
כוָנהֵַתַחת-אֵ  נּוָחהֵנְּ אֵמְּ צ  רוִמים,ֵַהמְּ ןֵַבמְּ אֵַרֲחִמיםֵׁשוכ  ִכיָנה, לֵָמל  יֵַהשְּ פ  ֵַכנְּ

ִגבוִרים הוִריםֵוְּ דוִׁשים,ֵטְּ ַמֲעלותֵקְּ ִהיִרים. ,בְּ זַהרֵָהָרִקיַעֵַמזְּ ֵכְּ

ָבאֲֵהָגָנהתֵאֵ  יֵצְּ מותֵַחָיל  ל, ִנׁשְּ ָרא  ֲחמותִֵישְּ ִמלְּ לּוֵבְּ ָנפְּ לֵׁש  ָרא  ִישְּ ֵלְּ

כלֵַהּלוֲחִמים ם וְּ ֻדַשתֵַהש  ָׁשםֵָלמּותֵַעלֵקְּ פּוֵַנפְּ רְּ ח  כותֵָהָעםֵׁש  ַמַערְּ ֵבְּ

ץֵצּוָרם. פ  ח  צוןֵקוָנםֵוְּ רּוֵַלֲעשותֵרְּ ֲאָריותֵָגב  ָׁשִריםֵַקּלּוֵמ  ִֵמנְּ

ַגן נּוָחָתם בְּ אֵמְּ ה  ןֵתְּ ד  ֵע 

 

עוָלמִֵֵָלֵכן ָנָפיוֵלְּ רֵכְּ ת  ס  םֵבְּ ִתיר  ֵיםַבַעלֵָהַרֲחִמיםֵַיסְּ

ָמָתם.ֵה'ֵהּואֵַנֲחָלָתם, תִֵנׁשְּ רורֵַהַחִייםֵא  רורִֵבצְּ ִיצְּ ֵוְּ

ָכָבם ָׁשלוםֵַעלִֵמׁשְּ ָינּוחּוֵבְּ ֵוְּ

ן  נאַמרֵָאמ  ץֵָהָיִמין,ֵוְּ ק  גוָרָלםֵלְּ דּוֵלְּ ַיַעמְּ  .וְּ
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ִֵיְצָחק ְוַיֲעקב ֵבַרְך ֲאבוֵתינּו ַאְבָרָהםִמי ש  

ת ַחָיֵלי ְצָבא ֲהַגָנה ְלִיְשָרֵאל  ֵ,הּוא ְיָבֵרְך א 

ֵֵהינּו-ָהעוְמִדים ַעל ִמְשַמר ַאְרֵצנּו ְוָעֵרי ֱאל

ֵָהֲעָרָבה ַהְלָבנון ְוַעד ִמְדַבר ִמְצַרִים ּוִמן ַהָים ַהָגדול ַעד ְלבוא ִמְגבּול 

ֵָשה ָבָרִקיַע ּוַבָים.ַבַיבָ  
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ת אוְיֵבינּו ם. ִיֵתן ה' א  ֵַהָקִמים ָעֵלינּו ִנָגִפים ִלְפֵניה 

ת ַחָיֵלינּו ִמָכל ָצָרה ְוצּוָקה ּוִמָכל נ ַגע ּוַמְחָלה ַהָקדוש ָברּוְך הּוא ִיְשמר ְֵוַיִציל א 

ם.  ְֵוִיְשַלח ְבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְבָכל ַמֲעֵשה ְיֵדיה 

ת ַיְדֵבר ר  ר ְישּוָעה ּוְבֲעט  ת  ם ִויַעְטֵרם ְבכ  ִֵנָצחון. שוְנֵאינּו ַתְחֵתיה 

ם ַהָכתּוב: ִכי ה' ֱאל ם-ִויֻקַים ָבה  ם ַההֵלְך ִעָמכ  ם ֵהיכ  ְתכ  ם ְלהוִשיַע א  ם ִעם איֵביכ  ְֵלִהָלֵחם ָלכ 
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We end with Psalm 144, a translation of which is found in the Artscroll Siddur (p. 593) 

 

ד ָיַדי ַלְקָרב, צּוִרי ה'ְלָדִוד ָברּוְך  ָמִגִני, ּובֹו  ִלי-ּוְמַפְלִטי ִמְשַגִבי ַחְסִדי ּוְמצּוָדִתי, .ֶאְצְבעֹוַתי, ַלִמְלָחָמה, ַהְמַלמֵּ

ד ַעִמי ַתְחָתי   ָחִסיִתי;  הּו: ֶבן-ָמה.  ה' ָהרֹודֵּ ָדעֵּ הּו-ָאָדם, ַותֵּ ל  .ֱאנֹוׁש, ַוְתַחְשבֵּ ָאָדם, ַלֶהֶבל ָדָמה; ָיָמיו, ְכצֵּ

ר ד;-ַהט ה' .עֹובֵּ רֵּ םְברֹוק ָבָרק, ּוְתִפי. ַגע ֶבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו ָׁשֶמיָך ְותֵּ ם; ְׁשַלח ִחֶציָך, ּוְתֻהמֵּ ְׁשַלח ָיֶדיָך,  .צֵּ

ָכר י נֵּ ִני, ִמַמִים ַרִבים; ִמַיד, ְבנֵּ ִני ְוַהִצילֵּ --ִהים-ֱאל   .ִויִמיָנם, ְיִמין ָׁשֶקר ָׁשְוא;-ֲאֶׁשר ִפיֶהם, ִדֶבר .ִמָמרֹום: ְפצֵּ

ן ְתׁשּוָעה, ַלְמָלִכים .ְךלָ -ִׁשיר ָחָדׁש, ָאִׁשיָרה ָלְך; ְבנֵֶּבל ָעשֹור, ֲאַזְמָרה ֶחֶרב --ָדִוד ַעְבדֹו-ַהפֹוֶצה, ֶאת, ַהנֹותֵּ מֵּ

ִני,. ָרָעה ִני ְוַהִצילֵּ ינּו, ִכְנִטִעים.ִויִמיָנם, ְיִמין ָׁשֶקר, ָׁשְוא-ֲאֶׁשר ִפיֶהם, ִדֶבר, נֵָּכר-ִמַיד ְבנֵּי ְפצֵּ , ֲאֶׁשר ָבנֵּ

יֶהם תְבנֹותֵּ ; ְמֻגָדִלים ִבְנעּורֵּ יָכל, ינּו ְכָזִוי  ִאים  .ְמֻחָטבֹות, ַתְבִנית הֵּ ינּו ְמלֵּ נּו . ַזן-ְמִפיִקים ִמַזן, ֶאל, ְמָזוֵּ צ אונֵּ

ינּו ַמֲאִליפֹות, ְמֻרָבבֹות ינּו, ְמֻסָבִלים:  .ְבחּוצֹותֵּ ין   ַאלּופֵּ ינּו-אֵּ תֵּ ב  ין ְצָוָחה, ִבְרח  את; ְואֵּ ין יֹוצֵּ . ֶפֶרץ, ְואֵּ

י ָהָעם  י ָהָעם, ׁשֱ  , ֶׁשָכָכה לֹו:ַאְׁשרֵּ  .ָהיו-ֱאל   ה'ַאְׁשרֵּ


