
תחינה לימי נגיף הקורונה

נּוֱאֹלֵהינּו' ֲעֵננּו ה חצ ה ֲאנח ולֹלר ה ְּצ רר ָר ְצ י  . ִּי

ֲעשלֹתׇכלרלֵֹפא  יא לח לי פצ ר ּומח שר ֵלינּו , בר ֵחק ֵמער רצ ֲחלר ִׇּלהח ע ּומח יֵלנּו , הֶנגח צי הח ִׇּלוצ המי ָּוקר ה וצ רר ,ָר

נּו  ֵים בר קח ית"וצ חי שצ מח ֶכם ֶנֶגף לצ ְר ֶיה  הצ לֹא יי לֹא ... וצ ֵתןוצ חי יי שצ מח ְֹּףהח נצ ֵתיֶכם לי ְֹא ֶאל בר ".  ית לר

ה  ְֵּפר ית ּומח חי שצ ולֹל מח ְּר ָך הח דצ סצ חח ְצ ֵלה  ִׇּלִּח נלֶֹת מי ְצ ֶניָך ּו ,  יָךבר

נּו  ֵתן בר ׇכלוצ ְצ תּוְ ּו א ֶשִּר רר קצ ם מי עלֹלר ה בר שר אי יש וצ ֻאנֶ -לֹא"אי ְ תצ רח קצ ע לֹא יי ֶנגח ה וצ ער ׇאֳהלֶ ה ֵאֶליָך רר ".  ָךבצ

ֲִֹּחָךֵתן  ולֹלמי ְּר י ה",  הח י ֲאני ֶאָך' ִּי ל , "רֹפצ ֶָ ִׇּלעח רצ ל אח ְֵ י ֵת ְֵ ים ילֹשצ חלֹלי ֵאי הח ל רלֹפצ עח ׇכלָך וצ קלֹם  בצ מר

ים, ֶשֵהם חלֹלי אלֹת ֶאת הח פצ רח ילּו לצ ִּי שצ ה ,ֶשיח ֲחלר ֹנעח מח מצ ִׇּללי ֶפיָךמי יֵרי כח ָי ,יצ

ת  עח וח ה ור ינר ֵהם בי ֵתן בר ָֹאוצ מצ ה בצ לי ֵהרר מצ ֵני ֱאנלֹש בי ֶנֶגף בצ ּסּון לצ ֵמינּוחי .  יר

ם ו עלֹלר עח ה וצ תר ללֹם ֵמעח שר ים ּולצ יי חח אֵתנּו ּוְלֵֹאנּו לצ ֵָ ֹמר  ,  ּושצ

ֵים קח תצ יי תּוְ וצ א ֶשִּר רר קצ ה מי ֵהרר מצ נּו בי רר "בר ָר ה ֶנֱע ְֵּפר מח הח ָלֹן, "הוצ י רר הי ֵכן יצ ֵמן, וצ .אר

A Prayer-Plea during the COVID-19 Epidemic
Answer us, Adonai our God, for we are in great distress.
Healer of all flesh, sustainer of our body in wondrous ways, keep every affliction and illness
far from us and rescue us from every distress and disaster, as You promised our ancestors in
Egypt: “… and no plague will destroy you… and He will not allow a Destroyer to enter and
smite your home” (Ex. 12:13, 23).
Put an end, in Your great kindness, to any Destroyer or plague threatening Your children, and
grant each of us the fulfillment of Your promise, “no evil shall befall you, no disease approach
your tent” (Ps. 91:9).
Grant a share of your vast power, “for I am the LORD your healer” (Ex. 15:26), to all
inhabitants of Your earth and those providing treatment for the afflicted wherever they may
be, so that they have the wisdom to heal those who are ill and to guard from illness all those
whom You have created. Endow them with the discernment and knowledge needed to find a
prevention for this scourge speedily, in the present time.
Ensure our going and coming for life and peace, now and forever,
And may we witness again the fulfillment of the verse, “and the plague was halted” (Num. 17:15).

So may it be Your will. Amen.


