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נּו ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָלא אָ  נּו אֵּ .ָָתהָאִבינּו ַמְלכֵּ

[בקשות]

נּו ָחנֵּנּו ַוֲענֵּנּו ִכי אֵּ  ין ָבנּו ַמֲעִשים                                    ָאִבינּו ַמְלכֵּ

נ ה ִעָמנּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהֹוִשיעֵּ .ּוֲעשֵּ



אבינו מלכנו

נּו ָחָטאנּו ְלָפֶניָך :ָאִבינּו ַמְלכֵּ
ין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָלא ָאָָתה נּו אֵּ :ָאִבינּו ַמְלכֵּ
ה ִעָמנּו ְלַמַען ְשֶמָך נּו ֲעשֵּ :ָאִבינּו ַמְלכֵּ
ינּו ָשָנה טוָבה ש ָעלֵּ נּו ַחדֵּ :ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ינּו ָכל ְגזֵּרות ָקשות ָעלֵּ ל מֵּ נּו ַבטֵּ :ָאִבינּו ַמְלכֵּ
ינּו ל ַמְחְשבות שוְנאֵּ נּו ַבטֵּ :ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ינּו ר ֲעַצת אוְיבֵּ נּו ָהפֵּ :ָאִבינּו ַמְלכֵּ
ינּו ָעלֵּ נּו ַכלֵּה ָכל ַצר ּוַמְשִטין מֵּ :ָאִבינּו ַמְלכֵּ

נּו ְסתם ִפּיות  :ּוְמַקְטְרגֵּינּוַמְשִטינֵּינּוָאִבינּו ַמְלכֵּ
נּו ַכלֵּה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוְשִבי ּומַ  :ָךּוְשַמד ִמְבנֵּי ְבִריתֶ ְוָעוןְשִחית ָאִבינּו ַמְלכֵּ

נּו ְמַנע ַמגֵָּפה ִמַנֲחָלֶתָך :ָאִבינּו ַמְלכֵּ
ינּו נּו ְסַלח ּוְמַחל ְלָכל ֲעונותֵּ :ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ינּו מִ  ינּו ְוַחטאתֵּ ר ְפָשעֵּ ה ְוַהֲעבֵּ נּו ְמחֵּ יֶניָךָאִבינּו ַמְלכֵּ :ֶנֶגד עֵּ
י ח נּו ְמחק ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים ָכל ִשְטרֵּ ינּוָאִבינּו ַמְלכֵּ :ובותֵּ

ָמה ְלָפֶני נּו ִבְתשּוָבה ְשלֵּ נּו ַהֲחִזירֵּ :ָךָאִבינּו ַמְלכֵּ
י ַעֶמָך ָמה ְלחולֵּ נּו ְשַלח ְרפּוָאה ְשלֵּ :ָאִבינּו ַמְלכֵּ

נּו ְקַרע רַע ְגַזר ִדינֵּנּו :ָאִבינּו ַמְלכֵּ
נּו  נּו ָזְכרֵּ <<: טוב ְלָפֶניָךְבִזָכרוןָאִבינּו ַמְלכֵּ



נּו נּו/ כתבנו ָאִבינּו ַמְלכֵּ ֶפר ַחִּיים טָחְתמֵּ :וִביםְבסֵּ
נּו נּו/ כתבנו ָאִבינּו ַמְלכֵּ ֶפר ְגֻאלָ ָחְתמֵּ :ה ִוישּוָעהְבסֵּ
נּו נּו/ כתבנו ָאִבינּו ַמְלכֵּ ֶפר ַפְרָנסָ ָחְתמֵּ :ה ְוַכְלָכָלהְבסֵּ
נּו נּו/ כתבנו ָאִבינּו ַמְלכֵּ ֶפר ְזֻכּיותָחְתמֵּ :ְבסֵּ
נּו נּו/ כתבנו ָאִבינּו ַמְלכֵּ ֶפר ְסִליָחה ּוָחְתמֵּ :ְמִחיָלהְבסֵּ

נּו ַהְצַמח ָלנּו ְישּוָעה ְבָקרוב :ָאִבינּו ַמְלכֵּ
ל ַעֶמָך ם ֶקֶרן ִיְשָראֵּ נּו ָהרֵּ :ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ם ֶקֶרן ְמִשיֶחָך נּו ָהרֵּ :ָאִבינּו ַמְלכֵּ
ינּו ִמִבְרכוֶתיָך נּו ַמלֵּא ָידֵּ :ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ינּו ָשָבע נּו ַמלֵּא ֲאָסמֵּ :ָאִבינּו ַמְלכֵּ
נּו נּו ְשַמע קולֵּ ינּו, ָאִבינּו ַמְלכֵּ ם ָעלֵּ :חּוס ְוַרחֵּ

ל ְבַרֲחִמים ּוְבָרצון ֶאת ְָת  נּו ַקבֵּ נּוָאִבינּו ַמְלכֵּ :ִפָלתֵּ
י ָשַמִים ִלְתִפלָ  נּו ְפַתח ַשֲערֵּ נּוָאִבינּו ַמְלכֵּ :תֵּ

נּו ָזכור :ִכי ָעָפר ֲאָנְחנּו, ָאִבינּו ַמְלכֵּ
יָקם ִמְלפָ  נּו רֵּ נּו ָנא ַאל ְָתִשיבֵּ :ֶניָךָאִבינּו ַמְלכֵּ
א ַהָשָעה ַהּזאת ְשַעת רַ  נּו ְָתהֵּ ת ָרצון ִמְלָפֶניָךָאִבינּו ַמְלכֵּ :ֲחִמים ְועֵּ



ינּו  ינּו ְוַעל עוָללֵּ נּו ֲחמל ָעלֵּ נּוָאִבינּו ַמְלכֵּ :ְוַטפֵּ
ם  ה ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל שֵּ נּו ֲעשֵּ :ָקְדֶשָךָאִבינּו ַמְלכֵּ

ה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל  נּו ֲעשֵּ :ִיחּוֶדָךָאִבינּו ַמְלכֵּ
ש ּוַבַמִים עַ  י ָבאֵּ ה ְלַמַען ָבאֵּ נּו ֲעשֵּ :ל ִקדּוש ְשֶמָךָאִבינּו ַמְלכֵּ
נּו ְנקם ִנְקַמת ַדם ֲעָבֶדיָך ַהָשפּוְך :ָאִבינּו ַמְלכֵּ
ה ְלַמַעְנָך ִאם לא ְלַמֲענֵּנּו נּו ֲעשֵּ :ָאִבינּו ַמְלכֵּ

נּו ה ְלַמַעְנָך ְוהֹוִשיעֵּ נּו ֲעשֵּ ָאִבינּו ַמְלכֵּ
ה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרִבים נּו ֲעשֵּ :ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ה ְלַמַען ִשְמָך ַהָגדול  נּו ֲעשֵּ ינּווְ ַהִגבורָאִבינּו ַמְלכֵּ :ַהנוָרא ֶשִנְקָרא ָעלֵּ
ין ָבנּו ַמֲעִשים  נּו ָחנֵּנּו ַוֲענֵּנּו ִכי אֵּ ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ה ִעָמנּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהוִשיענו .ֲעשֵּ



תלמוד בבלי מסכת תענית דף כה עמוד ב  
תנו רבנן מעשה ברבי אליעזר שגזר שלש עשרה תעניות על 

אמר . באחרונה התחילו הצבור לצאת. הצבור ולא ירדו גשמים
וירדו , בבכיהגעו כל העם ? תקנתם קברים לעצמכם: להם

.גשמים

שוב מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע 
. ברכות ולא נענה

אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא : ואמר, ירד רבי עקיבא אחריו
. וירדו גשמים. אבינו מלכנו למענך רחם עלינו. אתה

,  לא מפני שזה גדול מזה: בת קול ואמרהיצתה. הוו מרנני רבנן
.  מדותיווזה אינו מעביר על , אלא שזה מעביר על מידותיו



ב"ע, לבבלי תענית כה95כתב יד מינכן 
אבינו ]אבינו מלכנו חטאנו לפניך : ואמר, ירד רבי עקיבא אחריו]...[ 

.רחם עלינו[  למענך]אבינו מלכנו . אין לנו מלך אלא אתה[ מלכנו

ב"ע, לבבלי תענית כה400כתב יד הספרייה הבריטית 
אלא  מלךלנואיןמלכינואבינו:'ואמאחריו'עקי'רירד]...[ 
.מיטראואתא,עלינוורחםחוסקולינושמע ,מלכינו'אבי,אתה

וילנאדפוס 
אבינו.אתהאלאמלךלנואין,מלכנואבינו:ואמראחריועקיבארביירד

.גשמיםוירדו. עלינורחםלמענך,מלכנו



מלכנואבינו
אתהאלאמלךלנואין
מלכנואבינו

עלינורחםלמענך



,  ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם

-י עֹוָלִמים ַהּיֹום ַיֲעִמיד ַבִמְשָפט ָכל ְיצּורֵּ 

.  ִאם ְכָבִנים ִאם ַכֲעָבִדים

ם ָאב ַעל בָ  נּו ְכַרחֵּ ,  ִניםִאם ְכָבִנים ַרֲחמֵּ

ינּו ְלָך ְתלּויֹות                          ינֵּ ְוִאם ַכֲעָבִדים עֵּ

נּו ָאיֹום ָקדֹושַעד ֶשְָתָחנֵּנּו ְותֹוִציא ָכאֹור ִמְשפָ  טֵּ



רפזשבולי הלקט סדר ראש השנה סימן 
ואחר  ]...[ כסדר שאר ימים טובים מתפלליןבראש השנה שחרית 

אבינו מלכנו  "שהסדיר החזן תפלת שחרית בקול נהגו לומר 
שמצינועקיבה כמו ' ובאין לאומרו מימי ר" ]...[ חטאנו לפניך

וכשראו שנענו בתפלה זו הוסיפו עליהם מדי  ]...[ במסכת תענית 
.  יום ביום וקבעום לימי התשובה

אמרו  : ]...[ והטעם. ואומר אותו במקום ההלל בראש השנה
מפני מה ישראל  , ריבונו של עולם: ה"מלאכי השרת לפני הקב

:  אמר להן? אין אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום הכפורים
פתוחיןדין וספרי חיים וספרי מתים כסאאפשר מלך יושב על 

(.  ב"ע, ראש השנה לב, בבלי)? לפניו וישראל אומרים שירה



https://blog.nli.org.il/avin
u_malkeinu/

הלחן של החזן
ינובסקימקס 

(1991-1912)



טויטשהרב דוד 
מעלה על הדעת  " אבינו מלכנו", אולי יותר מכל תפילה אחרת

ודימוי זה . את דימוי המלך בעל הזקן היושב על כס המשפט
יש יהודים המבקשים ! יכול להטריד אותנו בכמה דרכים

להשתקם מיחס שיפוטי קשה של הורים או חברים או מביקורת  
יש המבקשים להתרחק מדימויים טרנסנדנטיים  . עצמית נוקשה

יש שמוטרדים מהזכריות . ולהמירם באלוהות שבפנים, של האל
]...[.של הדימוי 

"  אבינו מלכנו"יש ליבה רבת עוצמה של אמת ב[ ובכל זאת]
.שמתגברת על הבעיות של הדימויים שלו

Rabbi David A. Teutsch, ed. (Kol Haneshamah: Prayerbook for the Days of Awe, Wyncote: 
The Reconstructionist Press, 1999), p. 453



התמודדויות מודרניות  

"אבינו מלכנו"עם 

www.dalia-marx.com







קניאלקרא־איוונוברות , עלמיאאם , אמנו שכינתנו

נּו ַהִביִטי ָבנּו נּו ְשִכיָנתֵּ ִאמֵּ
נּו ִשְמִעי קֹול ַָתֲחנּונֵּינּו נּו ְשִכיָנתֵּ ִאמֵּ

ל יק חֹומֵּ נּו ֲהִיי ָלנּו חֵּ נּו ְשִכיָנתֵּ ִאמֵּ
נּו נּו ַרְפִאי ִנְשָמתֵּ נּו ְשִכיָנתֵּ ִאמֵּ

נּו י ַנְפשֵּ נּו ַאִחי ִשְברֵּ נּו ְשִכיָנתֵּ ִאמֵּ
ְך ְלבֹוְר  נּו ִזְכִרי ְָתשּוָקתֵּ נּו ְשִכיָנתֵּ נּוִאמֵּ אֵּ

ינּו יָברֵּ נּו ַכְנִסי אֵּ נּו ְשִכיָנתֵּ ינּוִָתפְ , ִאמֵּ ינּוַהֲחִיי , ִרי ְשָסעֵּ ַרֲחמֵּ
>>

(18/09/2020, "מקור ראשון"התפרסם ב)



נּו ַהָפגּום נּו ִעְטִפי גּופֵּ נּו ְשִכיָנתֵּ ִאמֵּ
נּו ָמה ָהִיינּו ָלבּוז נּו ְשִכיָנתֵּ ִאמֵּ
נּו יתֵּ נּו ָהִשיִבי בֵּ נּו ְשִכיָנתֵּ ְקנּו ְמֹאדִכי ָרחַ , ִאמֵּ

נּו  נּו ְשִכיָנתֵּ נּוְדַויִאמֵּ ש ִבְשמֵּ ְך ָכַמְהנּולְ , רֹוחֵּ ַמָגעֵּ
נּו ָשַכְחנּו ִכי ָעָפר ֲאַנחְ  נּו ְשִכיָנתֵּ ]...[נּו ִאמֵּ

נּו ָהִפיִחי ָבנּו רּוַח ַחִּיים כַ  נּו ְשִכיָנתֵּ ֲאֶשר ִיַחְלנּו ְלָךִאמֵּ
ְך נּו ַהִביִטי ְבעֹוָלמֵּ נּו ְשִכיָנתֵּ ִבּצּוַרִיְךָדיֵּקי ָהִסיִר , ִאמֵּ

ְך שָ  נּו ַהְרִחיִבי ִליִציר ַכפֵּ נּו ְשִכיָנתֵּ י ֲאַלְכסֹוןִאמֵּ בּוי ִבְגבּולֵּ
נּו ַהֲעִלי ִמְשֹקֶלת ַקו חֹוָמה מַ  נּו ְשִכיָנתֵּ ינֵּינּוִאמֵּ ְפִריָדה בֵּ

ְך נּו ַהִּציִלינּו ִמִמְשָפטֵּ נּו ְשִכיָנתֵּ ְך ַהוֹּׂוֶרֶפתִאמֵּ  ִאשֵּ
נּו שּוִבי  נּו ְשִכיָנתֵּ ְךִאמֵּ א ַהּיֹום ִכי בָ ְלִכְסאֵּ

ְך ִנְקרֵּ  נּו ִזְכִרי ִכי ִבְשמֵּ נּו ְשִכיָנתֵּ אנּוִאמֵּ
נּו ִחְמִלי ַעל ָהָאָדם נּו ְשִכיָנתֵּ ִאמֵּ



תשליך, גרימסקיאלכסנדר 


