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אזכרה לנספי הקורונה – להוסיף בתפילות יזכור:
ִי ְזכֹּר ֱאֹלִהים ֶאת ִנְשׁמוֹת כֹּל ַחְלֵלי ַמ ֵגַּפת ַהקּוֹרוֹ ָנהֲ ,א ָנִשׁים ְו ָנִשׁיםְ ,זֵק ִנים וּ ְזֵקנוֹתֶ ,שׁ ְנִּשׁיָמָתם ֶנֶﬠְתָקה ֵמֶהם ְבּל ֹא ֵﬠתְ ,בָּשְׁכָבם
ַגְּלמוּ ִדים ְבָּבֵתּי ַהחוִֹלים וְּבִהְתַﬠְלַפם ְבּר ֹאשׁ חוּצוֹתְ ,וֶאת עוְֹב ֵדי ָה ְרפוָּאה ,וָּבֶהם רוְֹפִאים ְורוְֹפאוֹתַ ,אִחים ַוֲאָחיוֹתֶ ,שָׁמְּסרוּ ַנְפָשׁם
ַﬠל ְרפוָּאָתם ְו ֶנֶאְספוּ ִמְפּ ֵני ָה ָרָﬠהַ ,בֲּﬠבוּר ֶשְׁבִּלי ֶנ ֶדר ִנֵתּן ְצ ָדָקה ְבַּﬠד ַה ְזָכּ ַרת ִנְשָׁמָתם.
גּוֹ ֵדר ְפּ ָרצוֹת ִי ְגדּ ֹר ַהִפּ ְרָצה ֶשָׁפּ ַרץ ְבּעוָֹלמוְֹ ,ויוִֹשׁיֵﬠנוּ ִמן ַהַמּ ֵגָּפה וִּמן ַהִשּׂ ְנָאה וִּמן ַהִקּ ְנָאה וִּמן ַהַתֲּחרוּת.
מד ֶאת ְרפוָּאָתהּ ְוִתְשַׁלח ָלנוּ וְּלכֹל ָבֵּאי
ָיהּ ִנְשַׁמת עוָֹלם ַהנּוֶֹת ֶנת ַדַּﬠת וְּמַלֶמּ ֶדת ִבּי ָנה ִהיא ִתֵּתּן ַלְמִּבינוֹת ְוַלחוְֹקרוֹת ֵלב ָל ַדַﬠת ְוִלְל ֹ
חֶסן ְישׁוּעוֹת ְבָּקרוֹב.
עוָֹלם ֹ
ָחִסין ַק ִדּישׁ ְבּרוֹב טוְּבָך ַנֵהל עוָֹלֶמָך ָיִחיד ֵגָּאה ְלעוָֹלְמָך ְפּ ֵנה זוְֹכ ֵרי ְק ֻדָשֶּׁתָּך.
ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלנוּ — ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלנוּ

****
לאמירה בסמיכות לתפילת גשם או לקריאת ״ויעל משה״:
ָאז ָלְך ִשְׁלטוֹן ְבָּכל ַחי.
ְבֵּכן ֵאין ִשְׁלטוֹן ְבּיוֹם ַהָמּ ֶות.
ֶזה ְלָפ ֶניָך ל ֹא ִיְצ ַדּק ַחי.
ֲחָמָתְך ֲחַמת ַמְלֲאֵכי ָמ ֶות.
טוֹב וּמוַּטב ֶכֶּלב ַחי.
יוֵֹצא ָוָבא ְול ֹא ַא ְר ֵיה ַבָּמּ ֶות.
ֶסָלה ִתּ ָזֵּכר ְבִּפי כֹּל ַחי.
ַﬠל ֵכּן ֵאין ִזְכ ְרָך ַבָּמּ ֶות.
ְפּקוּ ָדה ְבּ ָי ְדָך ֶנֶפשׁ ָכּל ָחי.
ַצ ִדּיק ִתְּפ ֶדּה ֵמר ֹ ַע ָמ ֶות.
ַק ָיּם ָוַחי ַאָתּה וְּמַח ֶיּה כֹּל ַחי.
רוֶֹצה ְלשׁוֵֹבב ֱאנוֹשׁ ַﬠד יוֹם ַהָמּ ֶות.
ְשׁלוֹם ַתְּשִׁמי ַע ְלכֹל ַחי.
ַתְּﬠצֹר ַמ ֵגָּפה ִתְּבַלע ָמ ֶות.
ככתוב ִבַּלּע ַהָמּ ֶות ָל ֶנַצח ,וָּמָחה ֲאד ֹ ָני אלהים ִדְּמָﬠה ֵמַﬠל ָכּל ָפּ ִנים.
מֶשׁה ֵהן ָק ְרבוּ ָיֶמיָך ָלמוּת״ ,JTS, ENA, 2152, 2892 ,ראו גם צ״מ רבינוביץ,
)יניי ,מתוך קרובה לסדר ״ ַויּ ֹאֶמר ה׳ ֶאל ֹ
מחזור פיוטי יניי ,עמ׳ (188

ִרבּוֹן ָהעוָֹלִמים.
ְפּ ֵדה ְוַהֵצּל ֶאת ַﬠְמָּך ִיְשׂ ָרֵאל ִמן ַה ֶדֶּבר וִּמן ַהֶח ֶרב וִּמן ַהִבּ ָזּה וִּמן ַהִשּׁ ָדּפוֹן
וִּמן ַה ֵיּ ָרקוֹן וִּמָכּל ִמי ֵני ַמְשִׁחית וִּמָכּל ִמי ֵני פּוּ ְרָﬠנוּת ַהִמְּת ַר ֵגּשׁ ְלעוָֹלם.
ֶט ֶרם ִנְק ָרא ְוַאָתּה ַתֲּﬠ ֶנה.
ָבּרוְּך עוֵֹצר ַהַמּ ֵגָּפה.
)בבלי כתובות ח ע״ב(

עמית גבריהו וידידה קורן

