אֵמנּוחָ הֵנְּ כונָהֵתַ חַ ת כַנְּ פיֵהַ ְּשכִ ינָהֵ ,
רומיםֵ,הַ ְּמצ ְּ
אֵרח ֲִמיםֵׁשוכןֵבַ ְּמ ִ
אֵ-לֵמָ ל ַ
בורים ,כְּ זהַ רֵהָ ָרקִ יעַ ֵמַ ז ְִּה ִיריםֵ .
הוריםֵוְּ גִ ִ
יםֵ,ט ִ
ְּ
דוׁש
ְּבמַ עֲלותֵקְּ ִ
לּוֵב ִמלְּ חֲמותֵיִ ְּש ָראלֵ ,
יֵצבָ אֵ ֲה ָגנָה לְּ יִ ְּש ָראלֵׁשנָפְּ ְּ
אֵתֵנִ ְּׁשמותֵחַ יָל ְּ
וְּ כלֵהַ ּלוח ֲִמים ְּבמַ עַ ְּרכותֵהָ עָ םֵׁשח ְּרפּוֵנַפְּ ׁשָ םֵלָמּותֵעַ לֵקְּ דֻשַ תֵהַ שם ֵ
ץֵצּורםֵ .
ָ
ֲשותֵרצוןֵקונָםֵוְּ חפ
ְּ
ִמנְּ ׁשָ ִריםֵקַ ּלּוֵמאֲ ָריותֵגָברּוֵ ַלע
אֵמנּוחָ תָ ם ֵ
ןֵתה ְּ
ְּבגַן עד ְּ
םֵבסתרֵכְּ נָפָ יוֵלְּ עולָמִֵים ֵ
ָלכֵןֵבַ עַ לֵהָ ַרח ֲִמיםֵי ְַּס ִתיר ְּ
רורֵב ְּצרורֵהַ חַ יִ יםֵאתֵנִ ְּׁשמָ תָ םֵ.ה'ֵהּואֵ ַנ ֲחלָתָ םֵ ,
ִ
וְּ יִ ְּצ
לֵמ ְּׁשכָבָ ם ֵ
ָנּוחּוֵבׁשָ לוםֵעַ ִ
ְּ
וְּ י
גורלָםֵלְּ קץֵהָ י ִָמיןֵ,וְּ נאמַ רֵאָ מן.
וְּ יַעַ ְּמדּוֵלְּ ָ
ֵ
ֵ

ֵ
ִמי שבֵ ַרְך אֲ בותֵ ינּו אַ ְב ָרהָ ם יִ ְצחָ ק וְ ַיעֲקב ֵ
הּוא יְ בָ ֵרְך את חַ ָילֵי ְצבָ א ֲה ַגנָה לְ יִ ְש ָראֵ לֵ ,
עומ ִדים עַ ל ִמ ְשמַ ר אַ ְרצֵ נּו וְ עָ ֵרי אֱ ל-הֵ ינּו ֵ
הָ ְ
ּומן הַ יָם הַ גָדול עַ ד לְ בוא הָ ע ֲָרבָ ה ֵ
ִמגְ בּול הַ לְ בָ נון וְ עַ ד ִמ ְדבַ ר ִמ ְצ ַריִ ם ִ
בַ יַבָ שָ ה בָ ָרקִ יעַ ּובַ יָםֵ .
ֵ
יִ תֵ ן ה' את אויְ בֵ ינּו הַ קָ ִמים עָ לֵינּו נִ גָפִ ים לִ פְ נֵיהםֵ .
ּומכָל נגַע ּומַ ְחלָה ֵ
הַ קָ דוש בָ רּוְך הּוא יִ ְשמר וְ י ִַציל את חַ ָילֵינּו ִמכָל צָ ָרה וְ צּוקָ ה ִ
וְ יִ ְשלַח ְב ָרכָה וְ הַ צְ לָחָ ה ְבכָל מַ עֲשֵ ה יְ דֵ יהםֵ .
ּובעֲטרת נִ צָ חוןֵ .
י ְַדבֵ ר שונְ אֵ ינּו תַ ְחתֵ יהם וִ יעַ ְט ֵרם ְבכתר יְ שּועָ ה ְ
הושיעַ א ְתכם ֵ
וִ יקֻ יַם בָ הם הַ כָתּוב :כִ י ה' אֱ ל-הֵ יכם הַ הלְֵך עִ מָ כם לְ ִהלָחֵ ם לָכם עִ ם איבֵ יכם לְ ִ
וְ נאמַ ר אָ מֵ ןֵ :
ֵ
ֵ

ֵ

)We end with Psalm 144, a translation of which is found in the Artscroll Siddur (p. 593

ּומפַלְ ִטי-לִ י מָ גִ נִ יּ ,ובֹו
ּומצּודָ ִתיִ ,מ ְשגַבִ י ְ
צּורי ,הַ ְמלַמֵּ ד יָדַ י לַקְ ָרב ,אֶ צְ בְ עֹותַ י ,ל ִַמלְ חָ מָ ה .חַ ְס ִדי ְ
לְ דָ וִ ד בָ רּוְך ה' ִ
יתי; הָ רֹודֵּ ד ע ִַמי תַ חְ תָ י .ה' מָ ה-אָ דָ ם ,וַתֵּ דָ עֵּהּו :בֶ ן-אֱנֹוׁש ,ו ְַתחַ ְשבֵּ הּו .אָ דָ ם ,לַהֶ בֶ ל דָ מָ ה; יָמָ יו ,כְ צֵּ ל
חָ ִס ִ
ּותהֻמֵּ םְׁ .שלַח יָדֶ יָך,
ּותפִ יצֵּ ם; ְׁשלַח חִ צֶ יָךְ ,
עֹובֵּ ר .ה' הַ טׁ-שָ מֶ יָך וְ תֵּ ֵּרד; גַע בֶ הָ ִרים וְ ֶיעֱׁשָ נּו .בְ רֹוק בָ ָרקְ ,
ימינָם ,יְ ִמין ׁשָ קֶ ר .אֱל-הִ ים--
ִממָ רֹום :פְ צֵּ נִ י וְ הַ צִ ילֵּנִ יִ ,ממַ יִם ַרבִ ים; ִמיַד ,בְ נֵּי ֵּנכָר .אֲׁשֶ ר פִ יהֶ םִ ,דבֶ רׁ-שָ וְ א; וִ ִ
ִׁשיר חָ דָ ׁש ,אָ ִׁש ָירה לְָך; בְ נֵּבֶ ל עָשֹורֲ ,אז ְַמ ָרהָ -לְך .הַ נֹותֵּ ן ְתׁשּועָה ,ל ְַמלָכִ ים ,הַ פֹוצֶ ה ,אֶ ת-דָ וִ ד עַבְ דֹו--מֵּ חֶ ֶרב
ימינָם ,יְ ִמין ׁשָ קֶ ר.אֲׁשֶ ר בָ נֵּינּו ,כִ נְ ִטעִ ים,
ָרעָה .פְ צֵּ נִ י וְ הַ צִ ילֵּנִ יִ ,מיַד בְ נֵּיֵּ -נכָר ,אֲׁשֶ ר פִ יהֶ םִ ,דבֶ רׁ-שָ וְ א ,וִ ִ
עּוריהֶ ם; בְ נֹותֵּ ינּו כְ זָוִ יתְ ,מחֻטָ בֹות ,תַ בְ נִ ית הֵּ יכָלְ .מ ָזוֵּינּו ְמל ִֵּאיםְ ,מפִ יקִ ים ִמזַן ,אֶ ל-זַן .צאונֵּנּו
ְמגֻדָ לִ ים בִ נְ ֵּ
מַ אֲלִ יפֹותְ ,מרֻ בָ בֹות בְ חּוצֹותֵּ ינּו .אַ לּופֵּינּוְ ,מסֻבָ לִ ים :אֵּ ין-פ ֶֶרץ ,וְ אֵּ ין יֹוצֵּ את; וְ אֵּ ין צְ וָחָ ה ,בִ ְרחבתֵּ ינּו.
אַ ְׁש ֵּרי הָ עָםׁ ,שֶ ָככָה לֹו :אַ ְׁש ֵּרי הָ עָםׁ ,שֱ ה' אֱל-הָ יו.

