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  ה לבנו וחשכו עינינו:, דוֶ בבבברת לפנינועֶ בוֹ ח ְמ אָ הָ , וְ אאאאדת אש בקרבנוקֶ וֹ י

  לינו, מעי מעי על הרוגינו:לָ רה ומצוקה מצאונו, לבי לבי על חֲ צ

  נו:כֵּ ְר ו בִּ ששְ לו וָת שת מתנינו, כָּ עוֹ ָר מֵ  מהוידינו, תנו ורפו יאשפויים ָר חֲ 

  מעולם גואלנו: ךָ ְמ חה במחננו, מיד האלהים האדירים מי יצילנו, ואתה שִׁ וָ ול צְ ק
  

  , מה בא עלינו:ילַ לְ וי, מה היה לנו. אַ נא לנו כי חטאנו. ה ויויויויאאאא
  קירי נפשנו:יחדיו יַ  וּ פּ סְ נו, נִ לֵ חוֹ ל ְמ בֶ אֵ ך לְ פַּ הְ משוש ליבנו, נֶ  תתתתבַ בַ בַ בַ שָ שָ שָ שָ 
  תה:בְ תא שָׁ וַ ְד , הילולא וחֶ גגגגין ותלתארא תלתתא, בעוְמ שבְּ  ליליליליעֲ עֲ עֲ עֲ מַ מַ מַ מַ בְּ בְּ בְּ בְּ 

  אשה:, רשב"י אבן הרֹ דדדדאישָׁ ּדִ א קַ ָר הֲ י זוֹ אֵר מָ שא, ּדְ ְד ר קֻ ַת אֲ  במירוןבמירוןבמירוןבמירון

  נושה:אֲ וַ  ההההלהחְ י לאותה חרפה ובושה, מכתנו ַנֽ לאותה כלימה קשה, אבוֹ  אויאויאויאוי
  שה:ל נאזר בקדֻ י אֵ נפלִּ ה גדושה, ִמ נָ מָ צא הקצף בְּ ארצנו הקדושה, כי יָ  דעזעהדעזעהדעזעהדעזעהנזנזנזנז

  :ווווגפהבר אחרי הּמַ הי הּדָ יְ "א, וַ תשפָ הפה, אשר שרף י"י בשנת את השֵר בית ישראל יבכו  וכלוכלוכלוכל
  רע קדושים וטהורים:רים, זקנים ילדים ונערים, זֶ הרוגים אהובים וכשֵׁ  מ"המ"המ"המ"ה

  יקרים, אחד מיוחד בעם הנבחרים:־רקַ יְ  ישיישיישיישי מוֹ שְׁ  .בחורים־מדחֶ  בתוכםבתוכםבתוכםבתוכם

  פעלים עצומים לתורתנו:־, ורברנויֵ ּקִ יַ  םםםםלִּ לִּ לִּ לִּ עַ עַ עַ עַ מֻ מֻ מֻ מֻ ה נֶּ ו, מכֻ ידיד נפשנ הרב ליאור מאירהרב ליאור מאירהרב ליאור מאירהרב ליאור מאיר    בןבןבןבן
  נו:ר נא לכל שאריתי לגלותנו, כי נשבר לרסיסים לבנו, וכפֵּ נא ּדַ ־רמָ אֱ  ייייּדַ ּדַ ּדַ ּדַ שַׁ שַׁ שַׁ שַׁ 

  נו:בֵ הֲ ל, כי אתה אבינו אוֹ חַ ְמ ח וּ לַ . סְ זזזזדנוָרֽ ענו ומָ הרשַ אשמים אנחנו, חטאנו ועוינו  אבלאבלאבלאבל
  זות פני משיחנו, ולהסתופף בחצרות בית קדשנו ותפארתנו:וגם כלתה נפשנו, לחֲ  נכספהנכספהנכספהנכספה

ָ יִ  אאאאולולולול   חנו:ּמְ נו שַׂ יָת נִּ ת ִע ימוֹ כִ נו, וְ ינו וצרותיבר בגבולנו, סוף וקץ לכל חטאתשֶ מע עוד שוד וָ ׁשּ
  

        הצור וגו'.הצור וגו'.הצור וגו'.הצור וגו'.    ואומרים הקהל יחד,

  . חחחחמאתי הצב"י יצחק בכמהר"נ רצאבי יצ"ובתים.  ח"יח"יח"יח"יהמספד כולל 

  .אכי"ר .החיי"םהחיי"םהחיי"םהחיי"םבצרור  תהא נפשו ונפשותיהם צרורות
______________________________________________________________________________________________________________  

י, בהעלותי על לבבי חיקוי בעיקבות פתיחת הפיוט הידוע לתשעה באב מר"י הלוי, אש תוקד בקרב  א'א'א'א'        ביאורים וציונים:ביאורים וציונים:ביאורים וציונים:ביאורים וציונים:
לשון חולי, עי' למהרי"ץ   ה'ה'ה'ה'בעל ספר הזוהר הקדוש.   ד'ד'ד'ד'בערב שבת, שחל בו ל"ג בעומר.   ג'ג'ג'ג'עי' ירמיהו ל"ו, כ"ב.   ב'ב'ב'ב'וכו'. 

מגפת הקורונה נראתה דועכת   ו'ו'ו'ו'] נחלה עבר על נפשנו. 'ד ,ד"קכ תהליםבעץ חיים ח"א דף קכ"ח סע"א, לגבי הפסוק [
דנו הרי"ש בקמץ, כבדניאל ט', ה'. ענו בלאו וא"ו החיבור, ומָר הרשַ   ז'ז'ז'ז'ף אסון נורא זה. ונגמרה, ולא די לנו אלא שאז נוס

ולא נעלם ממני שהיה רצוי להשוות עוד הדק היטב את החריזה  ח'ח'ח'ח'וכן צריך לתקן גם בנוסח נפילת פנים, ואכמ"ל. 
גם כי ־שחששתי לביטול תורה אם אשקיע זמן נוסף לכך. ומהוהמשקל, ולהתאים גם כל סדרי ראשי הבתים וכו', אלא 

 רבו טרדותי בעניינים רבים ועצומים, ובפרט שלתועלת העניין והציבור די במה שהשתדלתי כאן.


