
 

יָך אנּו ְלָפנ ִֽ נּו ָחָטִֽ ינּו ַמְלכ ִֽ   :ָאב ִֽ
ָך: ֶלְך זּוָלֶתִֽ נּו ֶמִֽ נּו ֵאין ָלִֽ ינּו ַמְלֵּכִֽ  ָאב ִֽ

ָך ַען ְשמ ִֽ נּו ְלַמִֽ ָמִֽ ה ע  נּו ֲעש  ינּו ַמְלכ ִֽ  :ָאב ִֽ
ינּו ָׁשָנה טֹוָבה נּו ַחֵדׁש ָעֵלִֽ ינּו ַמְלֵּכִֽ  :ָאב ִֽ

י  ב ְוָרָעב ּוְשב  ר  ר ְוח ִֽ ב  ה ד ִֽ נּו ַכל  ינּו ַמְלכ ִֽ ָאב ִֽ
ית  ְבנ י ּוַמֵּגָפהּוַמְשח  ָך מ  ית ִֽ  :ְבר 

רֹות ָקשֹותָאב ִֽ  ינּו ָכל ְגז  ָעל ִֽ ל מ  נּו ַבט   :ינּו ַמְלכ ִֽ

י   ָמה ְלחֹול  נּו ְשַלח ְרפּוָאה ְשל  ינּו ַמְלכ ִֽ ָאב ִֽ
ָך  :ַעמ ִֽ

נּו ְסַלח ּוְמַחל ְלָכל ֲעוֹ  ינּו ַמְלכ ִֽ ינּוָאב ִֽ  :נֹות ִֽ

ר ַפְרָנָסה ְוַכְלָכָלה פ  נּו ְבס ִֽ נּו ָכְתב ִֽ ינּו ַמְלכ ִֽ  :ָאב ִֽ

נּו  ינּו ַמְלכ ִֽ ְחנּוזְ ָאב ִֽ י ָעָפר ֲאָנִֽ  :כֹור כ 
ינּו ַמְלכ ִֽ  ים:ָאב ִֽ ים טֹוב  נּו ְלַחּי   נּו ָזְכר ִֽ

ישּוָעה ר ְגֻאָלה ו  פ  נּו ְבס ִֽ נּו ָכְתב ִֽ ינּו ַמְלכ ִֽ  :ָאב ִֽ

ָך ל ַעמ ִֽ ְשָרא  ן י  ר  ם ק ִֽ נּו ָהר  ינּו ַמְלכ ִֽ  :ָאב ִֽ
ְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה  נּו ּב  יֵרִֽ נּו ַהֲחז  ינּו ַמְלֵּכִֽ ָאב ִֽ

יָך:   ְלָפֶנִֽ
נּו ְשַמע קֹול ִֽ  ינּו ַמְלכ ִֽ ינּוָאב ִֽ ם ָעל ִֽ  :נּו חּוס ְוַרח 

ינּו  ינּו ְוַעל עֹוָלל ִֽ נּו ֲחמֹול ָעל ִֽ ינּו ַמְלכ ִֽ ָאב ִֽ
נּו  :ְוַטפ ִֽ

נּו  ינּו ַמְלכ ִֽ יָאב ִֽ ים  ְּתה  ַהָשָעה ַהֹזאת ְשַעת ַרֲחמ 
יָך ְלָפנ ִֽ ת ָרצֹון מ   :ְוע 

ם  ים ַעל ש  ַען ֲהרּוג  ה ְלַמִֽ נּו ֲעש  ינּו ַמְלכ ִֽ ָאב ִֽ
ָך  :ָקְדש ִֽ

נּו ינּו ַמְלכ ִֽ יָך:  ָאב ִֽ ְּלָפֶנִֽ ינּו ֵריָקם מ  יֵבִֽ  ַאל ְּתׁש 

ים  נּו ַמֲעש  ין ָבִֽ י א  נּו כ  נּו ַוֲענ ִֽ נּו ָחנ ִֽ ינּו ַמְלכ ִֽ ָאב ִֽ
נּו יע ִֽ ד ְוהֹוש  ס  נּו ְצָדָקה ָוח ִֽ ָמִֽ ה ע   :ֲעש 

 



 

 

י ל ַמְחְשבֹות  ָאב ִֽ נּו ַבט  נּו ַמְלכ ִֽ
ינּו  :שֹוְנא ִֽ

ינּו ר ֲעַצת אֹוְיב ִֽ נּו ָהפ  ינּו ַמְלכ ִֽ  :ָאב ִֽ

ין   ה ָכל ַצר ּוַמְשט  נּו ַכל  ינּו ַמְלכ ִֽ ָאב ִֽ
ינּו ָעל ִֽ  :מ 

נּו   ינ ִֽ ּיֹות ַמְשט  נּו ְסתֹום פ  ינּו ַמְלכ ִֽ ָאב ִֽ
נּו יג ִֽ  :ּוְמַקְטר 

 

נּו ְישּוָעה   נּו ַהְצַמח ָלִֽ ינּו ַמְלכ ִֽ ָאב ִֽ
 :ְבָקרֹוב

ָך יח ִֽ ן ְמש  ר  ם ק ִֽ נּו ָהר  ינּו ַמְלכ ִֽ  :ָאב ִֽ

 

י ים  ָאב ִֽ ַען ְטבּוח  ה ְלַמִֽ נּו ֲעש  נּו ַמְלכ ִֽ
ָך חּוד ִֽ  :ַעל י 

יָך   ְקַמת ַדם ֲעָבד ִֽ נּו ְנקֹום נ  ינּו ַמְלכ ִֽ ָאב ִֽ
 :ַהָשפּוְך

  



 

 

ת"ר מעשה ברבי אליעזר שגזר שלש עשרה תעניות על הצבור ולא ירדו גשמים  
געו כל העם   באחרונה התחילו הצבור לצאת אמר להם תקנתם קברים לעצמכם 

 בבכיה וירדו גשמים

שוב מעשה בר' אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע ברכות ולא נענה  
אבינו מלכנו אין לנו מלך    לפניך חטאנו מלכנו אבינורירד רבי עקיבא אחריו ואמ

רחם עלינו וירדו גשמים הוו מרנני ו  חוס  קולינו שמעאלא אתה אבינו מלכנו למענך
רבנן יצתה בת קול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה אלא שזה מעביר על מדותיו וזה  

אינו מעביר על מדותיו

 

http://www.jtsa.edu/the-origins-of-avinu-malkenu


 

 

י־ַאָתָּ֣ה ִ֔ינּו  כ ִֽ ְיָדָעִ֔נּו   ָאב  לָּ֣א  ַאְבָרָהם֙  ִּ֤י  כ 
ְיהָוה֙ ַאָתִּ֤ה  יָרָ֑נּו  ַיכ  לָּ֣א  ֵ֖ל  ְשָרא  ִ֔ינּו   ְוי    ָאב 

ָך׃  ֹעוָלֵ֖ם ְשמ ִֽ ֵ֥נּו מ ִֽ  ֹגֲאל 

ְיהָוֵ֖ה ָּ֣ינּו  ְוַעָתֵ֥ה  ר֙    ָאב  ַהֹחֹ֨מ  ֲאַנְִּ֤חנּו  ָאָָ֑תה 
נּו׃ ֵ֥ה ָיְדָךֵ֖ ֻכָלִֽ ִ֔נּו ּוַמֲעש   ְוַאָתָּ֣ה ֹיְצר 

כׇּל־ַהָקָהָ֑ל   ינ ֵ֖י  ְלע  ת־ְיהָוִ֔ה  א  יד֙  ָדו  ְך  ַוְיָבִּ֤ר 
י֙   ֱאלה  ְיהָוה֙  ַאָתִּ֤ה  ָברֹּ֨וְך  ִ֗יד  ָדו  ר  ַוֹּיָּ֣אמ 

ָּ֣ל ְשָרא  ִ֔ינּו  י  ם׃ ָאב  ֹעוָלֵ֖ם ְוַעד־ֹעוָלִֽ  מ 

 

ת֙   ֙ר  ְפא  ְוַהת  ְוַהְגבּוָרִּ֤ה  ַהְגֻדָלֹ֨ה  ְיְ֠הָוה  ְלָךָּ֣ 
ם ּוָבָאָ֑ י־ֹכֵ֖ל ַבָשַמָּ֣י  ץ ְלָךִּ֤  ְוַהנ ַָּ֣צח ְוַההִֹ֔וד כ  ר 

אש׃  ַהַמְמָלָכִ֔ה ְיהָוה֙   ֵ֖א ְלֹכֵ֥ל ׀ ְלֹרִֽ ְתַנש   ְוַהמ 

ְתַאָזָ֑ר ַאף־   ָמָלְךְְ֘יָיָּ֣   ָּ֣ש ְיְָ֭י ֹעֵ֥ז ה  ֵ֥ש ָלב  אּ֢ות ָלָ֫ב  ג 
ֹוט:  מִֽ ִ֗ל ַבל־ת  ֵ֝ב  כֵֹ֥ון ת   ת 



 

 

ֹ֨ם ׀ ְיְָ֘יִּ֤  ְמרִּּ֤ו ַבגֹוי  ָּ֣ל ַבל־ַאף־ ָמָלְִ֗ךא  ב  כָֹּ֣ון ת  ת 
ים: יָשר ִֽ ִ֗ים ְבמ  ֵ֥ין ַעֵ֝מ  מָֹ֑וט ָיְ֘ד   ת 

׀   ַעְיַנָּ֣י  ּוַכְדנ ַּצַ֜ר  ְנבִֽ ֲאָנֹ֨ה  ֹוַמָּיא֩  יִֽ ְקָצָּ֣ת  ְול 
ָליָא֙   י֙ ֲעַלָּ֣י ְיתִּ֔וב ּוְלע  ִ֗ת ּוַמְנְדע  ְטל  ְשַמָּיָּ֣א נ  ל 
ָּ֣ת  ַשְבח  ָעְלָמֵ֖א  ּוְלַחֵ֥י  ִ֔ת  ְרכ  ָבִֽ ָלָאה֙[  ]ּוְלע 

ָ֑ ִּ֤י ָשְלָטנ ּה֙ ָשְלָטָּ֣ן ָעַלִ֔ם ְוַהְדר  ֵּ֖ה ת ד    ּוַמְלכּות 
ר: ם־ָדֵ֥ר ְוָדִֽ  ע 

 



 

 

ת־ָהָעָּ֣ם   ט י֙ א  ֹ֨ית  ָ֑ה ָרא  ל־ֹמש  ר ְיָיֵ֖ א  ַוֹּיֵ֥אמ 
ּוא:   הִֽ ף  ה־ֹעֵ֖ר  ַעם־ְקש  נ ֵ֥ה  ְוה  ִ֔ה  ַהז 

ַחר־אַ  י ְוי ִֽ ִ֔י  ל  ָּ֣יָחה  ַהנ  ֵ֖ם  ְוַעָתה֙  ָבה  ֵ֥י  פ 
ֹול:  ָגדִֽ ְלגֵֹ֥וי  ֹוְתָךֵ֖  אִֽ ֵ֥ה  ֱעש  ְוא ִֽ ָ֑ם  ֲאַכל  ַוִֽ

ֱאלָהָ֑יו   יא  ְיָיָּ֣  ת־ְפנ ֵ֖י  א  ִ֔ה  ֹמש  ַוְיַחָּ֣ל 
ִָ֔ך   ְבַעמ  ַאְפָך֙  ִּ֤ה  ֱחר  י ִֽ ְיָי֙  ָלָמִּ֤ה  ר  ַוֹּיִ֗אמ 
ְבֹכֵַ֥ח   ם  ְצַרִ֔י  מ  ץ  ָּ֣ר  א  מ  ֹ֨אָת֙  הֹוצ  ִּ֤ר  ֲאש 

יב ה:  ֲחָזָקִֽ ּוְבָיֵ֥ד  אְמרֹּ֨ו   ָגדֵֹ֖ול  ֹיִֽ ָלָ֩מה֩ 
ְצַרַ֜י   ֲהֹרִּ֤ג  מ  ַלִֽ יָאם֙  ֹוצ  הִֽ ְבָרָעִּ֤ה  אֹמִ֗ר  ל  ם 

ְפנ ָּ֣י   ַעֵ֖ל  מ  ּוְֹ֨לַכלָֹתִ֔ם  ִ֔ים  ָהר  ב ִֽ ֹאָתם֙ 
ֵ֥ם ַעל־  ָנח  ִָ֔ך ְוה  ֲחרָֹּ֣ון ַאפ  ֲאָדָמָ֑ה שּ֚וב מ ִֽ ָהִֽ

יג ָך:  ְלַעמ ִֽ ָרָעֵ֖ה  ְלַאְבָרָהם֩   ָהִֽ ְזֹכֹ֡ר 
ֹ֨ר   ֲאש  ִ֗יָך  ֲעָבד  ַ֜ל  ְשָרא  ְלי  ּוִֽ ְצָחֹ֨ק  ְלי 

ָּ֣ ַוְתַדב  ָבְךְ֒  םְ֘  ָלה  ְשַבְָּ֣עָת  ִ֔ם  נ  ה  ֲאל  ר 
ם   ַהָשָמָ֑י  ֵ֖י  ֹוְכב  ְככִֽ ִ֔ם  ת־ַזְרֲעכ  א ִֽ ה֙  ַאְרב 
ן֙   ת  א  י  ָאַמְִ֗רת  ָּ֣ר  ֲאש  ַהֹזַ֜את  ץ  ְוָכל־ָהָאֹ֨ר 

ם: ֲחלֵּ֖ו ְלֹעָלִֽ ִ֔ם ְוָנִֽ ְרֲעכ   ְלַזִֽ

 



 

 

הגה)

מרבים בתפלו' ובתחנונים   השנה ליום הכפורים   בכל הימים שבין ראש 

אבינו מלכנו ערב ובוקר מלבד בשבת  הגה ואומרים

 



 

 

יָנה מְ  יֵרינּו ְּבַכְנֵפי  ְׁשכ  קֹור ַחֵּיינּו ַהְסּת 
ְך: י   ַרֲחַמִֽ

ינּו   יכ ִֽ יָנה ְמקֹור ַחֵּיינּו הֹול  ְׁשכ 
ְדָרַכִֽ  ים:ּב  ד ְוַרֲחמ  ְך ַדְרֵכי ֶחֶסִֽ  י 

נּו   ְצֵרִֽ י ֶאת־י  יָנה ְמקֹור ַחֵּיינּו ַחְּזק  ְׁשכ 
נּו ָהָרע:  ְצֵרִֽ ְתַּגֵּבר ַעל י  ַען נ   ַהּטֹוב ְלַמִֽ

ינּו ְלַהכְ  יָנה ְמקֹור ַחֵּיינּו ַאְּמצ ִֽ יַע  ְׁשכ  נ ִֽ
ְׁשַּתֵּלט ַעל   נּו ּוְלה  ֶאת־ַּכֲעֵסִֽ

נּו:   ּתֹוְקָפנּוֵתִֽ
ינּו ֶאת־ יָנה ְמקֹור ַחֵּיינּו ַלְּמד ִֽ ְׁשכ 

יב ֵחָמה:  ַמֲעֶנה ָהָרְך ַהֵּמׁש 

נּו ֵּבין   י ֶחְלֵקִֽ יָנה ְמקֹור ַחֵּיינּו ְּתנ  ְׁשכ 
יֵאי ְרפּוָאה ְוָׁשלֹום ְלעֹוָלֵמְך:  ְמב 

י ָרצֹון   יָנה ְמקֹור ַחֵּיינּו ְיה  ְׁשכ 
ְך ֶׁשּת   י  ְלָפַנִֽ ית  מ  נּו ַאֲחר  נּו ּוְלַטֵּפִֽ י ָלִֽ ְּתנ 

ְקָוה:   ְות 


