אמר על הנסים בחמשה עשר צריך לחזור ולהתפלל דמשנה ממטבע 
הברכה שטבעו חכמים הוא' (ב"ח או"ח תרצג). וכך הסכים גם הפרי חדש 

שם. אמנם האחרונים חלקו על הוראתו לחזור ולהתפלל אך נראה שלא חלקו 
על עמדתו העקרונית ראו מגן אברהם, טורי זהב ומשנה ברורה לסימן תרצג 

ב. אמנם ראו את האמור בסוף ההערה הקודמת.  
13  מן הסוגיה במסכת שבת כד א, נראה שהזכרת 'על הניסים' בברכת המזון 

נגרר אחר איזכורה בתפילה. 
14  ויפתח במילים: 'הרחמן הוא יעשה לנו נסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו ויפתח במילים: 'הרחמן הוא יעשה לנו נסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו 

בימים ההם בזמן הזה. בימי....' על פי הרמ"א או"ח קפז ד; תרפב ב. 




