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ּכ.ליל.  א �.ליִ ִּכְׂש שַמ שַר ח  רֹק ִּכְב יֵנ.לי  �.ליִל שַ ח  ּצ שַנ יֵ ִּכְמ שַל

ּו ,  ב ִּכְענ שַמ ַמָׁש ּו  ִּכְז יֵנ.לינ ַמָא ּב ִּכְ �.ליִה.לים ,  רֹל ּו , ֱאל־ ַמָלנ ּול- ִּכְּפר �.ליִס ּו  רֹו יֵת.לינ ֲאב
.םֶדם. .םֶק ּב.לי יֵמ.לי  �.ליִ .םֶהם  �.ליִב.לי יֵמ.לי ַמָּת  ִּכְל שַע ַמָּפ שַעל  רֹּפ

ַמָּט יֵעם ,  ג �.ליִּת שַו ַמָּת  ִּכְׁש שַר רֹו רֹוִים ה ּג ַמָך  ִּכְד ַמָ.לי ַמָּתה ,  שַא
ּל יֵ חם. ִּכְ שַׁש ִּכְּת שַו �.ליִּמ.לים  ּמֻא ִּכְל שַרע  ַמָּת

רֹו
;  ד ּלמ ַמָ ַמָעה  �.ליִׁש.לי רֹו רֹלא ה ַמָעם  רֹו ִּכְזר ּו .םֶר,ץ ,  ַמָא ּו  ׁש ִּכְר ַמָ.לי ּבם  ַמָ ִּכְר שַ ח ִּכְב רֹלא  ּכ.לי  �.ליִ
ַמָתם. �.ליִצ.לי ִּכְר ּכ.לי  �.ליִ .םֶנ.ליך  ַמָּפ רֹור  ִּכְוא ַמָך  רֹוֲע ִּכְזר ּו ַמָך  ִּכְנ �.ליִמ.לי ִּכְ.לי ּכ.לי  �.ליִ

רֹקב.  ה שַ.ליֲע רֹות  ּוע ׁש ִּכְ.לי ּוה  שַצ יֵ �.ליִה.לים ,  רֹל ּכ.לי ֱאל־ �.ליִ ִּכְל שַמ ּוא  ַמָּתה ה שַא
ּו.  ו ַמָק יֵמ.לינ ּוס  ַמָנב ַמָך  ִּכְמ �.ליִׁש ּב ִּכְ שַ ח ,  ּג שַנ יֵ ִּכְנ ּו  ַמָצ יֵר.לינ ַמָך  ּב ִּכְ
�.ליִנ.לי.  ז �.ליִׁש.לי יֵע רֹו רֹלא ת ּב.לי  �.ליִ ִּכְר שַ ח ִּכְו ַמָט ח ,  ִּכְב .םֶא �.ליִּת.לי  ִּכְׁש שַק ִּכְב רֹלא  ּכ.לי  �.ליִ
ַמָת.  ח רֹו ׁש �.ליִב.לי ּו ֱה ִּכְנ יֵא.לינ שַׂש ִּכְמ  ּ ּו , ּצ יֵר.לינ ַמָ �.ליִמ ּו  ַמָּתנ ִּכְע שַׁש רֹו ּכ.לי ה �.ליִ
ַמָלה.  ט .םֶס .םֶדה  רֹו ַמָלם נ רֹו ִּכְלע ַמָך  ִּכְמ �.ליִׁש ִּכְו רֹום ,  ּ.לי שַה ַמָכל  ּו  ִּכְלנ ּל שַ �.ליִה �.ליִה.לים  רֹל ּבא  יֵ

ּו.  י רֹו יֵת.לינ ִּכְבא �.ליִצ ּב ִּכְ רֹלא  יֵת יֵצא  ִּכְו ּו ,  �.ליִל.לי יֵמנ ִּכְכ שַּת שַו ַמָּת  ִּכְ ח שַנ ַמָז שַא-ףל-
רֹו.  יא ַמָלמ ּו  ַמָׁשס ּו  ִּכְנ יֵא.לינ שַׂש ִּכְמ  ּ ַמָצר , ּנ.לי  �.ליִ �.ליִמ רֹור  ַמָא ח ּו  �.ליִׁש.לי יֵבנ ִּכְּת
ּו.  יב ַמָתנ �.ליִר.לי רֹוִים  יֵז ּג שַב ּו ַמָכל ,  שַמֲא רֹצאן  ּכ ִּכְ ּו  ִּכְּת יֵננ �.ליִּת
.םֶהם.  יג �.ליִ ח.לי יֵר.לי ִּכְמ ּב �.ליִ ַמָת  ּב.לי �.ליִ �.ליִר רֹלא  ִּכְו רֹון ,  רֹלא ה ִּכְב ַמָך  ִּכְּמ שַע ּכר  רֹ ִּכְמ �.ליִּת
ּו.  יד רֹו יֵת.לינ �.ליִב.ליב ִּכְס �.ליִל .םֶלס  .םֶק ַמָו שַעג  שַשַל ּו ,  ִּכְׁש יֵכ יֵנ.לינ �.ליִל ַמָּפה  ִּכְר .םֶ ח ּו  �.ליִׂש.לי יֵמנ ִּכְּת
�.ליִּמ.לים.  טו ּמֻא ִּכְל ּב שַ ׁש  רֹרא רֹוד  ִּכְמנ רֹוִים ,  ּג ּב שַ ַמָׁשל  ַמָמ ּו  �.ליִׂש.לי יֵמנ ִּכְּת
�.ליִנ.לי.  טז ִּכְת ַמָּס ּכ �.ליִ שַנ.לי  ַמָּפ .םֶׁשת  רֹב ּו ּד.לי ,  �.ליִ ִּכְג .םֶנ �.ליִת.לי  ַמָּמ �.ליִל ּכ ִּכְ רֹום  ּ.לי שַה ּכל  ַמָ
ּד-ף ,  יז שַג יֵ ִּכְמ ּו ַמָ ח יֵר-ף  ִּכְמ רֹול  ּק ּקם. �.ליִמ שַנ יֵ ִּכְת �.ליִמ ּו רֹו יֵ.ליב  ִּכְּפ יֵנ.לי א �.ליִמ  

ַמָך.  יח .םֶת �.ליִר.לי ִּכְב ּב �.ליִ ּו  ִּכְרנ ּק שַ �.ליִׁש רֹלא  ִּכְו ַמָך ,  ּו שַכ ֲחנ ִּכְׁש רֹלא  ִּכְו ּו  ִּכְתנ שַא ּב ַמָ רֹזאת  ּכל  ַמָ
ַמָך.  יט .םֶ ח ִּכְר ַמָא ּנ.לי  �.ליִ �.ליִמ ּו  ּמֻׁש יֵר.לינ שַו יֵּתט ֲא ּו ,  ּבנ �.ליִל יֵ רֹור  ַמָא ח רֹוג  ַמָנס רֹלא 
.םֶות.  כ ַמָמ ִּכְל שַצ ִּכְב ּו  ַמָע יֵל.לינ שַכס  ִּכְּת שַו ּנ.לים ,  �.ליִ שַּת רֹום  ִּכְמק ּב �.ליִ ּו  ַמָתנ ּכ.לי �.ליִ �.ליִד ּכ.לי  �.ליִ

ַמָזר.  כא ִּכְל יֵאל  ּו  ּכ יֵּפ.לינ שַ ׂש  רֹר ִּכְפ ּנ �.ליִ שַו ּו ,  רֹל יֵה.לינ ּו  יֵׁשם ֱאל־ ִּכְ חנ שַכ ַמָׁש �.ליִאם 
רֹות  יֵלב.  כב ּמֻלמ שַּתֲע שַע  רֹ.לי יֵד ּוא  ּכ.לי ה �.ליִ רֹזאת ,  ַמָקר  שַ.לי ֲח �.ליִה.לים  רֹל רֹלא ֱאל־ ֲה
ַמָ חה.  כג ִּכְב �.ליִט רֹצאן  ּכ ִּכְ ּו  ִּכְבנ שַׁש ִּכְ ח .םֶנ רֹום ,  ּ.לי שַה ַמָכל  ּו  ִּכְגנ שַר רֹה ַמָך  .םֶל.לי ַמָע ּכ.לי  �.ליִ

שַצ ח.  כד .םֶנ ַמָל שַנ ח  ִּכְז �.ליִּת שַאלל- ַמָצה ,  �.ליִק.לי ַמָה  ;
ַמָנ.לי רֹד שַׁשן ֲאל־ �.ליִת.לי ַמָּמה  ַמָל ַמָרה  ּו ע
ּו.  כה שַל ֲח יֵצנ ִּכְו ּו  ִּכְנ יֵ.לינ ַמָע ּכ ח  שַ ִּכְׁש �.ליִּת �.ליִּת.ליר ,  ִּכְס שַת ַמָך  .םֶנ.לי ַמָפ ַמָּמה  ַמָל
ּו.  כו ִּכְט יֵננ ּב �.ליִ .םֶר,ץ  ַמָא ַמָל ַמָקה  ִּכְב ּד ַמָ ּו ,  ִּכְפ יֵׁשנ שַנ ַמָפר  ַמָע .םֶל ַמָ חה  ַמָׁש ּכ.לי  �.ליִ
ַמָך.  כז ּד .םֶ ִּכְס שַ ח שַען  שַמ ִּכְל ּו  ִּכְפ יֵדנ ּו ּו ,  ּלנ ַמָ ַמָתה  ַמָר ִּכְז .םֶע ַמָמה  ּו ק

Dem Vorsänger. Von den Söhnen Korahs, ein Maskil.

G“tt, mit unseren Ohren haben wir gehört, unsere Väter haben uns erzählt die Großtat,
die Du gewirkt hast in ihren Tagen, in den Tagen vor alters.

Du, mit Deiner Hand hast Du Nationen ausgetrieben, und sie hast Du gepflanzt, Völkerschaften hast Du 
verderbt, und sie hast Du ausgebreitet.

Denn nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz genommen, und nicht ihr Arm hat sie gerettet; 
sondern Deine Rechte und Dein Arm und das Licht Deines Angesichts, weil Du Wohlgefallen an ihnen hattest.

Du selbst bist mein König, o G“tt; gebiete die Rettungen Jakobs!
Durch Dich werden wir niederstoßen unsere Bedränger; durch Deinen Namen werden wir zertreten, die wider uns aufstehen.
Denn nicht auf meinen Bogen vertraue ich, und nicht wird mein Schwert mich retten.
Denn Du rettest uns von unseren Bedrängern, und unsere Hasser machst du beschämt.
In G“tt rühmen wir uns den ganzen Tag, und Deinen Namen werden wir preisen ewiglich. Sela.

Doch Du hast uns verworfen und zu Schanden gemacht, und zogest nicht aus mit unseren Heeren.
Du ließest uns zurückweichen vor dem Bedränger, und unsere Hasser haben für sich geraubt.
Du gabst uns hin wie Schlachtschafe, und unter die Nationen hast Du uns zerstreut.
Du verkauftest Dein Volk um ein Geringes und hast nicht hochgestellt ihren Preis.
Du machtest uns zum Hohne unseren Nachbarn, zum Spott und Schimpf denen, die uns umgeben.
Du machtest uns zum Sprichwort unter den Nationen, zum Kopfschütteln unter den Völkerschaften.
Den ganzen Tag ist vor mir meine Schande, und die Scham meines Angesichts hat mich bedeckt,
wegen der Stimme des Schmähers und Lästerers, wegen des Feindes und des Rachgierigen.

Dieses alles ist über uns gekommen, und wir haben Deiner nicht vergessen, noch betrüglich gehandelt wider Deinen Bund.
Nicht ist unser Herz zurückgewichen, noch sind unsere Schritte abgebogen von Deinem Pfade;
obgleich Du uns zermalmt hast am Orte der Schakale, und uns bedeckt mit dem Schatten des Todes.
Wenn wir vergessen hätten den Namen unseres G“ttes und unsere Hände ausgestreckt zu einem fremden Gott,
würde G“tt das nicht erforschen? Denn Er kennt die Geheimnisse des Herzens.
Denn um Deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet.

Erwache! Warum schläfst du, Herr? Wache auf! Verwirf uns nicht auf ewig!
Warum verbirgst du Dein Angesicht, vergissest unser Elend und unsere Bedrückung?
Denn unsere Seele ist in den Staub gebeugt, unser Bauch klebt an der Erde.
Stehe auf, uns zur Hilfe, und erlöse uns um Deiner Güte willen!



Vom kommenden RCA-Siddur:
On days when Tachanun (or on Shabbat, if Tzidkascha Tzedek) is omitted, E-l  
Malé Rachamim is not recited.

ַמָנא שַאל  �.ליִמ.לים ,  רֹו ִּכְ.לית �.ליִב.לי  שַוֲא רֹות  ַמָמנ ִּכְל שַא ּ.לין  שַ ּד שַ �.ליִמ.לים , שוכן במרומ.לים ,  שַר ֲח ַמָמ יֵלא    יֵאל-ל 
ַמָנה רֹו ִּכְנכ ַמָ חה  ּו ִּכְמנ ִּכְּמ יֵצא  שַה שַּמִים.  ּכ שַ ִּכְך  שַּפ ִּכְׁש ּנ �.ליִ .םֶׁש ַמָר יֵאל  ִּכְׂש ִי שַדם  ִּכְל שַא יֵּפק  ִּכְת �.ליִת ִּכְו .םֶׁשה   .םֶּת ֱח
�.ליִר.לים , �.ליִה.לי ִּכְז שַמ שַע  �.ליִק.לי ַמָר ַמָה שַהר  רֹז ּכ ִּכְ �.ליִר.לים  רֹו ִּכְטה ּו �.ליִׁש.לים  רֹו ִּכְקד רֹות  שַמֲעל ּב ִּכְ ַמָנה ,  �.ליִכ.לי ִּכְּׁש שַה ִּכְנ יֵפ.לי  ּכ שַ  שַעל 

ַמָר יֵאל ִּכְׂש ִּכְל יֵפ.לי ִי שַא רֹות ,  ַמָבב ִּכְר רֹות  ׁש  יֵמא רֹות  יֵׁש ִּכְׁשמ �.ליִנ ל-.םֶאת  רֹות  ַמָלד ִּכְ.לי �.ליִׁש.לים ,  ַמָנ ִּכְו �.ליִׁש.לים  ַמָנ   ֲא
ּו ִּכְרפ ׂש �.ליִנ .םֶׁש ִּכְו ּו  ִּכְׁש ֲחט �.ליִנ .םֶׁש ִּכְו ּו  ִּכְרג .םֶה ּנ .םֶ .םֶׁש ַמָּפה ,  רֹו ּב יֵא.ליר ִּכְ ַמָאה  רֹו ּׁש שַה ִּכְל יֵל.לי  שַ ח ל-  �.ליִד.לים  ַמָל  �.ליִו.לי
ּב.לי יֵד.לי המרצ ח.לים �.ליִ ּ.לי.לים על קדוש השם ,  �.ליִ שַ ח ּו  ּבר ִּכְ ִּכְק �.ליִנ .םֶׁש ִּכְו ּו  ִּכְנק ִּכְ ח .םֶנ .םֶׁש ִּכְו ּו  ּב ח ִּכְ ִּכְט �.ליִנ .םֶׁש  ִּכְו

�.ליִצ.לי”ם שַנ �.ליִר.ליםשַה ּו ַמָהֲאר ּלם  ַמָ ּכ ּמֻ ַמָרם.  ִּכְכ �.ליִז ִּכְו ַמָמם  ִּכְׁש שַמ ח  ִי .םֶהם משאר העמ.לים  ִּכְז יֵר.לי רֹע ִּכְו   
ּד.לי יֵר.לי �.ליִ שַא ִּכְו רֹון  ַמָבנ ִּכְל שַה ִּכְר יֵז.לי  שַא �.ליִק.לים ,  ּד.לי �.ליִ שַצ ִּכְו �.ליִנ.לים  רֹו ּגא ִּכְ .םֶהם  ַמָב ּו �.ליִר.לים ,  רֹו ִּכְטה ּו �.ליִׁש.לים   ִּכְקדו

ַמָתם. ַמָ ח ּו ִּכְמנ ִּכְּת יֵהא  .םֶדן  שַגן  יֵע ּב ִּכְ ַמָרה ,  רֹו בעבור שכל הקהל למד משנ.ליותשַהּת   
 לע.לילו.לי נשמות.ליהם.  לכן בעל הר חמ.לים .ליסת.לירם בסתר כנפ.ליו לעולמ.לים
ּו ַמָלנ ּכר  רֹ ִּכְז ִּכְוִי ַמָתם ,  ַמָל שַנ ֲח ּוא  ה ה'  .םֶהם ,  רֹו יֵת.לי ִּכְׁשמ �.ליִנ .םֶאת  ּ.לי.לים  �.ליִ שַ ח שַה רֹור  ִּכְצר ּב �.ליִ רֹרר  ִּכְצ  ִּכְוִי
שַאל ִּכְו ַמָמם ,  ּד ַמָ �.ליִּס.לי  שַכ ִּכְּת שַאל  .םֶר,ץ  .םֶא ַמָתם.  ּו ִּכְזכ ַמָר יֵאל  ִּכְׂש ַמָכל ִי ִּכְל ּו ּו  ַמָלנ רֹמד  שַ.ליֲע ִּכְו ַמָתם ,  ַמָד  ֲע יֵק

ַמָתם. ַמָק שַזֲע ִּכְל רֹום  ַמָמק �.ליִה.לי  בגןל-עדן תהא מנו חתם , ו.ליעמדו לגורלם לק,ץִּכְ.לי   
ַמָא יֵמן.ה.לימ.לים ,  שַמר  רֹא ִּכְונ

ּנא ַמָ ִּכְך ה' ַמָא .םֶל .םֶמ �.ליִמ.לים , ,  שַר ֲח ּלא  שַׂשרַמָמ יֵ ּב ִּכְ ּכל  ַמָ שַ ח  ּו ִּכְור שַ ח.לי  ּכל  ַמָ ׁש  .םֶפ .םֶנ ַמָך  ִּכְד ַמָ.לי ּב ִּכְ .םֶׁשר  שַא   

ׁש ,  רֹון�.ליִא.לי ַמָרצ ִּכְל ַמָנא  �.ליִה.לי  ַמָך ִּכְ.לי .םֶנ.לי ַמָפ ִּכְל ּו  ַמָר יֵתנ רֹו .םֶׁשלּת .םֶהם  רֹו יֵת.לי ִּכְׁשמ �.ליִנ ּור  ּבֲעב שַ ּו  ַמָל יֵתנ �.ליִפ.לי ִּכְת ּו   

ל- �.ליִד.לים  ַמָל �.ליִו.לי רֹות  ַמָלד ִּכְ.לי �.ליִׁש.לים ,  ַמָנ ִּכְו �.ליִׁש.לים  ַמָנ ֲא ל-  ַמָר יֵאל  ִּכְׂש ִי ִּכְל יֵפ.לי  שַא רֹות ,  ַמָבב ִּכְר רֹות  ׁש  יֵמא   יֵׁש

ּו ּב ח ִּכְ ִּכְט �.ליִנ .םֶׁש ִּכְו ּו  ִּכְרפ ִּכְׂש �.ליִנ .םֶׁש ִּכְו ּו  ִּכְׁש ֲחט �.ליִנ .םֶׁש ִּכְו ּו  ִּכְרג .םֶה ּנ .םֶ .םֶׁש ַמָּפה ,  רֹו ּב יֵא.ליר ִּכְ ַמָאה  רֹו ּׁש שַה ִּכְל יֵל.לי   שַ ח

�.ליִצ.לי”ם שַנ שַה �.ליִר.לים  ִּכְר רֹו ּצ שַה ּב.לי יֵד.לי  �.ליִ השם  קדוש  על  ּו  ח.לי.לים  ּבר ִּכְ ִּכְק �.ליִנ .םֶׁש ִּכְו ּו  ִּכְנק ִּכְ ח .םֶנ .םֶׁש  ִּכְו

�.ליִר.לים  ּו .םֶהםַמָהֲאר רֹו יֵת.לי ִּכְׁשמ �.ליִנ .םֶאת  �.ליִה.לים  רֹל ּכר ֱאל- רֹ ִּכְז ַמָרם.  ִי ִּכְכ �.ליִז ִּכְו ַמָמם  ִּכְׁש שַמ ח  .םֶהם ִי ִּכְז יֵר.לי רֹו  ִּכְוע

ַמָנה .םֶ.לי.לי ִּכְה �.ליִּת .םֶזה  שַכר  ִּכְׂש ּב �.ליִ .םֶהם.  רֹו יֵת.לי ִּכְׁשמ �.ליִנ ּו.לי  �.ליִע.ליל ִּכְל רֹות  ַמָנ.לי ִּכְׁש �.ליִמ ּו  ִּכְדנ שַמ ַמָל .םֶׁש ּור  ּבֲעב  שַ

רֹקב , שַ.ליֲע ִּכְו ַמָ חק  ִּכְצ ַמָהם , ִי ַמָר ִּכְב שַא רֹות  ִּכְׁשמ �.ליִנ �.ליִעם  ּ.לי.לים  �.ליִ שַ ח שַה רֹור  ִּכְצר ּב �.ליִ רֹות  ּור ִּכְצר .םֶהם  רֹו יֵת.לי ׁש ִּכְפ  שַנ

ַמָא יֵמן. שַמר  רֹא ִּכְונ .םֶדן ,  שַגן  יֵע ּב ִּכְ .םֶׁש רֹות  ּ.לי �.ליִנ ַמָק ִּכְד �.ליִצ �.ליִק.לים ו �.ליִד.לי שַצ ַמָאר  ִּכְׁש רֹות  ִּכְׁשמ �.ליִנ �.ליִעם  ִּכְו

On days when Tachanun (or on Shabbat, if Tzidkascha Tzedek) is omitted, “G-d, full of compassion” is not  
recited.

G-d, full of compassion, Who dwells on High, Judge of the widows and Father of the 
orphans, do not be silent or restrained before the blood of Israel, spilled like water. Grant 
proper rest on the wings of the Divine Presence, in the lofty levels of the holy and pure 
ones who shine like the glow of the firmament, for the souls of the six million – men and 
women, boys and girls – the victims of the European Holocaust, who were killed and 
slaughtered and burned and massacred and suffocated and buried alive for the 
sanctification of the Name, in the hands of the murderous, cursed Nazis and their 
collaborators from other nations, may their names and memories be blotted out. They 
were all holy and pure, and among them were geniuses and righteous men, cedars of 
Lebanon and mighty Torah giants. Let their resting place be in the Garden of Eden, in the 
merit that the entire community has learned mishnayos for the benefit of their souls. For 
this may the Master of compassion shelter them in the shelter of His wings for ever and 
ever, and may He bind their souls in the Bond of Life. Adō-noi is their heritage, and He 
shall remember for us their Binding. Their merit shall stand for us and all of Israel. May 
the land not conceal their blood, may there not be a hiding place for their screams. Let 
their resting place be in the Garden of Eden, and may they meet their destiny during the 
End of Days. Now let us say, Amen.

On all days except for Tish'a be-Av, recite:

Please Adō-noi, King full of compassion, in Whose hands are the souls of all living things 
and  the spirit of all flesh, may our Torah and prayers find favor with You in the merit of 
the souls of the six million – men and women, girls and boys – victims of the European 
Holocaust, who were killed and slaughtered and burned and massacred and suffocated 
and buried alive to sanctity the Name, in the hands of the cursed Nazi enemies and their 
collaborators, may their names and memories be blotted out. May G-d remember their 
souls because we have learned mishnayos for the benefit of their souls. As a reward for 
this may their souls be bundled in the Bond of Life, with the souls of Abraham, Isaac and 
Jacob, and with the souls of all the other righteous men and women in the Garden of 
Eden. And let us say, Amen.
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