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תפילה נפלאה שחיבר רבי נתן מברסלב זיע"א ,למנוע מגיפה ולהנצל ממגיפה.
אקטואלי מתמיד בימים אלה ,כאשר מגיפת הקורונה משתוללת בעולם ומשביתה את החיים התקינים.

סוֹב ֵבנִ י ֶס ָלהַ .תּ ְס ִתּ ֵירנִ י ִמסּוֹד ְמ ֵר ִעים ֵמ ִרגְ ַשׁת פּ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ןִ .כּי יִ ְצ ְפּנֵ נִ י
ַא ָתּה ֵס ֶתר ִלי )יפסיק מעט( ִמ ַצּר ִתּ ְצ ֵרנִ יָ ,רנֵּ י ַפ ֵלּט ְתּ ְ
יוֹשׁב ְבּ ֵס ֶתר ֶע ְליוֹןְ ,בּ ֵצל ַשׁ ַדּי יִ ְתלוֹנָ ן".
רוֹמ ֵמנִ יֵ .
ְבּ ֻסכּוֹ ְבּיוֹם ָר ָעה יַ ְס ִתּ ֵירנִ י ְבּ ֵס ֶתר ָא ֳהלוְֹ ,בּצוּר יְ ְ
אוֹבים
הוֹל ִכין ְוּמ ַס ְבּ ִבין ָבּ ֶהם ִמינֵ י ֳח ָל ִאים ַוּמ ְכ ִ
ָמ ֵלא ַר ֲח ִמיםַ ,ר ֵחם ַעל ַע ְמּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִוּב ְפ ָרט ַעל ָכּל ֲעיָ רוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאלֲ ,א ֶשׁר ְ
ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצּ ָלן ַר ֵחם ֲע ֵל ֶיהם ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ,וֶ ֱאמֹר ַל ַמּ ְל ָאֶ ה ֶרף יָ ֶדי ,וְ יָ ִשׁיב ַח ְרבּוֹ ֶאל נְ ָדנָ הּ .חוּס וַ ֲחמֹל ֲע ֵל ֶיהם וְ ַעל ָכּל
ְשׁ ֵא ִרית ַע ְמֵּ בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ א ִת ֵתּן ַה ַמּ ְשׁ ִחית ָלבוֹא ֶאל ָבּ ֵתּ ֶיהם ִלנְ גֹּף ,אוֹ ְל ַהזִּ יק ְוּל ַה ֲח ִלישׁ ַחס־וְ ָשׁלוֹם.
בוֹתינוּ
נוֹרא ְתּ ִהלּוֹת ֲאדוֹן ַהנִּ ְפ ָלאוֹת זְ כֹר ַל ֲע ָב ֶדיֲ א ֵ
בּוֹרא ְרפוּאוֹת ָ
ַר ֵחם ַר ֵחםַ ,ה ֵצּל ַה ֵצּלַ ,בּ ַעל ָה ַר ֲח ִמים ַבּ ַעל ַהיְ שׁוּעוֹתֵ ,
בּוֹתינוּ ַה ַצּ ִדּ ִיקים ָה ֲא ִמ ִתּיִּ ים ֶשׁ ָהיוּ ְבּ ָכל דּוֹר וָ דוֹרִ ,מ ֵימי ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ַעד ֵהנָּ הְ ,ל ַמ ֲענָ ם ְוּל ַמ ַען ַר ֲח ֶמיָ ה ַר ִבּיםַ ,ר ֵחם
וְ ַר ֵ
חוֹשׁים ֶשׁא יָ בוֹאוּ ַעל שׁוּם ֶא ָחד
אוֹבים ֵוּמ ִ
אוֹתנוּ וְ ָכל ַע ְמֵּ בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָכּל ִמינֵ י ֳח ָל ִאים ַוּמ ְכ ִ
ָע ֵלינוּ וְ ָשׁ ְמ ֵרנוּ וְ ַה ִצּ ֵילנוּ ָ
אוֹתם ְבּ ֵאיזֶ ה ח ִֹלי אוֹ ַמ ְכאוֹב
)מיִּ ְשׂ ָר ֵאל( ֲא ֶשׁר ְכּ ָבר ִה ִכּ ָית ָ
אוֹתם ִ
פוּאה ְשׁ ֵל ָמה ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְל ָכל ָ
ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ִת ְשׁ ַלח ְמ ֵה ָרה ְר ָ
פוּאת ַהנֶּ ֶפשׁ ְוּר ַ
פוּאה ְשׁ ֵל ָמה ְר ַ
פוּאת ַהגּוּףֵ .אל נָ א ְר ָפא נָ א ָל ֶהם ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ) ואם מבקש
ַר ֵחם ֲע ֵל ֶיהם ְוּר ָפ ֵאם ְמ ֵה ָרה ְר ָ
רוֹפא נֶ ֱא ָמן וְ ַר ֲח ָמן ָא ָתּהֵ .אל ַחי וְ ַקיָּ ם,
גם על אדם שחלה ,יוסיף :ובפרט לחולה פלוני/ת בן/בת פלונית( ִכּי ֵאל ֶמ ֶלֵ 
ְמ ַחיֶּ ה ַחיִּ יםֶ ,תּן ָלנוּ ַחיִּ ים וְ נִ ְחיֶ ה וְ א נָ מוּת גְּ ָא ֵלנוּ ִמ ָמּוֶ ת ְפּ ֵדנוּ ִמ ַשּׁ ַחת.
אוֹר ִבים ָע ֵלינוּ ְבּ ָכל ֵעתִ ,וּב ְפ ָרט ַעל ִמי ֶשׁנִּ גְ זַ ר ָע ָליו ֵאיזֶ ה גְ זֵ ָרה א
שׁוֹמר יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,א ָתּה ְל ַבד ֵ
עוֹלםֵ ,
ִרבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
יוֹד ַע ִמי וָ ִמי ְ
אוֹר ִבים ַה ְמ ַס ְבּ ִבים ָע ָליו.
טוֹבה ַחס־וְ ָשׁלוֹם ,וְ ַרק ַא ָתּה ְל ַבד ֵ
ָ
יוֹד ַע ֵאיְ ל ַה ְס ִתּיר ְוּל ַה ְצ ִפּין ֶאת ָכּל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ָה ְ
מוֹתי
טוֹבה ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצּ ָלן ,וְ ָשׁ ְמ ֵרם וְ ַה ִצּ ֵילם ִבּ ְשׁ ֶ
ַר ֵחם ַעל ָכּל ַע ְמּ יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,וּב ְפ ָרט ַעל ָכּל ִמי ֶשׁנִּ גְ זַ ר ָע ָליו ֵאיזֶ ה גְ זֵ ָרה א ָ
אוֹרב ַוּמ ְס ִטין.
דוֹשׁים וְ ַה ִצּ ֵילם ]וְ ַה ְס ִתּ ֵירם[ ְבּ ַר ֲח ֶמיָ ה ַר ִבּים ִמ ָכּל ַצר וְ אוֹיֵ ב וְ ֵ
ַה ְקּ ִ
ַר ֵחם ָע ֵלינוּ וְ ָהגֵ ן ַבּ ֲע ֵדנוּ ,וְ ָה ֵסר ֵמ ָע ֵלינוּ אוֹיֵ ב ֶדּ ֶבר וְ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב וְ יָ גוֹן ,וְ ָה ֵסר ָשׂ ָטן ִמ ְלּ ָפנֵ ינוּ ֵוּמ ַא ֲח ֵרינוְּ ,וּב ֵצל ְכּנָ ֶפיַ תּ ְס ִתּ ֵירנוּ
שׁוֹמר
חוּסה יְ הֹוָ ה ַעל ַע ֶמּ וְ ַה ִצּ ֵילנוּ ִמזַּ ְע ֶמ ,וְ ָה ֵסר ִמ ֶמּנּוּ ַמ ַכּת ַה ַמּגֵּ ָפה וּגְ זֵ ָרה ָק ָשׁה ִכּי ַא ָתּה ֵ
שׁוֹמ ֵרנוּ ַוּמ ִצּ ֵילנוּ ָא ָתּהָ .
ִכּי ֵאל ְ
יוֹד ַע ְבּ ֵאיזֶ ה ֶד ֶרְ ,בּ ֵאיזֶ ה ֵשׁםְ ,ל ַה ְס ִתּיר וְ ִל ְשׁמֹר ֶאת ָכּל
"שׁוֹמר ְפּ ָתאיִ ם יְ הֹוָ ה"ַ ,א ָתּה ְל ַבד ֵ
ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאלָ .מ ָרא ְד ָע ְל ָמא כּ ָֹלּא,
ישׁיןִ ,וּמ ָכּל ִמינֵ י גְ זֵ רוֹת ָרעוֹתֵ ,בּין ק ֶֹדם גְּ זַ ר ִדּין ֵוּבין ְל ַא ַחר גְּ זַ ר ִדּיןַ ,ר ֵחם ֲע ֵל ֶיהם
ֶא ָחד ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָכּל ְפּגָ ִעין ַוּמ ְר ִעין ִבּ ִ
אוֹר ִבים וְ ַה ַמּ ְס ִטינִ ים ִל ְכנֹס ְוּל ִה ְת ַא ֵחז ַחס־וְ ָשׁלוֹם
אוֹתיַ ה ָ
וְ ָשׁ ְמ ֵרם וְ ַה ִצּ ֵילם ְבּנִ ְפ ְל ֶ
נּוֹראוֹתְ ,בּא ֶֹפן ֶשׁא יִ ְהיֶ ה שׁוּם כּ ַֹח ְל ָה ְ
דוֹשׁים ַ
נּוֹר ִאים.
הוֹרים[ וְ ַה ָ
]ה ְטּ ִ
מוֹתיַ ה ְקּ ִ
ַתּ ַחת ַה ִמּ ְס ָתּר וְ ַה ִמּ ְכ ֶסה ֲא ֶשׁר ַא ָתּה ְמ ַכ ֶסּה ַוּמ ְס ִתּיר ְבּ ַר ֲח ֶמי וַ ֲח ָס ֶדיִ בּ ְשׁ ֶ
וְ ַקיֵּ ם ָבּנוּ ְוּב ָכל ַע ְמּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְק ָרא ֶשׁ ָכּתוּב"ַ :תּ ְס ִתּ ֵירם ְבּ ֵס ֶתר ָפּנֶ יֵ מ ֻר ְכ ֵסי ִאישׁ ִתּ ְצ ְפּנֵ ם ְבּ ֻס ָכּה ֵמ ִריב ְלשׁוֹנוֹתָ .שׁ ְמ ֵרנִ י
עוֹל ִמים ֶא ֱח ֶסה ְב ֵס ֶתר ְכּנָ ֶפיֶ ס ָלהִ .ס ְת ִרי ָוּמגִ נִּ י ָא ָתּה ִל ְד ָב ְר
גוּרה ְב ָא ָה ְלָ 
ְכּ ִאישׁוֹן ַבּת ָעיִ ן ְבּ ֵצל ְכּנָ ֶפיַ תּ ְס ִתּ ֵירנִ יָ .א ָ
יִ ָח ְל ִתּיָ .שׁ ְמ ָרה נַ ְפ ִשׁי וְ ַה ִצּ ֵילנִ י ַאל ֵאבוֹשׁ ִכּי ָח ִס ִיתי ָבִ ."כּי ֵאין ָלנוּ ַעל ִמי ְל ִה ָשּׁ ֵען ִכּי ִאם ַעל ָא ִבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם" .וַ ֲאנַ ְחנוּ א
נֵ ַדע ַמה נַּ ֲע ֶשׂה ִכּי ָע ֶליֵ עינֵ ינוּ".
גוֹא ִליָ ,א ֵמן וְ ָא ֵמן:
צוּרי וְ ֲ
יִ ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן ִל ִבּי ְל ָפנֶ י יְ הֹוָ ה ִ
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