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'מודי דרבנ ' בבבלי ובירושלמי –
*
בי יהודי התפוצות ליושבי אר ישראל
הקדמה
כשהחז מגיע לברכת הודאה בחזרת הש" ומשתחווה כל הציבור משתת אתו
בהודאה ,באומרו את תפילת 'מודי דרבנ ' .חשיבותה של תפילה זו נקבעה הלכה
למעשה בסוגיה בברכות )כא ,ע"ב( ,לפיה היחיד לא יתחיל את תפילתו בלחש ,א לא
יוכל לגמור ולהצטר לתפילת הציבור כשהחז יגיע לברכת 'מודי '.
הסיבה להשתתפות הציבור דווקא בברכת ההודאה מוסברת על ידי רבי דוד אבודרה :
שאי דר העבד להודות לרבו ולומר לו 'אדוני אתה' על ידי שליח ,אלא כל אד
צרי לקבל בפיו עול מלכות שמי  ,וא יקבל על ידי שליח אינה קבלה גמורה,
שיוכל להכחיש ולומר לא שלחתיו  ...וזה שאמר דוד ' ַמ ְר ִ י ַלה' ֵא ִלי ָ ה'
)תהלי קמ ,ז( אני בעצמי אמרתי לו ולא על ידי שליח.
1

)פירוש לסידור ,שמונה עשרה ,ד"ה וכשיגיע הש" (

ַחנ ָל ְ  ָ ָ .ה ה א ה'
אכ הציבור פותח את 'מודי דרבנ ' באות מילי )"מ ִדי ֲאנ ְ
ֱא ל ֵֹהינ וֵא ל ֵֹהי ֲאב ֵתינ "( ,וג המילי שבסו חוזרות בדיוק על הפתיחה שאומר
ַחנ מ ִדי ָל ְ "( .כמו כ  ,המילה "חיי " מופיעה מספר פעמי בשתי
החז )"ַ ...על ֶ ֲאנ ְ
התפילות .אמנ  ,חר הדמיו בי תשובת הציבור לבי חזרת הש"  ,הציבור מוסי
ניסוחי חדשי משלו ,כדי להביע את ההודאה הציבורית המיוחדת.

1

עיי ג בפירוש ר"י בר יקר )מובא בסידור "תפילה למשה" ,ירושלי  ,מכו מעדני אשר ,תשס"א(.
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בשתי הגרסאות התלמודיות של הבבלי ושל הירושלמי יש דעות שונות אודות נוסח
הברכה .אות דעות של "רבנ " שולבו בנוסח אחיד ,ובעקבות כ התפילה נקראת כבר
בתקופת הגאוני בש 'מודי דרבנ '.2
התפילה היא "עבודה שבלב" ,ואכ התפילות משקפות ומתארות הרהורי ובקשות
שבלב האד המתפלל .עיו השוואתי במקורות מקבילי של 'מודי דרבנ ' יכול ללמד
רבות על תפיסת העול ומחשבות ליב של יהודי אר ישראל ,בניגוד לזו של יהודי
התפוצות.
נרצה ,א כ  ,לנתח את המקורות בתלמוד הבבלי והירושלמי ,להצביע על השוני
המהותי ביניה  ,ולבסו לעמוד על הנוסח הסופי שבסידורינו .באמצעות עיו זה נבקש
לחשו מסרי חשובי  ,מימי חז"ל ועד ימינו אנו.

א .נוסח התלמוד הבבלי
בגמרא בסוטה )מ ,ע"ב( מובאות חמש שיטות ,מהו נוסח ברכת 'מודי דרבנ ' .נראה,
שכל אחת מ ההצעות משקפת תפיסה מיוחדת.3
רב מסתפק בחזרה על מילות הפתיחה של החז  ,וג הסיומת "על שא)נח(נו מודי ל "
אינה אלא ניסוח חוזר של אותה פתיחה .ההודאה של רב מתייחסת ,א כ  ,לעצ
אפשרות האד להודות לה'.4
שמואל מוסי את המילי "אלהי כל בשר" ,ובכ הוא מדגיש את התפקוד הביולוגי
של האד המתפלל.5
 2כ פירש הבית יוס )או"ח סי' קכז ד"ה וכשיגיע( את מקור הש  .יש לציי  ,שלראשונה מוזכר
המושג "מודי דרבנ " בתקופת הגאוני ראה תשובות הגאוני החדשות )הוצאת עמנואל ,אופק(,
סי' כ"ח ד"ה תשמ"ט.
 3עיי רש"י על אתר.
 4כ פירש רש"י .בדר אחרת פירש הרא"ש )ברכות פ"ג סי' י"ט(" :על מה שזכיתנו מכל האומות
וקרבתנו להודות ל " ,דהיינו בחירת ע ישראל וקירובו לקב"ה במטרה להודות לו .הסבר זה מושפע
ישירות מהניסוח שבירושלמי" :מודי אנחנו ל  ...שהחייתנו וקיימתנו וזכיתנו וסייעתנו וקרבתנו
להודות לשמ " )ראה למטה(.
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רבי סימאי מוסי את המילי "יוצרנו יוצר בראשית" :לא רק המצב הנוכחי של "כל
בשר" ,אלא הבריאה כולה מחוייבת להודות ליוצר בראשית.
חכמי נהרדעא הוסיפו את המילי "ברכות והודאות לשמ הגדול על שהחייתנו
וקיימתנו" .יש בדבריה מעי ברכת 'שהחיינו וקיימנו' ,שכ ה מרגישי צור מיוחד
להודות על עצ השרדות וקיומ כקהילה יהודית בתפוצות.
רב אחא בר יעקב מוסי על דברי קודמיו בקשה לשיבת ע ישראל לארצו ,לקיבו
גלויות ולבניי המקדש" :כ תחיינו ותחננו ,ותקבצנו ותאסו גליותינו לחצרות קדש ,
לשמור חוקי ולעשות רצונ בלבב של " .6הוא א משלב בתפילתו ניסוחי מובהקי
ֹאכלה וְ ִה ְלל ֶאת ה' ְמ ַק ְ ָציו יִ ְ ה ְ ַח ְצר ת ָק ְד ִ י" )ישעיהו
מהמקרא ִ " :י ְמ ְס ָפיו י ְ
ס"ב ט(; " ַל ֲע ת ְרצ ְנ ָ ֱא ל ַֹהי ָח ָפ ְצ ִ י וְ ת ָר ְת ָ ְ ת ְ ֵמ ָעי" )תהלי מ' ט(.
הנוסח של אנשי נהרדעא ,יחד ע חתימתו של רב אחא בר יעקב ,מוב היטב לאור
הרקע ההיסטורי של העיר נהרדעא ,אשר הייתה קשורה לאר ישראל ולירושלי .
לפי רב שרירא גאו )באגרתו ,רבנ סבוראי ,סימני פא ו קא( ישבו יהודי בנהרדעא
כבר בשלהי ימי בית ראשו )במאה ה  6לפני הספירה( ,לש הגיעו בימי יכניה מל
ֶיה
ֲב ֶדי ָ ֶאת ֲא ָבנ ָ
יהודה .בית הכנסת נבנה מאבני בית המקדש ,על פי הפסוק " ִ י ָרצ ע ָ
ֲפ ָר יְ חֹנֵנ " )תהלי ק"ב טו( ,וא שמו מעיד עליו "ש ויתיב" ,דהיינו" :ששב
וְ ֶאת ע ָ
מדוכתיה ויתיב בנהרדעא" .בעיר שכנה ישיבה גדולה ובה תלמידי חכמי מפורסמי ,
דוגמת שמואל ,וג מושבו של ראש הגולה היה ש  .7רבי עקיבא ירד לנהרדעא לעבר
את השנה )משנה ,יבמות טז ,ז( ,ומש אספו נדבות ותרומות של בני הגולה לצורכי
העיר ירושלי ובית המקדש .8לאור תפקידה המרכזי של נהרדעא בקהילות התפוצות
מובני דברי אביי ,שהשכינה שרויה בנהרדעא )מגילה כט ,ע"א(.

5
6
7
8

באותו אופ  ,שמואל גורס "רופא כל בשר" בחתימת ברכת "אשר יצר" )ברכות ס ;(:ראה בני
גזונדהייט" ,ברכת 'אשר יצר את האד " ,אסיא ,ט"ז ,ג ד )תשנ"ט(  .124 137 ,1998יתכ שסיבת
הדבר נעוצה בהיותו של שמואל רופא במקצועו )ראה ,למשל ,שבת קח.(:
רב אחא בר יעקב דאג ליישוב אר ישראל ,וא שילב זאת בשיקוליו ההלכתיי )ראה תמיד כט.(:
עיי שבת קטז ,:ובבא קמא נט.:
עיי יוס ב מתתיהו )קדמוניות יח ,(313:וכ גיטי יד.: .
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א כ  ,תפילת 'מודי דרבנ ' של נהרדעי ,יחד ע תוספת התפילה של רב אחא בר
יעקב ,תואמות את השקפת של יהודי נהרדעא :ה ראו את עצמ כגולי אר ישראל
בתפוצות בבל ,והתפללו יו יו לשיבת ע ישראל לארצו.9
רב פפא גורס ,שיש לשלב את כל הדעות הנ"ל ביחד" :הילכ נימרינהו לכולהו" .לדעתו,
דווקא החיבור של כל הדעות הנ"ל ביחד מביע התפתחות הגיונית והדרגתית :תחילה
האד מודה על עצ ההזדמנות להודות לבוראו )רב( ,לאחר מכ הוא מודה ל"א להי
כל בשר" על עצ בריאתו )שמואל( ,ומתו כ הוא מגיע לידי הודאה ליוצרו על
הבריאה כולה )רבי סימאי( .קיו ע ישראל בתפוצות ראוי לברכה בפני עצמה
)נהרדעא( ,אשר משולבת ע התפילה לשיבת ציו  ,בניי המקדש ושמירת המצוות
באר ישראל )רב אחא בר יעקב( .שילוב של כל הדעות הנ"ל יוצר מהל רעיוני רצו
ואחיד ,שהוא ,לפי רב פפא ,היסוד של שילוב כל הבקשות יחדיו לנוסח של 'מודי
דרבנ '.10
מכל מקו  ,חמשת הניסוחי שבבבלי מסתיימי בלשו "על שאנו מודי ל " ,כמו
הפתיחה של החז "מודי אנחנו ל " ,וזאת על פי הכלל הידוע" :מעי פתיחת סמו
לחתימת " )פסחי קד ,ע"א( .זאת מאחר ועל פי תפיסת הבבלי ,דברי הקהל באי
כתגובה לדברי החז  ,ואי בה קביעת ברכה בפני עצמה.

 9לאור זאת ,יתכ ג להסביר באופ שונה את הביטוי "א להי כל בשר" בהצעת שמואל :יתכ שא
הוא מכוו לשיבת ציו  ,וכפי שעולה מאזכורו בנבואת ירמיהו )לב ,כו כז(.
 10במקומות אחרי מצינו ,שרב פפא משלב להלכה דעות שונות :ראה ברכות )יא ,ע"ב( לעניי ברכות
התורה ,וש )סא ,ע"ב( לעניי ברכת 'אשר יצר' .ועיי בני גזונדהיט" ,לימוד התורה על פי ברכות
התורה" ,שמעתי ) 167תשס"ז( ,עמ' .51 67
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ב .נוסח התלמוד הירושלמי
בירושלמי מובאות ארבע הצעות שונות לתפילת 'מודי דרבנ ':
ר"ש בש רבי יוחנ בש ר' ירמיה ,ר' חנינא בש ר' מיישא ,ר' חייא בש ר'
סימאי ,ואית דאמרי ליה חבריא בש ר' סימאי :מודי אנחנו ל אדו כל הבריות
אלוה התושבחות צור עולמי חי העול יוצר בראשית מחיה המתי שהחייתנו
וקיימתנו וזכיתנו וסייעתנו וקרבתנו להודות לשמ ברו אתה ה' אל ההודאות.
רבי בא בר זבדא בש רב :מודי אנחנו ל שאנו חייבי להודות לשמ " ְ ַר ֵ ָה
ית" )תהלי עא ,כג( ברו אתה ה' אל ההודאות.
ְ ָפ ַתי ִ י ֲא ַז ְ רָה ָ ְ ְונ ְַפ ִ י ֲא ֶ ר ָ ִד ָ
רבי שמואל בר מינא בש רבי אחא :הודייה ושבח לשמ  ,ל גדולה ל גבורה ל
תפארת יהי רצו מלפני ה' א להינו וא להי אבתינו שתסמכינו מנפילתינו ותזקפנו
מכפיפתינו כי אתה הוא סומ נופלי וזוק כפופי )על פי תהלי קמה ,יד( ומלא
רחמי ואי עוד מלבד ברו אתה ה' אל ההודאות.
בר קפרא אמר :ל כריעה ,ל כפיפה ,ל השתחויה ,ל בריכה "כי ל תכרע כל
ְה ִ ְפ ֶארֶת
ְה ְ ב רָה ו ַ
בר תשבע כל לשו " )על פי ישעיה מה ,כג(; " ְל ָ ה' ַה ְ ד ָ ה ו ַ
ְהעֹ ֶ ר
ְה ִ ְת ַנ ֵ א ְלכֹל ְלרֹא  :ו ָ
ְהה ד ִ י כֹל ַ ָ ַמ ִי ָב ֶר ְל ָ ה' ַה ַ ְמ ָל ָכה ו ַ
ֵצח ו ַ
ְה ַ
וַ
ְה ָ ב ד ִמ ְ ָפנֶי ָ ְו ָ ה מ ֵ ל ַ ֹל ְבי ְָד ָ ַֹח ְגב רָה ְבי ְָד ָ ְל ַג ֵ ל ְל ַח ֵק ַל ֹל :ו ְַע ָ ה
וַ
ַחנ ָל ְ ְמ ַה ְל ִלי ְל ֵ
ֱאל ֵֹהינ מ ִדי ֲאנ ְ

ִ ְפ ְר ֶ ָ " )דברי הימי א ,כט ,יא יג(,

ֹאמ ְרנָה ה' ִמי
ַ
ֶפ " )מלכי ב ,כג ,ג( משתחוי  ָ " ,ל ַע ְצמ ַתי
" ְ ָכל ֵלב ְב ָכל נ ֶ
ָכמ ָ ַמ ִ יל ָע ִני ֵמ ָחזָק ִמ ֶ

ְא ְבי ִמ ֹזְל " )תהלי לה ,י( ברו אתה ה' אל
ו ְָע ִני ו ֶ

ההודאות.
א"ר יוד נהגי רבני אמרי' כולהו ואית דאמרי או הדא או הדא תני ובלבד שלא
ישוח יותר מדאי.
)ברכות א ,ה(

ל "( ,מסיי

הירושלמי את תשובת הע

בניגוד לחתימת הבבלי )"על שאנו מודי
בברכה "ברו אתה ה' אל ההודאות".
הבדל זה נובע מכ שבאר ישראל יש חובה להודות לה' ,ולפיכ תשובת הע כא
מתבקשת ומתחייבת :על פי תפיסת היהודי היושבי באר ישראל ,אשר מודי על
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עצ שהיית באר ישראל ,תחושת ההודאה "קובעת ברכה לעצמה" פשוטה
כמשמעה .ג רב ,שהסתפק לפי הבבלי בנוסח של "מודי אנחנו ל ה' אלהינו על שאנו
מודי ל " ,מרחיב בירושלמי את הנוסח ,ומדגיש את החיוב להודות לה' )על פי תהלי
עא ,כג( ייתכ לאחר עלייתו לאר ישראל .11אכ ההצעות שבירושלמי לתפילת
'מודי ' ה עשירות יותר ,והניסוחי משלבי ג פסוקי מפורשי מהמקרא ,כולל
ַחנ ָל ְ " )דברי הימי א ,כט ,יג(.
הפסוק הכולל את הביטוי המפורש "מ ִדי ֲאנ ְ
באופ עקרוני צריכה כל ברכה לפתוח בנוסח "ברו אתה ה' ,"...אלא א

כ היא

סמוכה לחברתה .12לפי הירושלמי' ,מודי דרבנ ' היא ברכה בפני עצמה ,א היא לא
פותחת בנוסח "ברו אתה ה'" .לפיכ  ,נית להניח שהיא סמוכה לברכת "המחזיר
שכינתו לציו " .13ואכ  ,ארבע ההצעות בירושלמי מתארות בקשות שונות של שיבת ע
ישראל לארצו ,יחד ע חזרת השכינה לירושלי .
עיו בהצעות השונות של הירושלמי מאפשר לזהות תפיסות שונות ,המשתלבות לרצ
רעיוני הגיוני.
הדעה הראשונה משלבת את הניסוחי והרעיונות המובאי בבבלי ,והדברי א
נמסרי בש אותו רבי סימאי הנזכר ש  .אמנ  ,תפילתו של רב אחא בר יעקב לקיבו
גלויות חסרה לגמרי בירושלמי ,שהרי אי סיבה שיושבי אר ישראל יתפללו לשוב
לארצ  .במקו בקשה זו ,מופיעה ההודאה על זכות להיות באר ישראל .ג
התוספת "מחיה המתי " משקפת את רוחו של דור התחייה ,שחזר מהתפוצות לאר
ישראל )מעי חזו העצמות של יחזקאל(.
רבי בא בר זבדא משלב בניסוחו פסוק מספר תהלי ַ ְ " :ר ֵ ָה ְ ָפ ַתי ִ י ֲא ַז ְ ָרה ָ ְ
ית" )תהלי עא ,כג( ,המופיע בהקשר של הודאה על הצלה מרעות
ַפ ִ י ֲא ֶ ר ָ ִד ָ
וְ נ ְ
הגלות .בכ הוא מוסי על דברי קודמיו את ההודאה על עצ הגאולה ,בדומה לנוסח

 11פסחי ד ,ע"א )ורש"י ש  :ד"ה כי סליק
סנהדרי ה ,ועוד.
 12ראה בהרחבה באנציקלופדיה תלמודית ,ער 'ברכות' ,כר ד ,עמ' רצה.
 13כ כתב הבית יוס )ש ד"ה וכשיגיע( .לחלופי  ,יש שהסבירו שברכת ההודאה כלל איננה צריכה
פתיחה )ראה תשובות הגאוני החדשות ,הוצאת עמנואל ,סימ כ"ח ד"ה תשמ"ט(.

רב מעירו מבבל לאר ישראל ,שהיה ר' חייא ש ;
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ברכת ההודאה על הגאולה שבהגדה של פסח" :ונודה ל שיר חדש על גאולתנו ועל
פדות נפשנו".
עיקר דברי ההודאה והשבח של רבי שמואל בר מינא ה המילי " :ל גדולה ל גבורה
ֵצח
וְה ִ ְפ ֶא ֶרת וְ ַה ַ
וְה ְ ב ָרה ַ
ל תפארת" ,המנוסחות על פי לשו הפסוקְ " :ל ָ ה' ַה ְ ד ָ ה ַ
ָב ֶר ְל ָ ה' ַה ַ ְמ ָל ָכה וְ ַה ִ ְת ַנ ֵ א ְלכֹל ְלרֹא " )דברי הימי א,
וְ ַהה ד ִ י כֹל ַ ָ ַמיִ
כט ,יא( .הוא מוסי תפילה לרחמי שמי ליהודי אר ישראל ,וההשתחווייה בזמ
אמירת 'מודי ' משמשת לו כמעשה סמלי של תנוחת הגו בזמ התפילה לחיות
בקוממיות באר ישראל" :שתסמכינו מנפילתינו ותזקפנו מכפיפתינו" .בתפילה עצמה
מופיע הנימוק "כי אתה הוא סומ נופלי וזוק כפופי " ,וניסוח זה משלב את לשו
הפסוק בספר תהלי "ס ֵמ ְ ה' ְל ָכל ַה ְֹפ ִלי וְז ֵק ְל ָכל ַה ְ פ ִפי ) ".קמה ,יד(.14
ג תפילתו של בר קפרא פותחת בפנייה פיוטית לה' ,באמצעות אזכור המילה "ל "
ארבע פעמי  .בעוד שבנוסח של האמורא הקוד הכפיפה מתייחסת לשיקו לאחר
תקופת הגלות הקשה ,הרי שהכפיפה לפי בר קפרא היא חלק מעבודת ה' באר ישראל:
"ל כריעה ,ל כפיפה ,ל השתחויה ,ל בריכה" .הפסוק מספר ישעיה מלמד ,שכל
יושבי תבל יקבלו עליה עול מלכות שמיי  ,והכריעה של הציבור באמירת 'מודי ' היא
במסגרת כריעת כל העמי לפני מל מלכי המלכי לעתיד לבוא .כשע ישראל יושב
בארצו יש מקו לעסוק בתיקו העול כולו ,15וכפי שמתאר הפסוק מדברי הימי את
ָב ֶר ְל ָ ה' ַה ַ ְמ ָל ָכה" .כמו כ  ,הכפיפה
" ִ י כֹל ַ ָ ַמיִ
מלכות ה' בכל העול
וההשתחויה בברכת 'מודי ' מתייחסת לעצ ההצלה מהגלות ,כפי שמפורש היטב
ֹאמ ְרנָה ה' ִמי ָכמ ָ
ַ
ברישא ובסיפא של הפסוק המשולב בסו התפילה ָ " :ל ַע ְצמ ַתי
ַמ ִ יל ָענִ י ֵמ ָחזָק ִמ ֶ וְ ָענִ י וְ ֶא ְבי ִמ ְֹזל ".
הפסוקי בנוסחו של בר קפרא ,אשר לקוחי מתו טקס המלכת שלמה על ידי דוד,
מתארי בצורה חגיגית את טקס ההמלכה בנוכחות כל הקהל .מעמד זה הוא בדיוק
הדג של תפילת 'מודי ' ,ועל פי תפיסת הירושלמי מ הראוי לחקות אותו בתפילת
'מודי דרבנ ' :הקהל העומד בירושלי רואה את חזרת השכינה לציו  ,מודה
 14יש לציי  ,שלדעת האבודרה )ש ( המושג "מודי " כולל בתוכו ג השתחוויה.
 15השוה ברכות נז ,ע"ב
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ומשתחווה לה' בחצרות בית המקדש ,ומקבל עליו כקהל של את עול מלכות שמי .
כש שדוד המל קרא לקהל בירושלי להצטר לברכת ה' ולהשתחוות לפניו ביחד
)דברי הימי א ,כט ,כ( ,כ ג הקהל בבית הכנסת מודה ומשתחווה לה' יחד ע החז .
ֶפ " בנוסח הירושלמי לקוחות מתיאור
לפי אותו עיקרו  ,ג המילי " ְ ָכל ֵלב ְב ָכל נ ֶ
מעשיו של יאשיהו ,אשר עסק בבדק הבית ובטיהור בית המקדש בירושלי )מלכי ב,
כג ,ג( .שיאו של תהלי זה היה בעת כריתת הברית המחודשת ע כל הע  .ג תיאור
מעמד זה מקביל להצטרפות הע אל החז בברכת 'מודי דרבנ ' ,ובשל כ בחר בר
קפרא לשלבו ב'מודי '.
לפי ניתוח זה ,נית לזהות ג בירושלמי רצ של התפתחות הגיונית ,אשר בא לידי
ביטוי בדעת רבי יהודה המשלבת את כל השיטות :לאחר הודאה על השיבה לאר
ישראל )דעה ראשונה( ,יש הודאה על עצ גאולתנו ופדות נפשינו )רבי בא בר זבדא(;
הדאגה למלכות ה' ,לשיקו ולקוממיות ע ישראל באר ישראל )רבי שמואל בר מינא(
מתחברת לבקשה של קבלת עול מלכות שמי ג על ידי כל אומות העול ; על ידי
שימוש בלשונות מקראיי אלו מצטר המתפלל כביכול למעמדות ההמוניי בימי דוד,
שלמה ויאשיה )בר קפרא(.

ג .ההבדלי בי תלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי
ההצעות השונות עליה עמדנו ,משקפות במדויק את הרקע הרוחני והדתי של יהודי
התפוצות ,השונה כל כ מזה של יושבי אר ישראל.16

 16ראה אייזיק הירש וייס "דור ודורשיו" ,וויע \ווילנא ,חלק שלישי ,תרס"ד ,עמוד  ;203 223ישעיהו
גפני "בי בבל לאר ישראל :עול התלמוד ועימותי אידיאולוגיי בהיסטוריוגרפיה של העת
רבעו לחקר תולדות ישראל ,שנה ס"ב )תשנ"ז( ,עמ'  ;213 242דוד רוזנטל,
החדשה" ,ציו
"מסורות אר ישראליות ודרכ לבבל" ,קתדרה  ,92תשנ"ט ,עמ'  ;48 7נריה גוטל" ,תורת אר
ישראל התלמוד הירושלמי במשנת הרב קוק" ,בתו  :איתמר ורהפטיג )עור ( ,ישועות עוזו,
ירושלי תשנ"ו ,עמ'  ;412 390יובל שרלו "תורת אר ישראל לאור משנת הראי"ה קוק" ,חיספי ,
ספרי הגול  ,תשנ"ח; יעקב בלידשטיי " ,תורת אר ישראל ותורת בבל במשנת הנצי"ב מוולוזיי'י ",
בתו  :אביעזר רביצקי )עור ( ,אר ישראל בהגות היהודית בעת החדשה ,ירושלי תשנ"ח ,עמ' 466
 ;477אני מודה להרב דר' אברה וולפיש להפניות אלה.
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ראשית ,בתפוצות יש הודאה על עצ הקיו בגלות ,יחד ע בקשה לשוב לאר ישראל.
הירושלמי ,לעומת זאת ,פותח בהודאה על שיבת ציו  ,ומוסי עליה תפילות נוספות
להצלחת הע היושב בארצו ,כולל בקשה לתיקו העול ברמה האוניברסלית.
שנית ,בתפוצות הע הוא רק בבחינת מגיב לדברי החז  .באר ישראל ,לעומת זאת,
הציבור והע "קובע ברכה בפני עצמה" על החזרת השכינה לציו  ,יחד ע בקשות
להצלחה ,אשר משולבות ומבוססות על פסוקי רבי מהמקרא.
ישנ תפילות נוספות ,בה נית לזהות את אות ההבדלי בי הבבלי לבי מקורות
ארצישראליי  .כ ה  ,למשל ,ההבדלי בתפילת "הביננו" )ברכות כט ,ע"א ,לעומת
ירושלמי ,ברכות ד(.
בסיס והסבר להבדלי אלו נית למצוא בפירושי השוני של התלמודי לדברי
המשנה בברכות אודות החסידי הראשוני " ,שהיו שוהי שעה אחת ומתפללי כדי
שיכונו את לב למקו " )ה ,א( .הבבלי שואל" :וכי מאחר ששוהי תשע שעות ביו
בתפלה ,תורת היא משתמרת ,ומלאכת היא נעשית?" ,ומשיב "מתו שחסידי ה
תורת משתמרת ומלאכת מתברכת" )לב ,ע"ב( .לעומתו ,הירושלמי משיב" :על ידי
היתה ברכה ניתנת בתורת וברכה נתנת במלאכת " )ה ,א( .בבבל
שהיו חסידי
התורה "משתמרת" ,דהיינו שומרי על המצב הקיי בלבד ,א באר ישראל "ברכה
ניתנת בתורת " ,דהיינו יש תוספת ברכה ,התפתחות ושגשוג מיוחד של תורת אר
17

ישראל.

הבדל זה הוא אופייני ליחס בי תורת בבל לתורת אר ישראל ככלל ,ומסביר היטב את
ההבדלי הנ"ל בי נוסח אר ישראל ובבל בתפילות של 'מודי דרבנ '.

ד .נוסח 'מודי דרבנ ' המקובל כיו
נוסח תפילת 'מודי דרבנ ' שבסידורי  ,ה נוסח ספרד וה נוסח אשכנז ,מושפע
ומורכב בעיקר מ הנוסח של הבבלי .נוסח הירושלמי בא לידי ביטוי רק בחתימה ,א

 17מפי הרב שלמה ברי  ,בש הרב יהודה עמיטל שליט"א.
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כי לא במדויק :הירושלמי גרס "ברו אתה ה' אל ההודאות" ,ואילו רוב הסידורי
אימצו גרסה מקוצרת " ָ ר ְ ֵאל ַהה ָדא ת" ,18בלי ש ה' .יש לציי  ,שלפי הרמב"
)הלכות תפילה ונשיאת כפיי ט ,ד( ג החתימה היא בלשו "על שאנו מודי ל "
כגירסת הבבלי.19
עולה ,א כ  ,שהנוסח הסופי שלפנינו הוא סינתזה בי גרסת הירושלמי והבבלי .לפי
ניתוחנו עד כה ,שילוב זה הוא משמעותי ביותר :על א שבדר כלל נפסקה הלכה על פי
התלמוד הבבלי ,מחברי הסידור ביקשו לצר לבקשותיה של יהודי התפוצות לשוב
מהגלות לאר ישראל )נוסח הבבלי( ,את חוויית ההודאה של הע היושב בציו וזכות
לחיות באר ישראל ובירושלי על פי המסורת וההבטחה של מקראות מפורשי )נוסח
הירושלמי( .השילוב מלמד ,שיש לצר לבקשת יהודי התפוצות לשוב לאר ישראל את
האווירה והחוויה של יושבי אר ישראל ,אשר קובעי ברכה על עצ ההודאה לשבת
באר  .א כיוו ש"ספק ברכות להקל" ,מקצרי את נוסח ברכת הירושלמי לנוסח
" ָ ר ְ ֵאל ַהה ָדא ת" ,בלי להזכיר את ש ה'.

סיכו
נית להבי את ההצעות השונות להשתתפות הציבור בתפילת 'מודי דרבנ ' כרצ
רעיוני הגיוני ,ה בתלמוד הבבלי וה בירושלמי .כמו כ נית לזהות תפיסות עול
שונות של יהודי התפוצות )תלמוד בבלי( ,לעומת בקשת ע ישראל היושב במולדתו
באר ישראל )תלמוד ירושלמי( .מסדרי הסידור אימצו ,כמקובל ,את דעות התלמוד
הבבלי להלכה ,א שילבו לבסו ג את החתימה המקוצרת של " ָ ר ְ ֵא ל ַהה ָדא ת"
על פי הירושלמי ,א בלי ש ה' .בכ אנו מביעי את התקווה בפניתיינו אל " ֵא ל
ַהה ָדא ת" ,שאכ " ֶת ֱאס ָל ֵתינ ְל ַח ְצר ת ָק ְד ֶ ָ ִ ,ל ְ מ ר ח ֶ י ָ  ,וְ ַל ֲע ת ְרצ ֶנ ָ ,
ְל ָע ְב ְד ָ ְ ֵל ָבב ָ ֵל " ,ונזכה להודות ולשבח את ה' בנוסח אר ישראל.

 18על פי עדותו של הטור )או"ח סימ קכז( ,הרא"ש חת כלשו הירושלמי.
 19כ הוא ג נוסח רב עמר גאו )סדר תפילה ד"ה וכשמגיע ש" ( ,הרי" )ברכות יג ,ע"ב( ,הרא"ש
)ברכות ג ,יט( ,מחזור ויטרי )סימ כו( ,סידור רש"י )סימ לה( ,אור זרוע )ח"א ,הלכות תפילה סימ
צז( ,ועוד.

בבלי סוטה מ ,ע"א
בזמ ששליח צבור אומר מודי  ,הע מה ה
אומרי ?
אמר רב :מודי אנחנו ל ה' אלהינו
על שאנו מודי ל
ושמואל אמר :א להי כל בשר
על שאנו מודי ל
רבי סימאי אומר:
יוצרנו יוצר בראשית
על שאנו מודי ל
נהרדעי אמרי משמיה דרבי סימאי:
ברכות והודאות לשמ הגדול
על שהחייתנו וקיימתנו
על שאנו מודי ל
רב אחא בר יעקב מסיי בה הכי:
כ תחיינו ותחננו ,ותקבצנו ותאסו גליותינו
לחצרות קדש  ,לשמור חוקי ולעשות רצונ
על שאנו מודי ל
בלבב של ,
אמר רב פפא :הילכ נימרינהו לכולהו.

גלות
בבל
נהרדעא
סורא

פומבדיתא

ֵ ְ ַח ֵנ ְת ַק ְ ֵמנ  .וְ ֶת ֱאס ָל ֵתינ ְל ַח ְצר ת ָק ְד ֶ ָ .
וְל ֲע ת ְרצ ֶנ ָ ְ .ל ָע ְב ְד ָ ְ ֵל ָבב ָ ֵל .
ִל ְ מ ר ח ֶ י ָ ַ .
ַחנ מ ִדי ָל ְ
ַעל ֶ ֲאנ ְ
ָ ר ְ ֵאל ַהה ָדא ת:

וְה ָ ד .
ְ ָרכ ת וְ ה ָדא ת ְל ִ ְמ ָ ַה ָ ד ל ַ
ַמ ָ נ .
יתנ וְ ִק ְ
ַעל ֶ ֶה ֱחיִ ָ

י ְצ ֵרנ י ֵצר ְ ֵרא ִ ית.

ַחנ ָל ְ  ָ ָ .ה ה א ה' ֱאל ֵֹהינ וֵאל ֵֹהי
מ ִדי ֲאנ ְ
ֲאב ֵתינ .
ֱא ל ֵֹהי ָכל ָ ָ ר.

מודי דרבנ :

ישראל

ברו אתה ה' אל ההודאות
רבי בא בר זבדא בש רב :מודי אנחנו ל שאנו חייבי להודות
ית" ברו אתה
ַפ ִ י ֲא ֶ ר ָ ִד ָ
לשמ " ְ ַר ֵ ָה ְ ָפ ַתי ִ י ֲא ַז ְ ָרה ָ ְ וְ נ ְ
ה' אל ההודאות
רבי שמואל :...הודייה ושבח לשמ  ,ל גדולה ל גבורה ל
תפארת יהי רצו מלפני ה' אלהינו ואלהי אבתינו שתסמכינו
מנפילתינו ותזקפנו מכפיפתינו כי אתה הוא סומ נופלי וזוק
כפופי ומלא רחמי ואי עוד מלבד ברו אתה ה' אל ההודאות
בר קפרא אמר :ל כריעה ,ל כפיפה ,ל השתחויה ,ל בריכה
"כי ל תכרע כל בר תשבע כל לשו "; " ְל ָ ה' ַה ְ ד ָ ה וְ ַה ְ ב ָרה
ָב ֶר ְל ָ ה' ַה ַ ְמ ָל ָכה
ֵצח וְ ַהה ד ִ י כֹל ַ ָ ַמיִ
וְ ַה ִ ְפ ֶא ֶרת וְ ַה ַ
וְ ַה ִ ְת ַנ ֵ א ְלכֹל ְלרֹא  :וְ ָהעֹ ֶ ר וְ ַה ָ ב ד ִמ ְ ָפנֶי ָ וְ ָ ה מ ֵ ל ַ ֹל
ָד ָ ְל ַג ֵ ל ְל ַח ֵק ַל ֹל :וְ ַע ָ ה ֱאל ֵֹהינ מ ִדי
ָד ָ ַֹח גְ ב ָרה ְבי ְ
ְבי ְ
ֶפ "
ִ ְפ ְר ֶ ָ "ָ ְ " ,כל ֵלב ְב ָכל נ ֶ
ַחנ ָל ְ ְמ ַה ְל ִלי ְל ֵ
ֲאנ ְ
ֹאמ ְרנָה ה' ִמי ָכמ ָ ַמ ִ יל ָענִ י ֵמ ָחזָק
ַ
משתחוי  ָ " ,ל ַע ְצמ ַתי
ִמ ֶ וְ ָענִ י וְ ֶא ְבי ִמ ְֹזל " ברו אתה ה' אל ההודאות
א"ר יוד נהגי רבני אמרי' כולהו ואית דאמרי או הדא או הדא
תני ובלבד שלא ישוח יותר מדאי

שהחייתנו וקיימתנו וזכיתנו וסייעתנו וקרבתנו להודות לשמ

יוצר בראשית מחיה המתי

ירושלמי ברכות פרק א ד ג טור ד /הלכה ה
ר"ש ,...ר' חנינא ,...ר' חייא בש ר' סימאי ,ואית דאמרי ליה
חבריא בש ר' סימאי
מודי אנחנו ל
אדו כל הבריות אלוה התושבחות צור עולמי חי העול

