
ت للطتختطفا ا ت  ايا لنيجي ا ت  لفتيا ا ل  ج أ من  ء  عا د و ةة  صل
קמב תהלים
ִּככיל ְשש ְשהיותו ממ ִּכב ִּכו,ד,  ָד,ד ָדרה ְשל ָדע ְשמ ָדלה׃ מב ִּכפ ִּכלי ְשת ִּכלי ְשיהָדוה אאל קו קו ָדעק,  ְשז ָדנ ׃ן׃ ְשיהָדוה אאל אא מח ְשת ֹּפפ ְך אא ְשש ָדניו אא ָדפ ִּכתי ְשל ָדר ָדצ ִּכחי,  ָדניו ִּכשי ָדפ ִּכגי,ד׃ ְשל א

ֵטטע ף מע ְשת ִּכה מלי ְשב ִּכחי ָדע ָדתה רו ָדת ְשוא ְשע ַדמ,ד ֹּפאמרח ָדי ַד ְשב ִּכתי,  ָדב ִּכתי ֵטל ְך זו ְשנ מה ְשמנו אא ֵטביט ִּכלי׃ מפח ָדט ִּכמי ׃ן מה ֵטאה ָדי ְשר ֵטאי ׃ן ו מב,ד ִּכלי ְשו ִּככיר, א ִּכני ָדמנו ס ממ ַדאמ ֵטרש ֵטאי ׃ן ִּכמ דו
ִּכשי׃ ְשפ מנ ִּכתי ְשל ְשק מע ַדאליך ָדז ִּכתי ְשיהָדוה ֵטא ַדממְשר ָדתה א ִּכקי א ְשל אח ִּכ סי,  ְשח ַדאאאר ץ ממ ַדִּכיים׃ ְשב מח ָדבה מה ַדִּכשי ְשק ִּכתי אאל מה ָדנ ִּכתי ִּככי ִּכר ַדלו ִּכני מ,ד ַדֵטל ִּכצי מה ֹּפא,ד,  מפי ְשמ ְש,ד ֹּפר ְשמצו ִּככי ֵטמ א
ִּכני׃ ַדאמ ַדִּכציאה ִּכמ ֵטגר הו ְש ס ממ ִּכשי ִּכמ ְשפ ִּכבי אאת ְשלהו,דות מנ ַדאמך,  ַדִּכתרו ְשש ְשכ ִּכקים מי ִּכדי ֹּפמל ִּככי מצ ְשג ָדלי׃ ִּכת ָדע

: ة ئ لا ا د  بع ن  بعو بر ل ا و  ن  لثا ا بر  مو لز ا

اا ف الاغابرة. قصة لداوود عليه السل م عندما كان متبي
صلة:

ل لكي - ف ك م بس ت أعل يقي. أن دثه بض اا أن ايسمعن ، وأح من خل ل صلت إل الرب ، أصرخ بصوت إل الرب بشكواي ، براجي
ري م لم لد من ايهت لت إل ينين فل أج ل من أجل المااية ، ألتف اا -. عندما تلتف بروحي ف داخلي حو قق أسلكها ، اينصبوا ل فطتخ طراي
ةب ال أنت ملجأي. ما زا ل لصص نصصصي ل ل عن سواك. أدعوك ايا برب قائ ةذ أو من ايسأ قق الرب. لم ايبق ل مل لت كل طر أو يمنين. فقد
رر ج عن . ف اا من لد بأس م أش طهداين فه اا. أنقذن من مض لت كثي قغ إل دعائي لنن قد تذلل لتص ف أبرض الحياء ، فأبرجوك أن 

اا ل منك. ل ثواب ردايقون من حو لف الص حح بروحي بإسك فيلت قب حرس لت قل منت  

ֵטהי ֵטאל ׇככל ָדהרוחות אאֹל ָדשה ְשל ַדחו ָדשר:  מרת ָדב ְשז אע ָדערות ְשמאות ְשל ִּכמי,דות ְשנ ְשל מת ָדיה,  ְשר ַדג ְשטפו ִּכניגא ְשח אנ אש מש ,ע,  ַדאפ ִּכמ ָדת ׃ן ָדחפות־ ֵטבי ֵטתי ִּכמ ָדב ִּכמ אה ׃ן ו ֵטרי ְשפ ִּכ ס
ִּכריות ָדז ְשכ ָדמה ְשבא ֵט,די מעל אאיו ֵטני ְשי ָדלה ְשב ֵטרי מעְשו ְש ס אלם ׇככל מח ִּכהים ַדאצ ָדנה אאֹל ָדו מכ ְשב ָדתם,  אהגו מנ ְשת ִּכה ָדר ׃ן ְשב ְשכ ׇכמ ְשבדות ְשל מע ִּכשיב ְשל ָדת ׃ן. מו מענו ְשל ִּכ,דים ו ִּכחי ָדתה, ְשי ְשי ַדמב

ִּכציא ִּכרים מו ִּכ סי ָדשרות, אל אא ֵטתר מבכו ְש ס ַדאניך מת אה ׃ן ָדפ ֵטלם ְשואל ֵטמ מע ְשת מפ ,ע ִּכת ָדת ׃ן. הו ָדנ ִּכח ְשת מ,דר ִּכמ אה ָדל ׃ן ְשגאו ׃ן מב ְשגא ְשזך,  ָדל ׃ן עע ִּכצי מה מלח ְשו ְשש ָדת ׃ן.  ָדק עצ ְשמ אה ׃ן ִּכמ ָדל
ֵטלב אמ ץ־ ֹּפא ְשרפואת ַד ְשקָדוה,  ִּכת אפש ְשו ַדאנ ְשרפואת מה ָדר ׃ן ו ִּכזי אח מה ְשו ְשבִּכריאות מהגוע ף,  ָדרה,  ֵטה ְשמ ָדזקות ִּכב ֵטחיק אח ְשל ֵטלמות,  ְשש ֵטרא ו אה ׃ן. בו ֵטתי ְשפחו ְשש ָדלם ִּכמ אשר  ,עו אא

ָדמיו אח ִּכשים ׇככל מעל מר ָדשיו,  אע ִּכשים ֵטק ץ ממ ָדנ מחר־ ַדמ ס ְשבדות,  מע אטרור,  ִּכניצול ְשל ִּכשים ְשו ָדל ָדלם אח ֵטר ְך ָדב ,עו ָדב ְשמך אאת ו ָדל ֵטקט  ,עו ְשש מה ָדוה,  ְשל מש ָדתה ְשב מטח. א ַדאב ָדו
ֵטנ ׃ן ָד,דם חו מעת ָדלא ֵטמ,ד ַדמד מל ְשמ אאנוש ו ֵטג ׃ן אל ָדה ָדנה.  ָדדה ׇככל מעל ִּכבי ְשל ָדרה מי אע מנ אל,ד,  ַדאי ָדשה ְשו ִּכא מער,  ַדמנ ֵטמ ץ ְשו ְשתא ִּכמ אש ִּכאיש,  ִּככים ְשו ְשח מה ְשל ְשלמו,ד,  ֵטת ׃ן ִּכל ִּככיל.  ְשש מה ְשל ו

ָדלם ָדשלום מכב ָדב ,עו ְשש ִּכנ ֹּפלא ְשו ִּכבית ְשל ְשש מת אחִּכרי,ד,  ָדיה ממ ַדאחארב מח ְשו ָדעה,  ִּכביר ָדר אע ממר מת ֹּפנא ְשו ִּכליל,  ֵטמ ׃ן. ָדכ א

لتطفن من بيوتن ومدابرسصصهن علصص رجي ميات الفتيات النيجيايات الباييات اللوات إخ حن لت قل ايا برب العالني ندعوك 
حس كصصل وحيصصد ، لقساة القلوب لكي ايصصبيعوهن و ايتطتخصصذون منهصصن جابرايصصات وايعصصذبوهن. ايصصا دائصصم ، ايصصا أننيصص لعتاة  قد ال اي
أبرجعهن لبيوتن وأخر ج العتقلت من سجونن وأحفظهن بعنينك الصصت ل تنصصا م. وأسصصتجب لشصصكواهن وأظهصصر
رودهصصن بالرجصصاء والثقصصة بصصك سصصبحانك ، عظمتك وقوتك وأمنحهن المن والطمأننينة من خوفهن. وايصصا إلصصي ز
قن ذوايهن. ايا خالق الكون ، ايصصابرحيم ، أز ل مصصن قف أبدانن وأبرواحهن ، وأبرجعهن سالات غانات إل أحضا وأش
حلنا المن والسلم. أنت الذي ينح البشصصر العالم البرهاب والعبوداية وتابرة البشر وإستاغل ل الضعفاء. وأمنح عا
فة ، وأمنصح قم ايابرب الطفا ل والنساء والرجا ل والبشراية أجعني لكي ايتطوبروا من خل ل العلم والعر العقل. أح

العالم السلم و المن لكي نطمين و نأمن. وايا برب أز ل الشر وأز ل العنف إل أبد البداين. اللهم آمني. 

خا م  لا للا رل ئيلي ، قهي ا ايسر ي- يڤي ل   
حاخا م الكننيس اليهودي ف مداينة چوثنب،غ ، السوايد


