


What the Siddur Can 

Teach Us About the 

History, Faith, and Spirit 

of the Jewish People



תפילה - PRAYER



ברים רבה פרשה בד
עשרה לשונות נקראת אמר רבי יוחנן
:תפילה ואלו הן

.שוועה
.צעקה
.נאקה

.רנה
.פגיעה
.ביצור

.קריאה
.ניפול

.ופילול
.ותחנונים

Devarim Rabbah 2

Rebbi Yochanan taught there 

are 10 different descriptions of 

prayer:

• cry

• lament

• groan

• song

• encounter

• trouble

• call

• fall

• beseechment

• supplication





1. “Surface”

2. “Beneath the surface”

3. “Below the Surface”



HISTORY - ON THE “SURFACE”

"הקהלכללעיני'האתדודויברך"
– Recited by Dovid

HaMelech when having

assembled the necessary
contributions for the בית
,במקדש which would

ultimately be constructed

by Shlomo HaMelech



HISTORY - ON THE “SURFACE”

"וכרות עמו הברית" –

Referencing the 

covenant with 

Avraham, changing 

of his name, etc.



HISTORY - ON THE “SURFACE”

"ישיראז" – Shiras HaYam



HISTORY - ON THE “SURFACE”

הגאולהברכת – elaborate

descriptions of מ"יצי and

ס"קרי



HISTORY - ON THE “SURFACE”

..."ויהי בנסוע הארון"
..."ובנחה יאמר"



HISTORY - ON THE “SURFACE”

-שיר של יום 
שבו היו הלווים  "

אומרים בבית  
"המקדש



“We are a people defined by

history. We carry our past with us.

We relive it in ritual and prayer. We

are not lonely individuals,

disconnected with past and

present. We are characters in the

world’s oldest continuous story,

charged with writing its next

chapter and handing it on to

those who come after us. The

Siddur is, among other things, a

book of Jewish memory.

Rabbi Jonathan Sacks z”l



FAITH - ON THE “SURFACE”

עולםאדון
• God as Creator

• God transcends

time and place

• God as Redeemer

• God as Protector

• Eternity of the soul



FAITH - ON THE “SURFACE”

"יגדל"
• 13 אמונהעיקרי , including:

• God transcends time and space, etc.

• Incorporeality of God

• Torah is divine

• Existence of prophecy

• Reward and punishment

• Belief in the ultimate coming of Mashiach

• Resurrection of the dead



FAITH - ON THE “SURFACE”

שמעקריאת
• שמיםמלכותעולקבלת
• Love and fear of God

• Oneness/unity of God
• המצוותעולקבלת
• Reward and

punishment

• God as Redeemer



FAITH - ON THE “SURFACE”

"עלינו"
• Unique status of the

Jewish people

• Our vision for the

world

• Assertion of our belief

in the ultimate

universal acceptance

of God as King of the

world



“The Siddur is also a book of Jewish

faith. Scholars of Judaism, noting that

it contains little systematic theology,

have sometimes concluded that it is

a religion of deeds not creeds, acts

not beliefs. They were wrong

because they were searching in the

wrong place. They were looking for a

library of works like Moses

Maimonides’ Guide for the

Perplexed. They should have looked

instead at the prayer book. The

home of Jewish belief is the Siddur.”

Rabbi Jonathan Sacks z”l



HISTORY – “BENEATH THE SURFACE”

ומעריביםמשכימיםשאנחנואשרינו"
שמעיוםבכלפעמיםואומריםובקרערב

"...ישראל

• During the 5th century, the

Jews in the Persian Empire

were forbidden from reciting

the shema, guards were

stationed at every shul to

enforce this law.

• Even after this ban was lifted,
the first פסוק of שמע was made

part of the introductory
prayer of .שחרית



HISTORY – “BENEATH THE SURFACE”

"הודו" – From the song Dovid

HaMelech sang when the

Aron was brought to

Yerushalayim



HISTORY – “BENEATH THE SURFACE”

רבהאהבהברכת
• איתא-בק"סשםאברהםמגן

הללושהזכירותובכתביםבכוונות
בחרתובנוכשיאמרלכןע"מהם

הרמעמדוקרבתנו,ת"מיזכור
עמלקמעשההגדוללשמך,סיני

הפהלךלהודות,שלםהשםשאין
לדברולאלהודותרקנבראלא

מעשהזכירתוזהוהרעלשון
'המצותכלאתוזכרתם,מרים

כלכנגדששקולהשבתזהו
המצות



HISTORY – “BENEATH THE SURFACE”

הפטרה
1. In 168 BCE, Antiochus

forbade the reading of

the Torah. The reading of
the נביא then became

introduced as a substitute

2. Instituted as a response

to sects of Jews that did

not accept the books of
the נביאים



HISTORY – “BENEATH THE SURFACE”

הרחמיםאב and יזכור
• Written in the late

11th century, after

the destruction of

communities by

Christian crusaders



FAITH – “BENEATH THE SURFACE”

נשמהאלקיברכת
• Highlights our belief that

man is created in a

state of purity, against

the Pauline doctrine of

Original Sin



FAITH – “BENEATH THE SURFACE”

אוריוצרברכת
• Protest against dualism,

which had a

considerable following

in the first 4 centuries CE

• This bracha emphasizes

the Jewish insistence

that all reality derives

from a single source



FAITH – “BENEATH THE SURFACE”

ויציבאמת
• Eight pairs of words, conveying an affirmation of the

previously mentioned truth - - "הזההדבר"
• Hashem’s presence in the world is constant, and in all

circumstances, whether during a time of שכינהגילוי or

פניםהסתר



FAITH – “BENEATH THE SURFACE”

מדליקיןבמה
• Possible response to צדוקים that there is to be no fire/light

on Shabbos



HISTORY – “BELOW THE SURFACE”

3 STEPS BEFORE ע"ש

א  "וי-ח צה "א או"רמ
כשעומד להתפלל ילך  

דרך  , פסיעות' לפניו ג
קרוב והגשה לדבר  

(רוקח)שצריך לעשות 

• אברהםויגש
• יהודהאליוויגש
• אליהוויגש



HISTORY – “BELOW THE SURFACE”

נשמת
uncensored).יז"ע'מסי"רש• version)-כל

הם,היויהודיםוהםפטרוספויליסיוחנןטעותםספרי
עצמםבפנילחשבההבללהםועשוועמקושנו

שללטובתםכישכפרוולא,ישראלמעלולסלקם
ובדוחקבצערישראלשראומפניאלא,נתכוונוישראל

וצוובקדשותעמוהםכאילועצמןעשו,ישומתרמיסי
ישותלייתבסיפורכמפורשהכלעליהם

-סוסימן(310-254'עמ)פסחהלכותויטרימחזור•
.פסחיםבערביששנינו.השירברכתהיאחיכלנשמת

שהיאחמורפטרשמעוןנבלאותועל'שאומריויש
תפילותושאר.תפילהאותהיסדורומהשלטעות

.הסלעעלכשהיה



HISTORY – “BELOW THE SURFACE”

נשמת
ְלָעֶדיָך• ּפֹוֶדה,ּומֹוִשיעַּ ּגֹוֵאלֶמֶלְךָלנּוֵאיןּוִמבַּ

ִציל ְרֵנסּומַּ ֵחםּוְמפַּ ֵאין.ְוצּוָקהָצָרהֵעתְבָכלּוְמרַּ
ָתהֶאָלאֶמֶלְךָלנּו .אַּ

ה• ְדָךְלָך...ִייָשןְולֹאָינּוםלֹא'וַּ ְחנּוְלבַּ .מֹוִדיםֲאנַּ
ד• ֲחֶמיָךֲעָזרּונּוֵהָנהעַּ ל,ֲחָסֶדיָךֲעָזבּונּוְולֹארַּ ְואַּ

ח,ֱאֹלֵקינּו'ה,ִתְטֵשנּו .ָלֶנצַּ



FAITH – “BELOW THE SURFACE”

שאמרברוך
• First part consists of 10 different aspects of the

definition of the המפורששם , ה-ו-ה-י . Each of

these is preceded by ברוך
• Every one of these definitions is based on a

separate פסוק (See Rav Schwab on Prayer for

more detail)



FAITH – “BELOW THE SURFACE”

שאמרברוך
• העולםוהיהשאמרברוך = God is the Creator,

created the world מאיןיש , הבריותכלמהוה
• בראשיתעושהברוך = God constantly creates

• ועושהאומרברוך = He makes His word into reality,

i.e. He makes His word come true
• ומקייםגוזרברוך = God metes out punishment to

the רשעים
• הארץעלמרחםברוך = God has mercy on the

earth



FAITH – “BELOW THE SURFACE”

שאמרברוך
• הבריותעלמרחםברוך = God bestows His mercy

and compassion upon all living creatures
• ליראיוטובשכרמשלםברוך = God created הבאעולם

as a place of reward for צדיקים
• לנצחוקיםחיברוך = God is eternal

• ומצילפודהברוך = God redeems and saves us

from suffering
• שמוברוך = God’s name, in and of itself, is

beyond comprehension



FAITH – “BELOW THE SURFACE”

ישתבח

ח בַּ דִשְמָךִיְשתַּ ְלֵכנּוָלעַּ ...מַּ
ינּו'הָנֶאהְלָךִכי ינּוֵואֹלֵקיֱאֹלֵקֵֽ ...ֲאבֹוֵתֵֽ
ֶלְךל-ֵא  ִתְשָבחֹותָּגדֹולֶמֵֽ בַּ
הֹוָדאֹותל-ֵא  הַּ

ִנְפָלאֹותֲאדֹון הַּ
בֹוֵחר ִזְמָרהְבִשיֵריהַּ

ֶלְך ֶמֵֽ
.ָהעֹוָלִמיםֵחיל-ֵא 



FAITH – “BELOW THE SURFACE”

ישתבח

אתהשהריולתהלותינולדברינוזקוקאינך
...הכלמןונעלםנסתרובארץבשמיםל-א

אנואיןכילשבחנאהאיןלנו,לךוהכל
להביערוציםאנואשראתלהוציאיכולים

וכל,הכלנאה,לקינוא'ה,לךאלא
אנוובשמך,ותךממעצנובעותהתשבחות

המלך,"בתשבחותגדולמלך",חותמים
בשעהאפילו(סוףאין=גדול)למעלהשהוא
בתשבחותמהוללשהוא

Rav Yosef Dov Soloveitchik z”l



FAITH – “BELOW THE SURFACE”

הןשההודאות,"ההודאותל-א"
בטובו,זאתשבכלהואאתה...שלו

זמרהבשיריבחר,הגדולובחסדו
שנלמדכדילנואמירתםאתוהתיר

,"מלך",להתנהגואיךלחיותאיך
מלךאין)לעמוכמלךאלינוהמזדקק

חיל-א"בעיקראבל,(עםבלא
.מכלונסתרהנעלם,"העולמים

ישתבח

Rav Yosef Dov Soloveitchik z”l



FAITH – “BELOW THE SURFACE”

אחרי,דזמרהבפסוקי,אחתבמלה
ועסקנוה"הקבשלשבחותיושסדרנו
עומדיםאנו,דבריםבריצוי

.לשואעמלנוכלכי,ומצהירים
כלושמו,ליכלתנומעברהמשימה

.מעצמנוויתפארישתבחה"הקב
,"'העבדיהללו"ביסודאנופותחים

".תהלהדומיהלך"ביסודומסיימים

ישתבח

Rav Yosef Dov Soloveitchik z”l



FAITH – “BELOW THE SURFACE”

יז:תהלים נא
ָך׃ יד ְתִהָלֶתֵֽ ִּגִּ֥ י יַּ ִפִ֗ ח ּוּ֝ י ִתְפָתָּ֑ ַ֣ ֹדָני ְשָפתַּ ֲאֲ֭

יח:תהלים נא
ה׃ א ִתְרֶצֵֽ ַֹ֣ ה ל ֹוָלִ֗ ָנה עּ֝ ח ְוֶאֵתָּ֑ בַּ ץ ֶזַ֣ ְחֹּפַ֣ י ׀ לֹא־תַּ ִכִּ֤



FAITH – “BELOW THE SURFACE”

דודאותואמר-.גברכות'מסיונהרבינו
שחטאשבעבתחטאעלמתפללכשהיה

קרבןמביאיןאיןהמזידועלבמזידבו
כןועלהשוגגעלאלאבאקרבןשאין
לכויןשאוכלתסייענילבוראמתפללהיה

שתהאכדימעלליךולספרבתפלתי
זבחתחפוץשלאשכיוןמקובלתתפלתי

במקוםכפרהתפלתיתהיההמזידעל
קרבן



FAITH – “BELOW THE SURFACE”

-.גברכות'מסיונהרבינו
לנושאיןכ"גועכשיו...

מקריביןאנחנוואיןק"בהמ
אותהאומריםאנוקרבנות

תפלתנושתהיהעניןאותועל
זבחבמקוםורצויהמקובלת

וקרבן


