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A Letter of Spiritual Solidarity with Ukraine 
הניארקוא םע תינחור תוירדילוס בתכמ  

,הניארקוא לש םיינחורה םיגיהנמל  
 
 

 התפכנש תקדצומ אלה המחלמה .הלא םימיב  םיווח םתאש לבסלו באכל ,המוארטל םיעדומ ונחנא
 תודידיב ,תוירדילוסב די םכילא םיטישומ ונחנאו ,הלודג הידגרט איה היחרזאו הניארקוא לע

   .הנומאבו
 

 הלא לכ םע דחיו ,תובחר  הפקשה תודוקנמו ,תובר תויתד תורוסממ, םינוש םיעקרמ םיאב ונחנא
 לכלו  ,םכיתוליהקל ,םכיתוחפשמ ינבלו םכל הנגהו המצע ,םולשל וניתוליפתב םידחואמ ונחנא

.הניארקוא יחרזא  
 תמשנ קזוח תא םכבבלבו םכיפיתכ לע םיאשונ םתא הלא םישק םינמזבש הדבועב םיריכמ ונחנא

.המואה  
 םינוגרא יגיהנמ ,םיגולואית,םינוקאידו הליהק ינקז םימאמיא ,םינבר ,םירמכ ,םיינחור םיגיהנמכ

 האירקל םכתונעה תא םיניבמ ונחנאש ךות םכרובע םיללפתמ ונחנא ,תונוש הנומא תוצובקו םינוליח
 ,ויפנכ לצב םכתא הסחי לאהו ןתי ימ .םכלוכ לע ןגיו ךרבי םיהלאש םישקבמ ונלוכ .שדוקב תרשל

.הלאה תושקה תועשב םכדיצל םידמוע ונלוכ .םיאבה תועובשבו םימיב םכתא קזחיו  
 
  

 ידכ רתוי תושעל םהב ץיאהל ידכ ,תירבה תוצראב ,ןאכ וניגיהנמ םע תונדקשב םידבוע ונחנא
 .תוריחהו שפוחה תורישב וניצמאממ חוננ אלו ,תישפחו תיטרקומד ,תיאמצע הניארקואב ךומתל

  .וניער םד לע דומענ אלו ,הניארקואב וחצני םולשו קדצש הווקתבו הליפתב םכמע םידחואמ ונחנא
 
 

 וניתוליהק תא דדועל ךישמנ ,המחלמה תועווז תמיאמ טלמהל םיכישממ םכצרא ינבש הלא םימיבו
 ונתלוכי לככ השענ ונחנא .םכצרא לע תופקתההמ םיטלמנה םיטילפה ינוילמל ולכויש לככ רוזעל

 השודקו תוקבד התואבו .םהיתוחפשמ םע הרהמבו החטבב ודחאתיש ללפתהלו םמולש תא חיטבהל
 ץראה ןמ רקעהל םיצלאנו םכיתולובגב תומילאה ןמ םיעגפנה ןכצראב םירזה לכ םולשל ללפתנ

 תורחא תוצובקו םייתד ,םיינתא םיטועימ םע תוירדילוס דדוענו רובע ללפתנ ונחנא .םתיבכ וצמיאש
   .םכיתוליהקב לדבנ טועימ םתויה ללגב םהילע התפכנש המחלמה לועב תואשונה

 
:םכל ונתליפת יהוזו  

 
 ,הנגהל ךיתוכרב תא הענכהב םישקבמ ונחנא ,םיבר תומשב םיארוק ונאש השודקה םוקיה תמשנ

 תא יקזח .הניארקואב ךתוא םיתרשמה הלאה םישודקה םישנאה רובע  תומלשלו חכל ,תוחיטבל
 באכ תותיעב םהמיע ייה .םהיבוהא ייח לעו םהייח לע ינגה .סרהו המחלמ לש הלא  תועשב םתנומא

.וז םתמחלמב םהמע וניתוליפתש ןיבהל םבילב ינתו ךמולש תכוס תא םהילע ישרפ .לבסו  
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  :)19-18:'ס( והיעשי איבנה לש וירבד חורב ןה וניתוליפת
 
 

הָּלִהְּת ִ<יַרָעְׁשּו ,ִ<יַֹתמֹוח הָעּוְׁשי תאָרְָקו ;ִ<יָלּובְגִּב רֶבֶָׁשו ֹדׁש ,<ֵצְרַאְּב סָמָח דֹוע עַמִָּׁשי-א0 .   
 

ִ<יַה0ֵאו ,םָלֹוע רֹואְל ָהוְהי <ָל-ָהיְָהו <ָל ריִָאי-א0 ַחֵָרּיַה ,ּהַֹגנְלּו ,םָמֹוי רֹואְל ,ׁשֶמֶּׁשַה דֹוע <ָּל-ֶהיְִהי-א0  ; 
<ֵּתְרַאְפִתְל . 

 
  

וכרובת   
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Translations: 
Parishioners  = הליהק ינב  
 
Congregants =  םיסנכתמ      
 
priests, ministers, pastors, rabbis, imams, elders and deacons, 

םינוקאידו הליהק ינקז םימאמיא ,םינבר ,םירמכ  
 
Theologians    םיגולואית
 
fervor and devotion 

תוריסמו טהל  
 
advocate in solidarity with ethnic, racial, religious and other minority or at-risk populations 

 תויסולכוא וא ,תורחאו תויתד ,תויעזג ,תוינתא תויסולכוא םע תוירדילוסב ךומתל
 ןוכיסב

 
 
Humbly   =  תועינצב
 
 
Turmoil   ךפהמ  היסומלרדנא
 
הָּלִהְּת ִ<יַרָעְׁשּו ,ִ<יַֹתמֹוח הָעּוְׁשי תאָרְָקו ;ִ<יָלּובְגִּב רֶבֶָׁשו ֹדׁש ,<ֵצְרַאְּב סָמָח דֹוע עַמִָּׁשי-א0 חי .  .   
 

ִ<יַה0ֵאו ,םָלֹוע רֹואְל ָהוְהי <ָל-ָהיְָהו <ָל ריִָאי-א0 ַחֵָרּיַה ,ּהַֹגנְלּו ,םָמֹוי רֹואְל ,ׁשֶמֶּׁשַה דֹוע <ָּל-ֶהיְִהי-א0 טי ; 
<ֵּתְרַאְפִתְל . 

 
 
 
 


