לק"י

יוקדת אש בקרבנו
מספד ַמר ,מלב ֳחמרמר.
על האסון בעיר מירון ,ויהי בנסוע הארון.
אקרא ולא אחשׂ וך ְ ּבגרון ,להסיר מישראל האף והחרון.
יוֹ ֶקדת אש בקרבנוא ,וְ הָ ָאח ְמבוֹ ֶערת לפנינוב ,ד ֶוה לבנו וחשכו עינינו:
צרה ומצוקה מצאונו ,לבי לבי על ֲחלָ לינו ,מעי מעי על הרוגינו:
ות ְששו ִ ּב ְר ּ ֵכנו:
חפויים ָראשינו ורפו ידינו ,תמהו מֵ ָרעוֹ ת מתנינוָּ ,כשלו ָ
ֲ
קול ְצ ָוחה במחננו ,מיד האלהים האדירים מי יצילנו ,ואתה ִׁש ְמ ָך מעולם גואלנו:
אוי נא לנו כי חטאנו .הוי ,מה היה לנוַ .א ְללַ י ,מה בא עלינו:
שָ בַ ת משוש ליבנוֶ ,נ ְה ּ ַפך ְל ֵאבֶ ל ְמחוֹ לֵ נו ,נִ ְס ּפ ּו יחדיו ַיקירי נפשנו:
בעומרא תלתין ותלתאג ,הילולא וחֶ ְד ַותא ָׁש ְבתה:
ְ
שבתא,
ְ ּב ַמעֲ לי ְ ּ
ארי זוֹ ֲה ָרא ַקדִּ ָׁ
במירון אֲ ַתר קֻ ְדשא ,דְּ ָמ ֵ
ישאד ,רשב"י אבן הרֹאשה:
אוי לאותה כלימה קשה ,אבוֹ י לאותה חרפה ובושה ,מכתנו ַ ֽנ ְחלהה ַואֲ נושה:
בקדשה:
ֻ
נזדעזעה ארצנו הקדושה ,כי ָיצא הקצף ְ ּב ָמ ָנה גדושהִ ,מ ִּלפני אֵ ל נאזר
המגפהו:
השרפה ,אשר שרף י"י בשנת התשפָ "אַ ,ו ְיהי הדָּ בר אחרי ּ ַ
ֵ
וכל בית ישראל יבכו את
וכשרים ,זקנים ילדים ונעריםֶ ,זרע קדושים וטהורים:
ֵׁ
מ"ה הרוגים אהובים
בתוכם חֶ מד־בחוריםְׁ .שמוֹ ישי ְי ַקר־יקרים ,אחד מיוחד בעם הנבחרים:
בן הרב ליאור מאיר ידיד נפשנו ,מכֻ ּ ֶנה מֻ ַע ִּלם ַי ִ ּק ֵירנו ,ורב־פעלים עצומים לתורתנו:
וכפר נא לכל שאריתנו:
שדַּ י אֱ ָמר־נא דַּ י לגלותנו ,כי נשבר לרסיסים לבנוֵ ּ ,
ַׁ
אבל אשמים אנחנו ,חטאנו ועוינו הרשַ ענו ָ
ומ ָ ֽרדנוזְ .סלַ ח ּו ְמחַ ל ,כי אתה אבינו אוֹ ֲהבֵ נו:
נכספה וגם כלתה נפשנו ,ל ֲחזות פני משיחנו ,ולהסתופף בחצרות בית קדשנו ותפארתנו:
יתנו ַׂש ְּמחנו:
ולא ִי ּ ָׁשמע עוד שוד ָושֶ בר בגבולנו ,סוף וקץ לכל חטאתינו וצרותינו ,וְ ִכימוֹ ת ִע ִ ּנ ָ
ואומרים הקהל יחד ,הצור וגו'.
המספד כולל ח"י בתים .מאתי הצב"י יצחק בכמהר"נ רצאבי יצ"וח.
תהא נפשו ונפשותיהם צרורות בצרור החיי"ם .אכי"ר.
______________________________________________________________________________________________________________

ביאורים וציונים :א' חיקוי בעיקבות פתיחת הפיוט הידוע לתשעה באב מר"י הלוי ,אש תוקד בקרבי ,בהעלותי על לבבי
וכו' .ב' עי' ירמיהו ל"ו ,כ"ב .ג' בערב שבת ,שחל בו ל"ג בעומר .ד' בעל ספר הזוהר הקדוש .ה' לשון חולי ,עי' למהרי"ץ
בעץ חיים ח"א דף קכ"ח סע"א ,לגבי הפסוק ]תהלים קכ"ד ,ד'[ נחלה עבר על נפשנו .ו' מגפת הקורונה נראתה דועכת
ומרדנו הרי"ש בקמץ ,כבדניאל ט' ,ה'.
ונגמרה ,ולא די לנו אלא שאז נוסף אסון נורא זה .ז' הרשַ ענו בלאו וא"ו החיבורָ ,
וכן צריך לתקן גם בנוסח נפילת פנים ,ואכמ"ל .ח' ולא נעלם ממני שהיה רצוי להשוות עוד הדק היטב את החריזה
והמשקל ,ולהתאים גם כל סדרי ראשי הבתים וכו' ,אלא שחששתי לביטול תורה אם אשקיע זמן נוסף לכך .ומה־גם כי
רבו טרדותי בעניינים רבים ועצומים ,ובפרט שלתועלת העניין והציבור די במה שהשתדלתי כאן.

