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 ב דומע זי ףד הנשה שאר תכסמ ילבב דומלת )1(
 :ןנחוי יבר רמא ,ארקיו וינפ לע 'ה רבעיו
 ,ורמואל רשפא יא בותכ ארקמ אלמלא
 חילשכ אוה ךורב שודקה ףטעתנש דמלמ
 רמא .הלפת רדס השמל ול הארהו ,רובצ
 רדסכ ינפל ושעי - ןיאטוח לארשיש ןמז לכ :ול
 ... םהל לחומ ינאו ,הזה

“And G-d passed before him [Moshe] and called…” Rabbi 
Yochanan says: If it were not for this verse being written, it 
would be impossible to say it [ourselves]. The verse teaches 
us that G-d wrapped Himself in a Talis like one leading the 
congregration in prayer and demonstrated the order of prayer 
to Moshe. Hashem said to him [Moshe], “any time the Jewish 
nation sins, they should do this order [of prayers] before me 
and I will forgive them.”  

 
 איר ןמיס א קלח א"בשרה ת"וש )2(
 תודמ הרשע שולש רמוא םא תרמאש המ
 ןרמואש לכש יל ארבתסמ הבושת? דיחיב
 ןירמאנ ןיא םימחר תשקבו הליפת ךרד
 ורמאש ומכ .ןה השודקבש רבדכו דיחיב
 חילשכ אוה ךורב שודקה ףטעתנ הדגאב
 ןמז לכ רמאו .יניסב השמל והארהו רובצ
 ינפל ושעי הרצ תע עיגישכ ןיאטוח לארשיש
 אב םא לבא .םהל לחומ ינאו הזה רדסכ
 ךרדכ רמוא אמלעב האירק ךרד ךכ ורמאל
 ךרד השודקד יארקו םינפואה ףא ןירמואש
 .האירק

Regarding your question, may one recite the thirteen 
attributes of mercy alone? Answer: It seems logical to me that 
if one is saying the thirteen attributes by way of prayer and 
supplication for mercy, they may not say it alone for the 
[thirteen attributes] are considered holy words. As the 
Talmud teaches: G-d wrapped Himself in a Tallis like one 
leading the congregation and demonstrated [the prayer] to 
Moshe on Mt. Sinai. He said, “anytime the Jewish nation sins 
or when they are in difficult times, they should do this order 
[of prayers] before me and I will forgive them.” That being 
said, if one says the thirteen attributes by merely reading them 
like one reading verses from the Torah, they can say it alone 
[without a quorum of men.] 

 
 הסקת ןמיס תינעת תוכלה םייח חרוא רוט )3(

 ארוקכ אלא וניא ירהש רבדב שי ששח המ עדוי יניאו תודמ ג"י רמול הנעתמה דיחיל גהנמ ןיאש ןתנ בר בתכ
 :וכרבו השודקו שידק ןוגכ השודקבש רבד לכ אלא םימכח ורמא אל ירהש ,הרותב
 
 

 ה ףיעס הסקת ןמיס תינעת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש )4(
 תודמ הרשע שלש רמול יאשר דיחיה ןיא
 רבדד םימחר תשקבו הלפת ךרד
 ךרד םרמואל אב םא לבא ;םה השודקבש
 דיחיל ןיא ןכו :הגה .םרמוא ,אמלעב האירק
 .)ז"א םשב ל"ירהמ( רובעיו וא תוחילס רמול

One is not permitted to recite the thirteen attributes of mercy 
alone if he is saying it by way of supplication and prayer for 
they are holy words; but if they wish to recite them by merely 
reading them, they may. Rama: similarly, one who is alone 
shouldn’t recited Selichos or the passage of “and He passed 
before him.” 

 
 

 אכ ןמיס ג קלח העד הרוי השמ תורגא ת"וש )5(
 םאש הרותב דמולכ אלא םינונחתד ןוגינ אלב אקוד םגו םיעבר דע קוספה לכ רמאיש רקיעה דיחיב תודמ ג"י רבדבו
 ארוק הרותה יקוספ דמולשכ םאו אוהה ןוגינב רמול ךירצ ליגרה ןוגינהב םימעטב הרותה יקוספ תאירקב וכרד
 ... ללפתמכ הארי אלש לגרוהש םיקוספ דומלה לש ןוגינב ארקל יאשר וינפל לקנ רתויש רחא ןוגינב םתוא
 



 ז ףיעס אכ ללכ א קלח םדא ייח )6(
 תורקל בייח ,עמש תאירק םיארוק רובצהשכ
 ארק רבכש יפ לע ףא ןושאר קוספ םהמע
 תכרב וא הרמזד יקוספ עצמאב דמוע םאו(
 בוטו .)םדוקה ללכב ראבתנ .עמש תאירק
 רכש לבקיו עמש תאירק לכ םהמע ארקיש
 רבד לכב ןידה אוהו .הרותב ארוקכ
 ארקי םיטויפ וליפא וב םיקסוע רובצהש
 שורפי לאו ,רמא רבכש יפ לע ףא םהמע
 :)םש( רובצה ןמ
 

When the congregation is saying Shema, one is obligated to 
read the first verse with them even if he already said Shema 
that day. Indeed, it is good for him to recite it with them 
thereby receiving reward like one who is learning a verse 
from the Torah. This, that he must recite Shema with them, is 
true of anything that the congregation is reciting such as 
additional prayers or the like. Even though he may have 
already said his prayers, he must recited it with them and not 
separate himself from the rest of the congregation. 

 
 ו תוא ג ןמיס אי קלח רזעילא ץיצ ת"וש )7(

 רצויו ז"דספ עצמאב םיבורמה םינינמהמ יברעמה לתוכה י"ע םיעמושש תודמ ג"י תרימא תעימשב ... רומאהבו
 ורפסב ל"ז ק"שרגהל וניצמ ... םילבלבתמ תונעלו ףרטצהל םיצורשכ םגו ,תונעל דימת ףרטצהל השקו ... ש"קו
 תודמ ג"יה רמול ש"ק תכרב ךותב קיספהל רתומ םא ךכל רשקב לאשנש ד"מ 'יס ח"ואח המלש ךל ףלאה ת"וש
 שידקל המוד וניאו ,ורמאל ביוחמ וניא מ"מ השודקבש רבד הוהד ךכב המד םושמ ,רוסיאל בישהו ,רובצה םע
 וניא םגו ןרמאל ס"שד אנידמ 'ילע בויח םוש ןיא תודמ ג"יב לבא 'וכו םדאה לע בויחה הוהד וכרבלו השודק
 רתב ליז הזב רמאנ םאו .תונעל ידכ קיספהל ונעמש רוסיא םג כ"או .... ,םש ןייע 'וכו עמוש םא תונעל ביוחמ
 .ז"דספ עצמאב וליפא תונעל רוסא תויהל ךירצ אמעט
 

 טפ ןמיס ג קלח םייח חרוא השמ תורגא ת"וש )8(
 רבד יתוינעב יתיאר אל ,םהמע תונעל ןיבייוחמ תודמ ג"י להקה ןירמואש ןיעמוש וללפתה רבכש ולא םא רבדבו ...
 א"מרה בתכדכ ןיעמושש םעפ לכב השודק תונעל ןיבייוחמש המל ימד אלד תויהל שי בויח הזיא הרואכלד ,הזב
 הנועו רזוח השודק ןינוע רובצ אצמו נ"כהבל אבו השודק רדס רמאש ימד א"בשרה תבושתמ 'ב ףיעס ה"כק 'יסב
 סנכנו ש"ק ארקב אתיא הז םעט אהו ... רובצה ןמ ומצע איצוי ךיא םשה ןישדקמ רובצהש רחאמ םתהד ,ןהמע
 הארי אלש קר אוה רובצה םע תונעל ובויח ... ןושאר קוספ ןהמע תורקל ךירצש ש"ק ןירוקש רובצ אצמו נ"כהיבל
 תודמ ג"יב לבא ... ש"ק תוצמ םויק דוע ךייש אל אנידמ לבא ,וירבח םע םימש תוכלמ לוע לבקל הצור וניא ולאכ
 הלפת ךרד תודמ ג"י רמול יאשר דיחיה ןיאד ןינעל 'ה ףיעס ה"סקת ןמיסבש ףאו ,םימעטה 'ב אכיל הרואכל
 ןיא אהד ,תודמ ג"יה רמול בויח ןינעל םג הז היהיש רבתסמ אל ,םה השודקבש רבדד םושמ אתיא םימחר תשקבו
 םירמואש אלא ,וכרבו שידקו השודק ומכ ויחבש רפסלו םימש םש הזב שדקל הנווכל תודמ ג"יה םירמוא
 אוהש ןויכו ,םימחר םישקבמו םיללפתמה ולאל קר הז ךייש כ"או ,ולש םימחרה תודמב ונילע םחריש הלפתל
 .ז"ע רוקמ םהל שי אמתסמו םריכזהל אוה םלועה גהנמ לבא .םריכזהל ול ךייש אל ירה םהמע התע ללפתמ וניא
 םירמואה םע רתוי שישכ מ"מ ,ןירמואה הרשע םהל שיש ףאש םיללפתמה רובצהל ביטהל אוהד הזל שי םעטו
 ודומלמ קיספהל םג שי גהנמה יפלו ,רתויב ןיללפתמה רובצה לע ת"ישהמ םימחרה ןיררועתמ תודמ ג"יה
  .קיספהל ןיאש רבתסמ םיברב הרות םידמולשכ קיספהלו .תודמ ג"יה םהמע תונעלו

 
 

  ד הכלה אסר דומע לארשי ישא )9(
	

 
 
 

 
 טפ ןמיס ג קלח םייח חרוא השמ תורגא ת"וש )10(

 יאדו ,תודמ ג"יו יודיו םירמואש םוקמב ללפתהל ול ןמדזנו א"פנ םדוק תודמ ג"יו יודיו םירמוא ןיאש םוקממ אוה םאו
 הנשי לאו 'נ ףד םיחספב ןנתדכ ,וב ללפתמש נ"כהיב גהנמ תונשל רוסאש םגהנמכ תודמ ג"יו יודיו רמול כ"ג ךירצ
 ,םגהנמכ גוהנל חרכומ םוקמה גהנמכ השוע וניאש ריכהל רשפאש חסונהמ םוקמ לכב םגו ,תקולחמה ינפמ םדא
 .ודדוגתת אל םושמ םג אכיא ילוא םגו
 

 ל ןמיס ד קלח םייח חרוא השמ תורגא ת"וש )11(
 ישניא הזיאל תחא נ"כהיבב רוסיאה הנה ...
 םירכינה םירבדב םוקמה יגהנממ תונשל
 ודדוגתת אלד ואלמ אדח םירוסיא ינש אכיא

It is forbidden for on synagogue to have different people 
doing different customs in an overt recognizable way. Indeed, 
there are two issues. One, that one may not create multiple 



 אלד ןינעל םג ב"ע ג"י ףד תומביב שרדנש
 לא ןידהמ תינשו ... תודוגא תודוגא ושעת
 ןכו ... 'נ ףד םיחספבד תקולחמה ינפמ הנשי
 לכל םימעט אכיאש תואחסונה יוניש אוה
 אל רוסיא ילואש ףא רוסא חסונו חסונ
 ירקיעב םיקולח אכילש םושמ אכיל ודדוגתת
 לאש ינשה רוסיא תולפתהו תוכרבה חסונ
 הצור םאו .אכיא יאדו תקולחמה ינפמ הנשת
 אקוד אוה םיפא תליפנ םדוק יודיו רמול
 אלב אוהש ינירחאל ארכיה םוש אלב
 ג"יה רמול לוכי וניא םגו ,בלה לע האכה
 ורמאיש הרשע אקוד ךירצ הזלש תודמ
 יונישה הז ירה הרשע אצמי םא ףא ומע
 םגו ודיב תוחמל ךירצ .... לודג םוסרפב
 וקלסל ןיחרכומ ויהיש הארתהב ופוכל
 הנשי אלש ןידהכ השעי אל םא ותרשממ
 ללפתמ אוהשכ תסנכה תיב יגהנממ םולכ
 ... הביתה ינפל אלש ףא נ"כהיבב

groups [thereby creating dissention].  Second, one shouldn’t 
change from the custom of the place lest he cause arguments. 
This is true of differing nusachs of prayer.  While there may 
not be the biblical prohibition of creating multiple dissenting 
groups, the second prohibition of presenting a differing 
custom and causing argument certainly applies. [Therefore], 
if one needs to say Vidui before Nefilat Apayim, he should 
do it surreptitiously by not hitting his chest. What’s more, he 
may not recited the thirteen attributes for they are only said 
with a quorum of men and were he to say them outloud that 
would certainly be a clear, overt change in custom … It’s 
necessary to stop those who decidedly follow their differing 
customs in public [in a shul that has a set custom or nusach] 
for they are not doing as per the law… 

 
 

  גכ ןמיס ב קלח םייח חרוא השמ תורגא ת"וש )12(
 םירבדבש ד"על ןוכנה ללפתמ אוהש יפכמ רחא חסונב םיללפתמ רובצהש נ"כהיבב ללפתמש דחא רבדב הנה
 ,רחא חסונ רמול לוכי וניא שחלב רמאישכ ףאו ,רובצה לש חסונה רמול חרכומ השודק ומכ רובצב אקוד ךירצש
 הרימאה לכש ןויכ  ...דיחיב השודק םירמוא ןיאד ללכ רמול לוכי היה אל ומצעב אוהש רובצה השע הרימאה לכ אהד
  .הלחת ןזחה רמואש יפכמ רחא ןושלב רמאיש ךייש אל ןזחה םע רמואכ בשחנ ותרימאש םגו ,רובצה דצמ איה
 ןנתש תקולחמה ינפמ יונישה רוסיא הזב ךייש אלו שחלב אוהש ןויכ וב ליגרש חסונכ רמול לוכי שחלב הלפתהו
  .דחיב םיללפתמש ןויכ רובצב הלפת הז בשחנ תואחסונ יתשב םירמואש ףאו ,'נ ףד םיחספב
 יאשר םא קפתסהל שי ,ולצא םיכומסה םירחאל עמשנה םר לוקב םג םרמואל יאשרש ש"ק תוכרבו ז"דספו
 םירבדש ןויכ שחלב רמולמ חכשי אמש םושמ שחלב ףא רוסאש רמול שיו … אלש שחלב ליגרש חסונב םרמואל
 ולגרהכ אלש רמול וינפל השק םא ןכלו … שחלב רמאישכ לקהל שיש רבתסמו  …עמשנה לוקב רמול ןיליגר ולא
 .ןייטשנייפ השמ ,ודידי .רובצה חסונכ רמאי וינפל השק אל םא לבא ,ולגרהכ שחלב רמאי


