תפילה לשלום אזרחי סוריה וחלּב

(ארם-צובה ,אר"ץ)

אֱ ֹלהֵ ינּוש ֶׁב ַּשָּׁמ ַש י םם,
יֹוצֵרש כמלש ַּמשמ רש ּוַש ְפלםיאש לשעֲ שֹות,
ַאלֳּֽ -דַם י-למְךַ ,אל -בתחֱ שרֶׁש ו ְַאל-תם ְֶׁ ק ֹטש אֵ ל.
יש סּורי מה ,ו שאֲ נמֶׁם ים ,נמֶׁם יםש ו מטש ףש נֹו ְפלםיםש  ְלפםיש ש 
ְ
כםיש אֵ ֶׁש נםצְתמ הש בְחֹוַש תש דש ממ שב ק ,ו שתְ הם יש י שדש אם יֶׁש ְַָּאחם יוש ְַּעמ ֵר
חמ ברב .כׇּ ל-עש ממ ּהש נבאֱ נמחם יםש ְַ בשְְּ ֶׁם יםש לבחב ם ,כםי-אֵ יןש  שַּי םתש אֲ ֶׁב רש אֵ יןֶׁ-מ םש ֵַ תש – ו ְעֵ ינֵינּוש רֹואֹותש וְכמלֹותש כמלש 
הש ּיֹום ,כְדם ב ְֵריש נְ םביאב ָך' :הם נֵהש דש מב שב קש ַּוסמ רש ֵַ עם יר ,ו ְהמ י ְתמ הש ְַ עם יש ַש מפלמה'.
ו ְאש תמ הָּׁ ,ב םצּוםיתמ נּוש ְַּדם ב ְֵריש  ׇּקדְ ְֶׁ ָךש לֵאַ ֹרֹ' :לאש תש עֲ ַ ֹדש עש לש דש ֵ
םש רעב ָך ,אֲ נםיש ה'' – אֱ ַ ֹרש לשמש ְֶׁ חם ית :הב ברף!
אנמא ,אֱ ֹלהֵ יש המ רּוחֹותש ל ְׇּכלש ַּמשמ ר,
מ ָֽ
עֲ שֵ הש בְכ ֹחֲ ָךש הש ָּמדֹולש לשעֲ צ ֹרש אב תש ְֶׁ פםיכּותש הש דמ ַם יםש ּוַש עֲ שֵ יש הש ְזו מעמ הש ְַּקב ברבש ְֶׁ ֵכנֵינּו,
ביה ,וםיקֻ ּישםש ַּמםש ַם קְ מראש ֶׁב כמתּוב:
ר"ץ ,ו ְשם ְַ חש תש עֹולמםש ל ְׇּכלש יֹוְֶׁ ב מש 
וְנמתש תמ ש ֶׁמ לֹוםש ְַּאב בש 
'ַש שמ אש דְ בשרש ה' ְַּאב ברץש חש דְ מרְך ,ו ְדש מב שב קש ְַ נֻחמ תֹו :וְנםכ ְְרתמ הש קב ֶׁב תש ַם לְחמ ַמ ה ,ו ְדם ַּברש ֶׁמ לֹוםש לשָֹּוי םם',
ש
'ו ְֶׁמ פשטש ֵַּיןש הש ָֹּוי םם ,ו ְהֹוכםיחש ש לְעש מם
יםש רַּםים ,וְכםתְ תּוש חש ְרבֹותמ םש לְאם תם ים ,ו שחֲ נםיתֹותֵ יהב םש לְַש זְֵַ רֹות.
ֹלא-י ִשָּׂ א גֹוי אֶ ל ּגֹוי חֶ ֶרב ,וְֹלא-יִלְ מְ דּו עֹוד מִ לְ חָּׂ מָּׂ ה',
ו ְנ ֹאַש רָ :אֵַ ן.

) אר"ץ,צובה-תפילה לשלום אזרחי סוריה וחלּב (ארם
Prayer for the Well-being of the Citizens of Syria and Aleppo
Our God in Heaven,
Creator of all flesh and maker of wonders,
Keep not Thou silence; hold not Thy peace, and be not still, O God.
For a fire has been kindled in the wall of Damascus,
Brother has risen upon brother in the cities of Syria
And men, women and children are falling by the sword.
All its people sigh, they seek bread; for there is not a house without one dead.
Our eyes constantly behold the sights yet despair, and in the words of Thy prophet:
“Behold, Damascus is removed from being a city, and shall become a ruinous heap.”
And Thou, who commanded us with your holy words, saying “Thou shall not stand idly by the blood of thy
neighbour: I am the Lord”, say now to the destroyer “Cease!”
We implore you, the God of the Spirits of all Flesh, employ your mighty power to halt the bloodshed and atrocities
among our neighbours, and bestow peace in the land of Aram Tsuba (Aleppo) and everlasting joy to all of its
inhabitants.
And the words as they were written shall be fulfilled:
“The burden of the word of the Lord in the land of Hadrach, and in Damascus shall be His resting-place; and the
battle bow shall be cut off, and he shall speak peace unto the nations”, “And He shall judge between the nations, and
shall decide for many peoples; and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks;
nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more.”
And let us say: Amen.

