
תפילה לשלום העם הכורדי

ִיםֱאֹלֵהינּו מַּ שָּׁ בַּ ,שֶׁ

ְפִליא יֹוֵצר  ר ּומַּ שָּׁ ל בָּׁ ֲעשֹותכָּׁ ,לַּ

ל ֳִּֽמי-אַּ ְך-ד  ל, לָּׁ ש-אַּ ֱחרַּ לתֶׁ .ֵאלִתְשקֹט-ְואַּ

ן  ם בֶׁ לִכי ִהֵנה קָּׁ עַּ ץ ְבִליַּ רֶׁ הֵמאֶׁ ְרמָּׁ רתֹוגַּ יֹאמֶׁ ת  וַּ רֶׁ חֶׁ ץ אַּ רֶׁ ל אֶׁ עַּ

הקּומּו " קּומָּׁ הְונָּׁ מָּׁ ִמְלחָּׁ יהָּׁ לַּ לֶׁ ,"עָּׁ

ל  ר  ְואֶׁ מַּ כּוְרִדי אָּׁ ם הַּ עָּׁ ְשֵאִרית הָּׁ

טֹן " ִתיָךִהֵנה קָּׁ וֹּוִיםְנתַּ ה ְמֹאד,  בַּ תָּׁ זּוי אַּ ".   בָּׁ

ה תָּׁ נּו, ְואַּ ִצִּויתָּׁ ֵרי שֶׁ ְְ :  ֵלאֹמרׇקְדְשָך ְבִד

ָך" ם ֵרעֶׁ ל דַּ ֲעֹמד עַּ ְשִחית–" 'ֲאִני ה, לֹא תַּ מַּ רֶׁ : ֱאֹמר לַּ ! ףהֶׁ

נּו  ֵמר לָּׁ ן לֹא ֵיאָּׁ עַּ ִחיָך "ְלמַּ ס אָּׁ ְסָך ְּושָּׁ ... ֵמֲחמַּ םְתכַּ תָּׁ ְלעֹולָּׁ .  ה ְוִנְכרַּ

ְדָךְביֹום  ְכִרים בָּׁ ֲעמָּׁ ִרים ֵחילֹו ְונָּׁ ד ְביֹום ְשְֹות זָּׁ גֶׁ ו ִמנֶׁ רָּׁ ...  אּו ְשעָּׁ

ל א-אַּ םֵתרֶׁ תֹו ְביֹום ֵאידֹו-גַּ עָּׁ ה ְברָּׁ תָּׁ ...אַּ

ל ל-ְואַּ ֲעֹמד עַּ ת-תַּ ְכִרית אֶׁ ק ְלהַּ רֶׁ פֶׁ יו -הַּ לְפִליטָּׁ הְסוֵּרתַּ -ְואַּ רָּׁ יו ְביֹום צָּׁ ."ְשִרידָּׁ

א נָּׁ ֳּֽ רּוחֹות ֱאֹלֵהי, אָּׁ רְלׇכלהָּׁ שָּׁ כֲֹחָךֲעֵשה , בָּׁ וָּּׁ ְְ דֹול   הַּ

ֲעצֹר  ֲעֵשי לַּ ִמים ּומַּ דָּׁ ת ְשִפיכּות הַּ האֶׁ עָּׁ ְזוָּׁ ְ ְשֵכֵנינּוְבקֶׁ הַּ ,רֶׁ

ץ רֶׁ אָּׁ לֹום בָּׁ תָּׁ שָּׁ תַּ ם , ְונָּׁ ת עֹולָּׁ יהָּׁ ְלׇכלְוִשְמחַּ ְֶׁ .  יֹוְש

תּוְ כָּׁ א שֶׁ ם ִמְקרָּׁ ם בָּׁ :  ִויֻקיַּ

ה" מָּׁ ת ִמְלחָּׁ שֶׁ ה קֶׁ וֹּוִים, ְוִנְכְרתָּׁ לֹום לַּ ר שָּׁ ,  "ְוִדבֶׁ

ט ֵבין " פַּ וֹּוִיםְושָּׁ ִבים, הַּ ִמים רַּ םּו ְוִכְתת, ְוהֹוִכיחַּ ְלעַּ ְרְֹותָּׁ , ְלִאִתיםחַּ

ְזֵמרֹות ם ְלמַּ ֲחִניתֹוֵתיהֶׁ . וַּ

א-לֹא ְִישָּׁ רֶׁ ל וֹּוי חֶׁ ה-ְולֹא, גֹוי אֶׁ מָּׁ ,  "ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלחָּׁ

יא ְִ נָּׁ ר הַּ ְַּ פֹון ְד ץ צָּׁ רֶׁ ְ ְבאֶׁ רֶׁ חֶׁ ם ִבְפִליֵטי הַּ ְּו: "ִויֻקיַּ שָּׁ מֹות ְויָּׁ ִרים ְנשַּ נּו עָּׁ ְָּׁ ...  ּו

ת ְכלּו אֶׁ נֹות ְואָּׁ שּו גַּ ם-ְועָּׁ ְתשּוְולֹא ... ְפִריהֶׁ ל  עֹוד ֵמ ִינָּׁ םעַּ תָּׁ ְדמָּׁ "אַּ

ר ֵמן: ְונֹאמַּ .אָּׁ


