
 לעילוי נשמת רות בת עקיבא יוסף

 
 

ביאור ברכת מודים  

ומודים   מאמינים אנחנו בך   מודים אנחנו לך

ה'   שאתה הוא ה על כךאנחנו לך בהשתחווא

תקיף ובעל   אלוקינו אדון הכל היה הווה ויהיה 
היכולת ובעל הכוחות כולם עילת העילות וסיבת  

 . בהשגחה פרטיתהווה המשגיח עלינו בהסיבות 

שקראת את שמך על אבותינו,   ואלוקי אבותינו
 בעברוהשגחת עליהם   התגלית על ידם בעולם

 . ה' יהיה אלוקינו בעתיד גם - לעולם ועד

 .  חיינו הסלע הגדול והחזק התומך את צור

ישענו   שומר עלינו שלא תבוא עלינו צרה מגן 
כאשר אנו נמצאים בצרה הוא המושיע אותנו  

לשון נוכח, אנו מחזקים בליבנו את  אתה  ממנו 
 יסוד האמונה שה' נמצא איתנו בכל רגע ורגע

  לשון נסתר שכן אין לנו השגה במהותוהוא 

כל דור ודור צריך להודות על לדור ודור 

נתן לך נודה לך . הישועות המיוחדות שנעשו לו
 הודאה והודיה בדור זה ובכל הדורות הבאים

ונפרסם לאחרים תהילות  נספר   ונספר תהילתך
 ה'

וכעת אנו מפרטים את הדברים העיקריים עליהם  
 אנו מודים:

בראש ובראשונה אנו מודים על עצם  על חיינו 

בכל רגע ורגע המסורים בידך  מתנת החיים
הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו ונותן לנו מנת  

 . חיים נוספת

ועל נשמותינו  לה' על כל אלה  אנו מודים  

הנשמה שרובה נמצאת אצל ה'   לע הפוקדות לך
והוא נותן לאדם ממנה ניצוצות וחלקים השורים  
בנו על פי עמלינו בתורה ובמצוות ועל ידי כך אנו  

 מתעלים במדרגותינו, ועל כך אנו מודים לו. 

  הניסים הנסתרים ועל ניסך  אנו מודים עוד

ניסים   מנועבכל יום ויום ה' עושה שבכל יום 

על ההצלה  נפלאותיךועל  . כמה וכמה פעמים
 שהן מאיימות  ידענו  מרעות וצרות שכלל לא  

 והטובות ה' עושה   את הנפלאות וטובותיך עלינו

ועל כל אלה  שבכל עת כלומר: אימנו בכל רגע

 . ערב ובוקר וצהרים מודים אנחנו לך

המיטיב אפילו למי שמגיע לו עונש,   הטוב

מידת   כי לא כלו רחמיך בתקווה שייטיב דרכיו

במתנת חינם גם   והמרחם גמרת הרחמים אינה נ

כי לא תמו   אם אין הצדקה לכך מצד הנותן

אין אצל הקב"ה מצב שבו 'לפי התכנית   חסדיך

  מאז ולתמיד  מעולם  ,מנת החסד נשלמה'

ועל ידי התקווה מתרבים הסיכויים   קיווינו לך

 . לישועת ה'

על כל סוגי החסדים שהזכרנו  ועל כולם 

יהי רצון   - יתברך ושאנחנו מודים לך עליהם
שכל בני העולם יכירו שהוא מקור הברכות ויודו  

אנו מבקשים שה' שייתן   –  ויתרומםלו על כך 

  שמך מלכנו בלב כל נבראיו שיכירו ברוממותו 
שכל הבריות יכירו את גילויי ההטבה והחסד של 

  ה' ומתוך כך יתעוררו לרומם את ה' ולברכו
בלי סוף והגבלה לעולם  ללא כל הפסקה תמיד, 

 .ויעשו זאת גם לעולם הנצח  דועל זמן ש

לא רק הבריאים והמאושרים  וכל החיים יודוך 
צריכים להודות אלא כל אדם צריך להודות על  

את    ויהללו  בתמידות סלה עצם מתנת החיים

  באמת את גילוי הנהגות החסד של ה' שמך
מתוך הכרה פנימית ואמיתית הנגלית על ידי 

זק והתקיף  הח  ל- הא .ריבוי טובותיו בבריאה 

 המוציא אותנו מעומק הצרות ישועתנו  בחסד

התומך בנו ועוזר לנו להתמודד עם   ועזרתנו 

 בתמידות  סלה קשיים 

הגילוי המרכזי שה' מגלה לנו  ברוך אתה ה' 

שהוא מקור הטוב    הטוב שמך  מהנהגותיו הוא
 . המרבה להיטיב

לא רק שאנו חייבים בהכרת הטוב, אלא שאנו  ו
כי רק   ולך נאה להודותשכן  חפצים להודות לו, 

 . לו יפה ומתאים להודות


