
TEFILAH IN TANAKH 
 

GOD’S KINGSHIP FROM SHIRAT HA’YAM TO OUR AMIDAH 
 
 

Yesodot Ha’Tefilah (Eliezer Levy), p. 123 
 

 
 

Rambam, Hilkhot Tefillah uBirkat Kohanim 7:13 
מקומות  ויש   ואחר כך מברכין על שמע,  אחר שמברכין ישתבח שירת הים,  יש מקומות שנהגו לקרות בכל יום 

 ויש יחידים שקוראין שתי השירות, הכל כפי המנהג: , שקוראין שירת האזינו
 

Machzor Vitri, Siman 265 
שירת הים היה מנהגינו מנהג כל קהל רומא ומנהג כל קהילות אשר סביבותינו. ומנהג כל קהילות אשר    דעו כי

ושנהיגו רבותי' לאומרה יען כי  …  וםבספרד מיום גלות ירושלם ועד עתה לומרה כל השנה כולה בכל יום וי
ומסקנא כי קאמרי' בפסוקי   ר יוסי יהי חלקי מגומרי הלל בכל יום. " הזמירות חובה היה עלינו לאומרה בכל יום דא

ולפיכך תיקנו רבותינו לומר עמהם זו השירה שהיא על מפלת אויבינו. ולתת שבח למפליא פלאות ולברך  . דזמרה
לפניהם ברוך שאמר. ולאחריהם ישתבח. הילכך אין ראוי למונעה אלא יום תשעה  את שמו לפניהם ולאחריהם.  

 באב בלבד. לפי שהוא יום נפילה… 
 

Tur, Orach Chayim 51 
ובתקון הגאונים יש נוהגין לומר ויברך דויד את ה' לעיני כל הקהל עד ומהללים לשם תפארתך כאשר הוא בספר  

ו  "ושירת הים והטעם לפי שכל אותם ט כאשר הוא בספר עזרא דברי הימים ויברכו שם כבודך עד שירת הים
 דורש במכילתין מתוך שירת הים ומתוך אותן פסוקים של ויברך דויד:   לשונות של שבח הסדורים בברכת ישתבח

 

Arukh HaShulchan Orach Chayyim 51:2 
  ויש בו שלוש עשרה פעמים "... ברוך שאמר"  תיקנו ברכה קודם פסוקי דזמרה ואחריהם. הברכה הקודמת היא 

דבפסוקי דזמרה יש שלושה    כנגד שלוש עשרה מידות, להמשיך ברכה מכל מידה ומידה. ועוד: משום "ברוך "
ברוך  " ו",  הללויה"וחמישה מזמורים ד", אשרי "ו ", יהי כבוד"  ופסוקי ",  מזמור לתודה"ו", הודו "  והיינו, עשר עניני שבח

 . הרי שלושה עשר   –ושירת הים ", וכרות", "ויברך דוד", "ה' לעולם אמן ואמן
 



 
Eliyah Rabbah Orach Chayyim 52:2 (Coming Late to Shul) 

,  ואם יש שהות יותר יאמר גם שירת הים, ואם עוד שהות יותר יאמר גם הודו לה' קראו וכו'  עוד כתב פסקי תוס'
יאמר גם פסוקים ברוך ה' לעולם עד ויברך דוד,  ואם יש עוד שהות יותר יאמר גם מזמור לתודה, ואם יש עוד שהות 

ב אחר שכתב תפילה כל המזמורים הנזכרים  "הים דהא הרוקח סימן מ  ולעניות דעתי אין להקדים שירת  עד כאן. 
הרי דמתחילה לא   לעיל כתב לאחר מכאן תיקנו לומר אתה הוא לבדך עד במים עזים ויושע עד לעולם ועד עד כאן, 

כן משמע בכלבו סימן ה' ובמגן אברהם כתב דויברך דוד עד לשם תפארתך קודם להודו  ו,  אמרו כלל שירת הים 
 לה' קראו: 

 
 

 

A Microcosm of Shirat HaYam Before the Amidah 
רּו ֻכָּלם: ְּתִהּלֹות ְלֵאל ֶעְליֹון ָּברּו� הּוא ּוְמֹבָר�. ֹמֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְל� ָענּו ִׁשיָרה ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה    ְוָאְמ֒

ֶלא:  ֵׂשה ֶפֽ ֶדׁש נֹוָרא ְתִה�ת ֹעֽ ָכה ֶנְאָּדר ַּבֹּקֽ ָכה ָּבֵאִלם ה' ִמי ָּכֹמֽ  ִמי ָכֹמֽ
רּו:  יכּו ְוָאְמ֒ חּו ְגאּוִלים ְלִׁשְמ� ַעל־ְׂשַפת ַהָּים ַיַֽחד ֻּכָּלם הֹודּו ְוִהְמִלֽ  ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ִׁשְּב֒

 ה' ִיְמ�� ְלעֹוָלם ָוֶעד: 
נּו ה' ְצָבאֹות ְׁשמֹו ְקדֹו  � ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל, ֹּגֲאֵלֽ ׁש ִיְׂשָרֵאל: ָּברּו� ַאָּתה ה'  צּור ִיְׂשָרֵאל ֽקּוָמה ְּבֶעְזַרת ִיְׂשָרֵאל ּוְפֵדה ִכְנֻאֶמֽ

 ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל: 
 
 

 

A Divided Sea, A Divided Song 
 

)1 ( 
ה ַבָּיֽם ְכ֖בֹו ָרָמ֥  ֥סּוס ְוֹרֽ

יו ֻטְּב֥עּו ְבַים־ֽסּוף ַמְרּכְ  ִלָׁש֖ ר ָׁשֽ ה ַבָּי֑ם ּוִמְבַח֥ ה ְוֵחי֖לֹו ָיָר֣ ת ַּפְרֹע֛  ֹב֥
ֶבן   ְר֥דּו ִבְמצֹו֖�ת ְּכמֹו־ָאֽ ת ְיַכְסֻי֑מּו ָיֽ  ְּתֹהֹמ֖

ת ְּבֶלב־ָיֽם  ְפ֥אּו ְתֹהֹמ֖ ים ָקֽ ְזִל֑ ִים ִנְּצ֥בּו ְכמֹו־ֵנ֖ד ֹנֽ י֙� ֶנֶ֣עְרמּו ַמ֔  ּוְב֤רּוַח ַאֶּפ֨
פְ  ים ָנַׁש֥ ִים ַאִּדיִרֽ ֶרת ְּבַמ֖ עֹוֶפ֔ ֲללּ֙ו ַּכֽ מֹו ָי֑ם ָצֽ  ָּת ְבֽרּוֲח֖� ִּכָּס֣

ֶלא:  ֵׂשה ֶפֽ ֶדׁש נֹוָרא ְתִה�ת ֹעֽ ָכה ֶנְאָּדר ַּבֹּקֽ ָכה ָּבֵאִלם ה' ִמי ָּכֹמֽ  ִמי ָכֹמֽ
 

)2(  
ְלָּת ְבָעְּז֖�  ְלָּת ֵנַה֥ יָת ְבַחְסְּד֖� ַעם־֣זּו ּגָא֑ � ָנִח֥  ֶאל־ְנֵו֥ה ָקְדֶׁשֽ
ֶׁשת  י ְּפָלֽ ְׁשֵב֖ ז יֽ יל ָאַח֔ ים ִיְרָּג֑זּון ִח֣ ְמ֥עּו ַעִּמ֖  ָׁשֽ

ַען י ְכָנֽ ל ֹיְׁשֵב֥ גּו ֹּכ֖ ַעד ָנֹמ֕ אֲחֵז֖מֹו ָר֑ ֹֽ ב י י מֹוָא֔ י ֱא֔דֹום ֵאיֵל֣ ז ִנְבֲהלּ֙ו ַאּלּוֵפ֣  ָא֤
יתָ  ר ַעם־֥זּו ָקִנֽ ֲעֹב֖ ר ַעְּמ֙� ה' ַעד־ַיֽ ֲעֹב֤  ַעד־ַיֽ

י� ְּתבִ  ׁש ֲאֹדָנ֖י ּכֹוְנ֥נּו ָיֶדֽ ְלָּת ה' ִמְּקָד֕ ְת֔� ָמ֧כֹון ְלִׁשְבְּת֛� ָּפַע֖ ר ַנֲחָלֽ מֹ֙ו ְּבַה֣ מֹו ְוִתָּטֵע֙  ֵא֗
 ה' ִיְמ�� ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

 
 
 
 
 
 
 
 



Deity vs. King 
 

רּו ֻכָּלם: ֶעְליֹון ָּברּו� הּוא ּוְמֹבָר�. ֹמֶׁשה ּוְבֵני   ְלֵאל   ְּתִהּלֹות  ִיְׂשָרֵאל ְל� ָענּו ִׁשיָרה ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה ְוָאְמ֒
ָכה ֶלא:  ָּבֵאִלם ִמי ָכֹמֽ ֵׂשה ֶפֽ ֶדׁש נֹוָרא ְתִה�ת ֹעֽ ָכה ֶנְאָּדר ַּבֹּקֽ  ה' ִמי ָּכֹמֽ

חּו ְגאּוִלים ְלִׁשְמ� ַעל־ְׂשַפת ַהָּים ַיַֽחד ֻּכָּלם הֹודּו רּו:   יכּוְוִהְמִלֽ  ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ִׁשְּב֒  ְוָאְמ֒
 ְלעֹוָלם ָוֶעד:   ִיְמ�� ה'

 
  ֵחי ָהעוָלִמים ֶמֶל� ֵאל ַההוָדאות ֲאדון ַהִּנְפָלאות. ַהּבוֵחר ְּבִׁשיֵרי ִזְמָרה. ֵאל ָּגדול ַּבִּתְׁשָּבחות. ֵאל ֶמֶל� ָּברּו� ַאָּתה ה',

 
ֶל� ֶאת ֵׁשם קֹומֹו:ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור  ָהֵאל ַהֶּמֽ נּו. ְלֵאל ְוַהּנֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא… ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש … ָּברּו� ְּכבֹוד־ה' ִמְּמ֒ ֶל� ֵאל ָּברּו� ְנִעימֹות ִיֵּתֽ ַחי  ְלֶמֽ

 ְוַקָּים 
ֶל�ַהָּקדֹוׁש... ָהֵאל  ַהָּקדֹוׁש  ַהֶּמֽ

ֶל� ינּו ְיֹהוָ  ֵאל ֶמֽ  ה ֶאָחד ֶנֱאָמן… ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ֱא�ֵהֽ
ינּו ָּברּו� ַאָּתה ה' ֶל� ֱא�ֵהֽ  ָהעֹוָלם  ֶמֽ

 

The Novelty of Kingship 
 

ָכה ָּבֵאִלם ה'... ִׁשיָרה  ְל� ָענּו חּו ְגאּוִלים … ה' ִיְמ�� ְלעֹוָלם ָוֶעד  ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה   ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה… ִמי ָכֹמֽ  ִׁשְּב֒
 

ַמָּיא:  ַמְלכּוֵתּה  ְלֹעָלם ָוֶעד: ה'   ִיְמ��  ְלֹעָלם ָוֶעד: ה'  ִיְמ�� ה' ֵמי ָעְל֒   ָקֵאים ְלָעַלם ּוְלָעְל֒
  ִּכי ָבא סּוס ַּפְרֹעה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו ַּבָּים… 

לּוָכה  ִּכי ַלה'  (Tehilim 22:29ּומֵׁשל ַּבּגֹוִים: ( ַהְּמ֒
ָתה ַלה'ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט   לּוָכה   ֶאת־ַהר ֵעָׂשו, ְוָהְי֒  (Ovadiah 1:21: (ַהְּמ֒

ֶל�  ְוָהָיה ה'  ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד: ( ְלֶמֽ  (Zechariah 14:9ַעל־ָּכל ָהָאֽ
 
 
 

God’s Kingship in Kedushah 
 

ֶרץ ְּכבֹודֹו (ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל ’ ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה   (Yishayahu 6:3ָהָאֽ
קֹומֹו (  (Yechezkel 3:12ָּברּו� ְּכבֹוד ה' ִמְּמ֒

 
 ה' ִיְמ�� ְלֹעָלם ָוֶעד' 

ְללּו־ָיּֽה ( ִיְמ֤�� ר ַהֽ ר ָוֹד֗ ּיֹון ְלֹד֥ ִי� ִצ֭ ם ֱא�ַה֣  (Tehilim 146:10ה' ְלעֹוָל֗
 
 

 

Sefer Ha’Eshkol 

 
 



 

Pesikta Rabbati 20 
רבנן אנכי ה' אלהיך (שמות כ':ב') בשעה שעלה משה למרום … אמר לו משה בן עמרם אני שבאתי לקבל  תנו 

תורה לישראל … ובשעה שיגיע כתר כל חיילי מעלה מזדעזעים וחיות דוממות ונהמות כארי באותה שעה עונין  
לים גלגלי כסאו ומתרעשים  ישעיהו ו':ב') בשעה שהגיע לכסאו מתגלג(  קדוש קדוש קדוש ה' צבאות  כולם ואומרים 

אדני שרפרף וכל הרקיע כולם אוחזם חלחלה בשעה שהוא עובר על כל חיילי מרום וכתר שלו פותחים פיהם  
יחזקאל שם) בא וראה שבחו וגדולתו של הקדוש ברוך הוא בשעה שמגיע כתר  (  ברוך כבוד ה' ממקומו ואמרים

  ואופנים וגלגלי המרכבה וכסא הכבוד בפה אחד אומרים לראשו מחזיק עצמו לקבל כתר מעבדיו וכל חיות ושרפים
 ו:י'). "תהלים קמ(  ימלוך ה' לעולם אלהיך ציון לדור ודור הללויה 

 

Abudarham 
כדאיתא בפסיקתא אמר ר' חנניא בר פפא   ישראל נקראו ציון  ימלוך ה' לעולם אלקיך ציון לדור ודור הללויה … 

  .(Yeshayahu 51:16שנקראו ישראל ציון אלא זה ולאמר לציון עמי אתה (חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו מקום 
ומן הדין היה לנו לומר ה' ימלוך לעולם ועד שהוא של תורה אלא בשביל הזכרת ציון אנו  . או יש לומר ציון ממש 

או   ובכל התפלות אנו מזכירין או ציון . אומרים זה שאמר דוד על שם אם לא אעלה את ירושלם על ראש שמחתי
 ירושלם. 

 
 

Kedushah of Shabbat Shachrit and Musaf 
ינּו ִּכי ְמַחִּכים ֲאַנְחנּו ָל� … יַע ְוִתְמלֹו� ָעֵלֽ נּו תֹוִפֽ ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד ִּתְׁשּכֹון:   ָמַתי ִּתְמלֹו� ְּבִצּיֹון  ִמְּמקֹוְמ� ַמְלֵּכֽ ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמֽ

� ַּכּדָ ִּתְתַּגַּדל   יָנה ַמְלכּוֶתֽ ינּו ִתְרֶאֽ ַצח ְנָצִחים: ְוֵעיֵנֽ ִים ִעיְר� ְלדֹור ָודֹור ּוְלֵנֽ  �  ְוִתְתַקַּדׁש ְּבתֹו� ְירּוָׁשַלֽ ָבר ָהָאמּור ְּבִׁשיֵרי ֻעֶּזֽ
ִי� ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללּויָ  �: ִיְמ�� ה' ְלעֹוָלם ֱא�ַהֽ יַח ִצְדֶקֽ  ּה: ַעל ְיֵדי ָדִוד ְמִׁשֽ

 
 ְלֻעָּמָתם ָּברּו� יאֵמרּו... ָּברּו� ְּכבוד ה' ִמְּמקומו: . ַאֵּיה ְמקום ְּכבודו ְּכבודו ָמֵלא עוָלם. ְמָׁשְרָתיו ׁשוֲאִלים ֶזה ָלֶזה… 

 ֲהָבה ְׁשַמע אוְמִרים: ְוָיחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ְׁשמו ֶעֶרב ָובֶקר ְּבָכל יום ָּתִמיד. ַּפֲעַמִים ְּבאַ   ִמְּמקומו הּוא ִיֶפן ְּבַרֲחִמים
ֵׁשִנית   ְוהּוא ַיְׁשִמיֵענּו ְּבַרֲחָמיו  ְׁשַמע ִישָרֵאל ה' ֱאלֵהינּו ה' ֶאָחד...הּוא ֱאלֵהינּו הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלֵּכנּו הּוא מוִׁשיֵענּו.

 ְלֵעיֵני ָּכל ָחי. ִלְהיות ָלֶכם ֵלאלִהים, ֲאִני ה' ֱאלֵהיֶכם: 
 תּוב ֵלאמר: ִיְמל� ה' ְלעוָלם. ֱאלַהִי� ִצּיון ְלדר ָודר. ַהְללּוָיּה: ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁש� ּכָ 

ָּגדול   ֵאל ֶמֶל�   ָוֶעד. ִּכי  ְלדור ָודור ַנִּגיד ָּגְדֶל�. ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְת� ַנְקִּדיׁש. ְוִׁשְבֲח� ֱאלֵהינּו ִמִּפינּו לא ָימּוׁש ְלעוָלם
 ָּתה ה'. ָהֵאל ַהָּקדוׁש: ְוָקדוׁש ָאָּתה: ָּברּו� אַ 
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ָרה ֵלא�ַהי ְּבעֹוִדי: ַאל־ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבבֶ  ִלי ַנְפִׁשי ֶאת־ה': ֲאַהְלָלה ה' ְּבַחָּיי ֲאַזְּמ֒ לּוָיּה ַהְל֒ ן־ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ְתׁשּוָעה:  ַהְל֒

ֶרץ  ֵּתֵצא רּוחֹו ָיֻׁשב ְלַאְדָמתֹו ַּבּיֹום ַההּוא  ִים ָוָאֽ דּו ֶעְׁשֹּתֹנָתיו: ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב ְּבֶעְזרֹו, ִׂשְברֹו ַעל־ה' ֱא�ָהיו: ֹעֶׂשה ָׁשַמֽ ָאְב֒
ֵעִבים ה' ַמִּתיר ֲאסּוִרים: ה' ּפֹ   ֶאת־ַהָּים ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָּבם, ַהֹּׁשֵמר ֱאֶמת ְלעֹוָלם: ֶחם ָלְר֒ ַח  ֹעֶׂשה ִמְׁשָּפט ַלֲעׁשּוִקים ֹנֵתן ֶלֽ ֵקֽ

ֶר� ְרָׁשִעים ְיַעּוֵ  ִיְמ�� ה' ְלעֹוָלם  : תִעְוִרים ה' ֹזֵקף ְּכפּוִפים ה' ֹאֵהב ַצִּדיִקים: ה' ֹׁשֵמר ֶאת־ֵּגִרים ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְיעֹוֵדד ְוֶדֽ
לּוָיּה:  ִי� ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְל֒  ֱא�ַהֽ

 
 

 

God as “King” in Shir HaShirim 
יר   ים ִׁש֥ ִני  ַהִּׁשיִר֖ י� ָּנ֑רּוָצה ֱהִביַא֨ ִני ַאֲחֶר֣ ה… ׇמְׁשֵכ֖ ר ִלְׁש�ֹמֽ ֶל�  ֲאֶׁש֥ יָלה ְוִנְׂשְמָחה֙  ַהֶּמ֜ יו ָנִג֤ �…   ֲחָדָר֗  ָּב֔

 
 


