
בס"ד

ברכת מודים

שי פינקלשטיין

רב קהילת ניצנים
Shiur is sponsored by Lynn and Jan Fidler in celebration of the barmitzvah of their 
grandson Gili Fidler today and in gratitude to the Al-ty for having granted his family the 
merit of making aliya on 30 November 2015 

מֹוִדים אֲנַחְנּו לְָ 
ׁשֶאַּתָה הּוא ה' אֱֹלהֵינּו וֵאֹלהֵי אֲבֹותֵינּו לְעֹולָם וָעֶד 

צּוֵרנּו צּור חַּיֵינּו ּומָגֵן יִׁשְעֵנּו אַּתָה הּוא 
לְֹדר וָֹדר נֹוֶדה ּלְָ ּונְסַּפֵר ּתְהִּלָתֶָ 

עַל חַּיֵינּו הַּמְסּוִרים ּבְיֶָדיָ 
וְעַל נִׁשְמֹותֵינּו הַּפְקּודֹות לְָ 
וְעַל נִּסֶיָ ׁשֶּבְכָל־יֹום עִּמָנּו 

וְעַל נִפְלְאֹותֶיָ וְטֹובֹותֶיָ ׁשֶּבְכָל־עֵת 
עֶֶרב וָבֶֹקר וְצָהֳָריִם 

הַּטֹוב, ּכִי ֹלא כָלּו ַרחֲמֶיָ 
הַמְַרחֵם, ּכִי ֹלא תַּמּו חֲסֶָדיָ 

ּכִי מֵעֹולָם ִקּוִינּו לְָ

ספר אבודרהם שמונה עשרה

מודים אנחנו לך מלשון אך צדיקים יודו לשמך. והירחי פי' מודים משתחוים 
כדמתרגמי' ואשתחוה אל המלך ומודינא למלכא ואמרינן בבראשית רבה 

(תנחומא ויחי) כי לא שאול תודך ומי הוא מודה מי שהוא חי ומשתחוה לחי 
העולמים שכן כתיב (ישעיה לח, ח) חי חי יודוך ולכן אמר בסוף וכל החיים 

יודוך סלה לפי שאנו חיים ואתה חי מודים אנחנו לך. ותמצא כי מודים עולה 
במנין מאה לרמוז שאנחנו מודים לו במאה ברכות בכל יום. צור חיינו על שם 

צור חיי. מגן ישענו על שם (ש"ב כב, לו) ותתן לי מגן ישעך. אתה הוא לדור 
ודור על שם (תהלים קמו, י) לדור ודור הללויה. נודה לך על שם אך צדיקים 
יודו לשמך. ונספר תהלתך על שם (תהלים קמה, כד) תהלת ה' ידבר פי ועל 

שם (שם קמה, ו) וגדולתך אספרנה. ועל חיינו המסורים בידך על דרך (תהלים 
לא, טז) בידך עתותי. ועל נשמותינו הפקודות לך שנאמר (תהלים לא, ו) בידך 

אפקיד רוחי שנפשות האדם הם בידו פקדון בכל לילה עד שייקץ. ועל נסיך 
שבכל יום עמנו על שם (תהלים ס, ו) נתת ליראיך נס להתנוסס. ועל 
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נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ע"ש (תה' מ, ו) רבות עשית אתה ה' אלהי 
נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. ערב ובוקר וצהרים ע"ש (תה' נה, יח) ערב 

ובוקר וצהרים אשיחה ואהמה. הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו 
חסדיך ע"ש (איכה ג, כב), חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו. ואמר לשון 

הטוב על ההודאה על החסד ע"ש (תה' קו, א) הודו לה' כי טוב כי לעולם 
חסדו. ואף על פי שלשון הפסוק הוא תמנו בכאן אינו נופל לשון תמנו אלא 

תמו המ"ם בדגש כי בפסוק יתפרש כך חסדי השם עמנו כי לא תמנו אנחנו. 
אבל בכאן אינו נופל פירוש זה לכך צריך לומר תמו. כי מעולם קוינו לך על 

שם (תה' כה, ו) זכור רחמיך ה' וחסדיך כי מעולם המה.

שמואל ב פרק כב פסוק לו

וַּתִּתֶן־לִ֖י מָגֵ֣ן יִׁשְעֶָ֑ וַעֲנֹתְָ֖ ּתְַרּבֵֽנִי:

מצודת דוד שמואל ב פרק כב פסוק לו

(לו) מגן ישעך - ישעך היה לי למגן:

וענתך תרבני - הענוה שבך להשגיח בי עשה אותי כאלו הייתי עם רב אף כי 
היו אנשי מתי מספר נצחתי האויב כאלו היו רבים עמדי:

תהלים פרק לא פסוק ו

(ו) ּבְיְָדָ֘ אַפְִק֪יד רּ֫וחִ֥י ּפִָד֖יתָה אֹותִ֥י יְֹקוָ֗ק אֵ֣ל אֱמֶֽת:

תהלים פרק לא פסוק טז

(טז) ּבְיְָדָ֥ עִּתֹתָ֑י הַּצִ֮ילֵ֤נִי מִּיַד־אֹ֝ויְבַ֗י ּומֵֹרְדפָֽי:
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