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םֱאֹלֵהינּו  ים ַש ָּׁמ ּבש  , ֶׁב
ֲעשֹות יא לש ְפלם ַש ר ּו שמ ל ּבמ  ,יֹוֵצר כמ

ל י-אש ַם ֳּֽ ְך-ד  ל, למ ֶׁ-אש ֱחרש ל תב ְֶׁקֹט-ְואש  .ֵאל תם
י ֵאֶׁ  הכם ְצתמ ק נם שב ממ ת דש ַש ה, ְבחֹו ֵרי סּוְרימ יו ְּבעמ חם יֶׁ ְּבאמ ד אם י יש ְתהם ים, וש ֶׁם ֲאנמ ב, וש רב י חמ ים ְלפם ף נֹוְפלם טש ים ומ ֶׁם .  נמ

ל ּה-כׇּ ממ םעש חב ים לב ְְֶּׁם בש ְַ ים  חם ֱאנמ י,  נב ר ֵאין-כם ת ֲאֶׁב ים ת -ֵאין ּבש ֵַ ם  ּיֹום –ֶׁמ ל הש לֹות כמ ְבֵרי  , ְוֵעיֵנינּו רֹואֹות ְוכמ ְכדם
ָך יאב יר': ְנבם עם ֵַ ר  ק ַּוסמ שב מב ֵנה דש ה, הם ְיתמ ה ְוהמ למ פמ ַש י  עם ְַ'. 

ה תמ נּו, ְואש יתמ ּום צם ְבֵרי ָּׁב ְדְֶָׁך ְּבדם ַֹר קׇּ ָך': ֵלא ם ֵרעב ל דש ַֹד עש ֲע י ה, לֹא תש ית –'' ֲאנם ְֶׁחם מש ַֹר לש ף: ֱא רב  !הב

א נמ ֳּֽ רּוחֹות  ֱאֹלֵהי, אמ להמ ר ְלכׇּ שמ , ּבמ
ֲעֵשי ְבכֲֹחָךֲעֵשה  ַש ים ּו ַם דמ יכּות הש ת ְֶׁפם ֲעצֹר אב דֹול לש ָּמ ה הש עמ ְזומ ב ְֵֶׁכֵנינּו הש רב ,  ְּבקב

לֹום  תמ ֶׁמ תש רב ְונמ ם , ץ"ְּבאב ת עֹולמ חש ְַ לְושם יהמ  ְלכׇּ תּוב, יֹוְֶׁבב כמ א ֶׁב ְקרמ ַם ם  ם ּבמ יֻקּיש  :ום
ר ה' א ְדבש שמ ְך' ַש ְדרמ ץ חש רב תֹו, ְּבאב ֻנחמ ְַ ק  שב מב ה :ְודש ַמ ְלחמ ַם ת  ֶׁב ה קב ְכְרתמ ם, ְונם ָֹּוים לֹום לש ר ֶׁמ ּבב ', ְודם
ט ֵּבין ' פש םְוֶׁמ ָֹּוים ים, הש ּבם ים רש מם יחש ְלעש ְתתּו , ְוהֹוכם םְוכם ְרבֹותמ ים חש תם רֹות, ְלאם ֵַ ְז ַש ם ְל יתֹוֵתיהב ֲחנם .  וש

א-לֹא שמ ב ים רב ל ָֹּוי חב ה-ְולֹא, גֹוי אב ַמ ְלחמ ַם דּו עֹוד  ְַ ְל  ',ים
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