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  מחזור ויטרי סימן צג 
 ואו' ש"צ: אל ארך אפים ורב חסד ואמת אל באפך תוכיחינו ואל בחמתך תיסרינו 

 חוסה י"י על ישראל עמך והושיענו מכל רע חטאנו לך סלח נא כרוב רחמיך אל: ועונין
 הציבור: אל ארך אפים מלא רחמים אל תסתר פניך ממנו חוסה י"י על ישר' עמך

 והצילנו מכל רע חטאנו לך אדון סלח נא כרב רחמיך אל: ועונין שליח ציבור. ופותח
 .התיבה ונוטל ס"ת

Notice the interactive aspect (TBC)

What are we praying for  and why now?

  ספר אבודרהם דיני קריאת התורה 
 ואחר שמסיים והוא רחום נופלין על פניהם כדרך שאמרנו למעלה. ואומר תחנה ה' 
 אלהי ישראל שוב מחרון אפך וגו' ואומר אבינו מלכנו וכו' ואומר ואנחנו לא נדע וגו'

 ואח"כ עומד ש"צ ואומר קדיש עד לעילא. ואומר אל ארך אפים ורב חסד ואמת פסוק
 הוא (שמות לד, ו). אל באפך תוכיחנו על שם (עי' תה' ו, ב) ה' אל באפך תוכיחנו. חוסה
 ה' על ישראל עמך ע"ש (יואל ב, יז) חוסה ה' על עמך. והושיענו מכל רע ע"ש (ירמיה
 לא, ז) הושע ה' את עמך. חטאנו לך ע"ש (יהושע ז, יא) [חטא] ישראל. אדון סלח נא

 כרוב רחמיך אל ע"ש (במדבר יד, יט) סלח נא לעון העם הזה כגודל חסדך. וע"ש (תה'
 נא, ג) כרוב רחמיך מחה פשעי. אל ארך אפים מלא רחמים אל תסתר פניך ממני על שם

 (תה' כז, ט). אל תסתר פניך. חוסה ה' על ישראל עמך וכו'. והצילנו מכל רע על שם
 .(שם כב, כא). הצילה מחרב נפשי

Salvation and Sustainability
 וכתב בעל משמרת המועדות שהטעם שאומ' בראשונה והושיענו ובאחרונה והצילנו כי

 תחלה אנו מבקשין על הגאולה מהגלות והיא הישועה השלימה ואחר כך אנו
 מבקשין רחמים כי גם תוך זמן היותנו בגלות הוא יצילנו מכל רע מצרות האויבים
 וגזרותם עד כאן. ותמצא בשתיהן חמשים תיבות כנגד עשרת הדברות וארבעים יום

 .שעמד משה בהר לקבל התורה

Mercy for  My Money 

שלמה בן שמשון (1030~[1] - כ"ג באייר ד'תתנ"ו 24 במאי 1096) היה תלמיד חכם, מנהיג קהילת 
ורמייזא. נודע גם בכינוי ר' ששון, ובראשי התיבות רשב"ש, (שמו גם של רשב"ש, חכם יהודי באלג'יר).

רבי שלמה נהרג יחד עם רבים מקהילת וורמס על ידי כנופיית צלבנים בוורמס, בד'תתנ"ו 1096.

;סידור רבנו שלמה - סידור חסידי אשכנז - שלמה בן שמשון, מגרמיזא  
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Note: R Karnafogel
--most think that the main siddur that Rav Hershler published is from Raban (who lived a 
bit after Rashi, d. c. 1160).

The Rokeach Vidui in anticipation of Torah reading

Elazar of   Worms (the Rokeach)  was born in Magentzia circa 4920/1160  
Many of the Torah giants of the generation number among his students, including R. Yitzchak of Vienna, 
author of the Or Zarua.  He lost his wife and children during the Crusades, and he himself and many of 
his students were badly wounded. 


