ת ִפלה ֶנ ֶגד ַמגֵּפַ ת הַ קוֹ רוֹ נה
סידרה וחקרה גם יסדה מרן הראש"ל פוסה"ד רבינו יצחק יוסף שליט"א
שיאמרוה בעת פתיחת ההיכל בשבת ,בשני ובחמישי:

בֹותינּו ֶשת ְת ַמלֵ א ְב ַר ֲחמים ַעל
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
יְ הי ָרצֹון מלְ ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ֵ
יֹוש ֵבי ָה ָא ֶרץ ַהּזֹו וְ ָהגֵ ן ֲעלֵ ֶיהם מכָ ל גְ זֵ רֹות
יֹוש ֵבי ֵת ֵבל וְ ַעל כָ ל ְ
כָ ל ְ
ָקשֹות וְ ָרעֹות ַהמ ְת ַרגְ שֹות ָּובאֹות לָ עֹולָ ם וְ ַתצילֵ נּו מכָ ל נֶ גַ ע ַמגֵ ָפה חֹלי
ַ
ּומ ֲחלָ ה ּוב ְפ ָרט ֵמחֹלי ַהקֹורֹונָ ה ַה ֵשם י ְשמֹ ר וְ יַ ציל .וְ כָ ל ַהחֹולים
בּורה
פּואה ְשלֵ ָמה .לְ ָך יְ יָ ַהגְ ֻדלָ ה וְ ַהגְ ָ
ֶשנ ְד ְבקּו ְב ַמ ֲחלָ ה זֹו ת ְר ָפ ֵאם ְר ָ
וְ ַהת ְפ ֶא ֶרת וְ ַהנֵ ַצח וְ ַההֹוד כי כֹל ַב ָש ַמים ָּוב ָא ֶרץ לְ ָך יְ הֹוָ ה ַה ַמ ְמלָ כָ ה
וְ ַהמ ְתנַ ֵשא לְ כֹל לְ רֹאש וְ ַא ָתה ְביָ ְדָך נֶ ֶפש כָ ל ַחי וְ ַ
רּוח כָ ל ְב ַשר איש
בּורה לְ גַ ֵדל ּולְ ַחּזֵ ק ּולְ ַר ֵפא כָ ל ָב ָשר ָת ֶשב ֱאנֹוש ַעד ַדכָ א
ְּוביָ ְדָך כ ַֹח ּוגְ ָ
ַעד דכְ דּוכָ ּה ֶשל נֶ ֶפש וְ ֹלא י ָפלֵ א מ ְמָך כָ ל ָד ָבר.
לּואי
רֹופא לְ כָ ל ַת ֲח ֵ
לָ כֵ ן יְ הי ָרצֹון מלְ ָפנֶ יָך ָה ֵאל ַהנֶ ֱא ָמן ַאב ָה ַר ֲחמים ָה ֵ
רֹופא נֶ ֱא ָמן ת ְשלַ ח ַמ ְר ֵפא וַ ֲארּוכָ ה ְּות ָעלָ ה ְברֹב ֶח ֶסד
ַעמֹו י ְש ָר ֵאלַ .א ָתה ֵ
וַ ֲחנינָ ה וְ ֶח ְמלָ ה לְ כָ ל ַהחֹולים ֶשנ ְד ְבקּו ַב ַמ ֲחלָ ה ַהּזֹאתָ .אנָ א יְ יָ יֶ ֱהמּו נָ א
יֹוש ֵבי ֵת ֵבל וְ ַעל כָ ל ַע ְמָך י ְש ָר ֵאלֲ .עמֹד נָ א מכ ֵסא ַהדין
ַר ֲח ֶמיָך ַעל כָ ל ְ
וְ ֵשב ַעל כ ֵסא ָה ַר ֲחמים וְ תכָ נֵ ס לָ נּו ל ְפנים מש ַּורת ַהדין ְּות ַב ֵטל ֵמ ָעלֵ ינּו
כָ ל גְ זֵ רֹות ָקשֹות וְ ָרעֹות "וַ יַ ֲעמֹד פנְ ָחס וַ יְ ַפלֵ ל וַ ֵת ָע ַצר ַה ַמגֵ ָפה" ּוגְ זֹור
ָעלֵ ינּו גְ זֵ רֹות טֹובֹות יְ שּועֹות וְ נֶ ָחמֹות לְ ַמ ַען ַר ֲח ֶמיָך וְ ת ְק ַרע ר ַֹע גְ זַ ר דינֵ נּו
ּופ ֵדנּו לְ ַמ ַען ַח ְס ֶדָךְ .ש ַמע
יֹותינּוָ .
וְ י ָק ְראּו לְ ָפנֶ יָך זְ כֻ ֵ
קּומה ֶעזְ ָר ָתה לָ נּו ְ
שֹומ ַע ְתפלָ ה
שֹומ ַע ְתפלַ ת כָ ל ֶפה ָברּוְך ֵ
נָ א לְ קֹול ְתחנָ ֵתנּו כי ַא ָתה ֵ
י ְהיּו לְ ָרצֹון א ְמ ֵרי פי וְ ֶהגְ יֹון לבי לְ ָפנֶ יָך יְ יָ צּורי וְ ג ֲֹאלי .וְ י ְת ַקיֵ ם ָבנּו
מ ְק ָרא ֶשכָ תּוב כָ ל ַה ַמ ֲחלָ ה ֲא ֶשר ַש ְמתי ְבמ ְצ ַרים ֹלא ָאשים ָעלֶ יָך כי
רֹופ ֶאָךָ .א ֵמן.
ֲאני יְ יָ ְ

