
 

En ces moments de dangers, d’angoisse pour soi et les seins, face 

à un danger invisible et mortel, et quand on croit que l’on est 

dépourvu de toute protection, nous oublions que notre premier 

recours est Notre Créateur à Qui on peut et doit s’adresser. 

 

Sans prétention aucune, mais sachant que la prière est une 

source de vie et de bénédiction, si elle passe par une repentance 

préalable, nous vous proposons des textes composés par nos 

rabbins. 

Lisez-les, faites-les lire, dans l’espoir d’une guérison rapide pour 

certains et pour éviter à beaucoup d’autres d’avoir à la redouter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



en version plus lisible après Le texte est repris 

 

 

   



את ) חמישי(י יוסף מפרסם היום "אל הראשון לציון הגרהרב הראשי לישר
התפילה יש להגיד בעת פתיחת  את, התפילה המיוחדת לעצירת מגיפת הקורונה

 ארון הקודש בשבת ובימי שני וחמישי בעת הוצאת ספר התורה

Prière du Grand Rabin d’Israël Rishon Letsion , le Rabin Yitzchak YOSSEF,  a 
composé la prière particulière pour l’arrêt de l’épidémie du coronavirus. Elle est à 
lire particulièrement le chabbat au moment de l’ouverture de l’Arche Sainte ainsi 
que le lundi et le jeudi.  

 Texte de la prière -  נוסח התפילה

שתתמלא ברחמים על , אלוהינו ואלוהי אבותינו' יהי רצון מלפניך ה: "
והגן עליהם מכל גזירות קשות , ועל יושבי הארץ זו, כל יושבי תבל

. ותצילנו מכל נגע מגפה חולי ומחלה, ורעות המתרגשות ובאות לעולם
הגדולה ' לך ה. וכל החולים שנדבקו במחלה תרפאם רפואה שלימה

הממלכה ' כי כל בשמים ובארץ לך ה, והגבורה והתפארת והנצח וההוד
ובידך , ל חי ורוח כל בשר אישואתה בידך נפש כ, והמתנשא לכל לראש

ולא , עד דכדוכה של נפש, כח וגבורה לגדל ולחזק ולרפא אנוש עד דכה

 .יפלא ממך כל דבר

הרופא לכל תחלואי עמו , יהי רצון מלפניך האל הנאמן אב הרחמים, לכן
תשלח מרפא וארוכה ותעלה ברוב חסד וחנינה , אתה רופא נאמן, ישראל

יהמו נא רחמיך על ' אנא ה, מחלה הזאתוחמלה לכל החולים שנדבקו ב
עמוד נא מכסא הדין ושב על כסא , ועל כל עמך ישראל, כל יושבי תבל

ותבטל מעלינו כל גזרות קשות , ותכנס לפנים משורת הדין, הרחמים
וגזור עלינו גזירות טובות , "ַויֲַעמֹד ִּפנְָחס ַויְַפֵּלל ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה", ורעות

וייקראו לפניך , ותקרע רוע גזר דיננו, למען רחמיך ישועות ונחמות

קומה עזרתה לנו ופדינו למען חסדיך, זכיותינו ." 

. ברוך שומע תפלה, כי אתה שומע תפלת כל פה, שמע נא לקול תחינתנו
צורי וגואלי ויתקיים בנו מקרא ' יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה

מְ "שכתוב  ַֹ ים ָעֶליZ ִּכי ֲאנִי הָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶשר ש ִֹ ' ִּתי ְבִמְצַריִם \א ָאש

Zאמן, "רְֹפֶא . 

 

 



Prière de Rabbenou Tam 

 

ֶׁשַּתַעְמדּו ִּבְתִפָּלה ְּבַבָּקָׁשה ּוְבַתֲחנּונִים ִלְפנֵי , ְּבַבָּקָׁשה ִמֶּכם ִמיָכֵאל ְוגְַבִריֵאל ּוְרָפֵאל
, ֶׁשַאְצִליַח ְּבָכל ְּדָרַכי ּוְבָכל ָמקֹום ֶׁשֲאנִי הֹוֵלb ֶמֶלb ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא

; ֵהן ֵמִאיׁש ְוִאָּׁשה ִמָּכל ָּדָבר ַרע, ֵהן ִמִּליִלין, ֵהן ִמֵּׁשִדים; ּזִיקּוניֵהן ִמִּליְסִטים ֶׁשeא יַ 
ִמן ַהּכֹל  .ֵהן ִמָּכל ֻּפְרָענֻּיֹות ַההֹוְלִכים ּוָבִאים ָלעֹוָלם, ֵהן ֵמָרָעב, ֵהן ֵמֶחֶרב ְוֶדֶבר

 .גּוִפי ְו\א ִּבְמאֹוִדי ְו\א ְּבזְַרִעי\א ּבְ , יִַּציֵלנִי ֲאדֹנָי ֱא\ֵהי יְִׂשָרֵאל ֶׁשeא יְִׁשְלטּו ִּבי

ֶׁשְּתֵהא ַהָּׁשָעה ַהּזֹאת ֵעת ָרצֹון ְלָפנֶיZ , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶיZ ֲאדֹנָי ֱא\ַהי ֵוא\ֵהי ֲאבֹוַתי
  .ֶׁשִּתְׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלִתי ּוַבָּקָׁשִתי

   fois 3ֲאדֹנָי ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשגָב ָלנּו ֱא\ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה     )ויאמר שלש פעמים(

   fois 3ֲאדֹנָי ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ָּבb          ) ושלש פעמים(

   fois 3ַהֶּמֶלb יֲַענֵנּו ְּביֹום ָקְרֵאנּו| ֲאדֹנָי הֹוִׁשיָעה           ) ושלש פעמים(

  ַּמְלָאb ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמָּכל ַרע יְָבֵרb ֶאת ַהּנְָעִרים ְויִָקֵראהַ            )ושלש פעמים(

  fois 3.ְויְִדגּו ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ, ָּבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאבֹוַתי ַאְבָרָהם ְויְִצָחק

   fois 7.ְלפּוְרָקנbָ ַסָּבִרית ֲאדֹנָי. ִליׁשּוָעְתך ִקִּויִתי ֲאדֹנָי          ) ושבע פעמים(

   fois 7ָּגד ְּגדּוד יְגּוֶדּנּו ְוהּוא יָגֻד ָעֵקב          ) יםושבע פעמ(

ָּכb ַאְצִליַח ִּבְדָרַכי ְּכמֹו ֶׁשָעָׂשה יְהֹוֻׁשַע ְּבָעְברֹו ַהּיְַרֵּדן ִעם יְִׂשָרֵאל ַּבִּמְלָחָמה ִעם 
  ַהְּכנֲַענִי ְוָׁשב ְּבָׁשלֹום ְלַאְרצֹו

  



Prières dans les moments de détresse 
 

 fois 12 :ב פעמים בכונה"אמר תחילה פרק כ בתהלים יי

יְִׁשַלח ֶעזְְרZ : יְַשֶּגְבZ ֵׁשם ֱא\ֵהי יֲַעקֹב, ָה ְּביֹום ָצָרה"יַַענZְ יַָהוִ : ַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור ְלָדִוד
יִֶּתן ְלZ ִכְלָבֶבZ ְוָכל : יִזְּכֹר ָּכל ִמנְחֶֹתיZ ְועֹוָלְתZ יְַדְּׁשנֶה ֶסָלה: ִמּקֶֹדׁש ּוִמִּצּיֹון יְִסָעֶדּךָ 

: ָה ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתיZ"נְַרּנְנָה ִּביׁשּוָעֶתZ ּוְבֵׁשם ֱא\ֵהינּו נְִדּגֹל יְַמֵּלא יִֵהוִ  :ֲעָצְתZ יְַמֵּלא
ֵאֶּלה : ָה ְמִׁשיחֹו יֲַענֵהּו ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו ִּבגְבּורֹות יֵַׁשע יְִמינֹו"ַעָּתה יַָדְעִּתי ִּכי הֹוִׁשיַע יָהֹוֶ 

ֵהָּמה ָּכְרעּו ְונָָפלּו ַוֲאנְַחנּו : ָה ֱא\ֵהינּו נַזְִּכיר"ְּבֵׁשם יֲִהוֵ ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים ַוֲאנְַחנּו 
  :ָה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלb יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו"ַקְמנּו ַוּנְִתעֹוָדד יְִהוִ 

  A la fin de la lecture :יאמר, לאחר אמירת הפרק

ָרֵאל, קֹבֲאִביר יַעֲ , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶיZ יְיָ ֱא\ֵהינּו ֵוא\ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְֹ ֶׁשִּבְסגּוַלת , ְקדֹוׁש יִש
יאמר את (ִּתְתַמֵּלא ַרֲחִמים ַעל ָּכל יְִשָרֵאל יֹוְׁשֵבי ָהִעיר ַהּזּו , ְקִריַאת ַהִּמזְמֹור ַהּזֶה

ְוַתִּציֵלנּו ֵמָרָעה ּוֵמָרָעב . ְוִתְׁשְמֵרנּו ִמּיַד אֹויְֵבינּו ְוָכל ַהָּקִמים ָעֵלינּו, )שם העיר
ְוַתְכנִיַע ְוַתְׁשִּפיל ֶאת ָּכל , ּוִמִּביזָה ּוִמָּכל ַּפַחד ּוִמָּכל ַצַער ּוִמְּׁשִבי
. ִּבגְדֹל זְרֹוֲעZ יְִּדמּו ָּכָאֶבן) תעאו  :יכוין בשם(ַפַחד וָ  יָמָתהאֵ  ֵליֶהםעֲ  ּפֹלּתִ  ,אֹויְֵבינּו

ּוְכֵׁשם ֶׁשָענִיָת ְליֲַעקֹב ְּבֵבית ֵאל ְּכֶׁשָאַמר ְוֶאֱעֶשה ָׁשם ִמזְֵּבַח ָלֵאל ָהעֹונֶה אֹוִתי ְּביֹום 
Z יְיָ יַַענְ , ְוֵכן ָּדִוד ַהֶּמֶלb ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָהיָה ִמְתַּפֵלל ְּכֶׁשָהיָה יֹוָאב ַּבִּמְלָחָמה, ָצָרִתי

הּוא ַהֵּׁשם ֶׁשָאַמר יֲַעקֹב ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום , ְּביֹום ָצָרה יְַשֶּגְבZ ֵׁשם ֱא\ֵהי יֲַעקֹב
אהיה : יכוון במחשבה(ְּבֵׁשם ַהּזֶה ֶאְקָרא ֵאֶליZ , ָלֵאל ָהעֹונֶה אֹוִתי ְּביֹום ָצָרִתי

ּונְקּודֹוָתיו , מֹות ַהּיֹוְצִאים ִמַהִּמזְמֹור ַהּזֶהּוזְכּות ַהּׁשֵ . יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו) ה אדני"יהו
יאמר את (יָגֵן ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל יְִשָרֵאל יֹוְׁשֵבי ָהִעיר ַהּזּו , ְוֵתיבֹוָתיו ְואֹוִתּיֹוָתיו ּוְטָעָמיו

 :נָהְלַהְכִרית ָּכל ַהחֹוִחים ְוַהּקֹוִצים ַהּסֹוְבִבים ֶאת ַהׁשֹוַׁשּנָה ָהֶעְליֹו, )שם העיר

  
ְוָהֵפר ָּתֵפר ֲעַצת ָּכל ַהָּקִמים , ְּפֵדה ֶאת ְּבנֵי יֲַעקֹב ֵמֵחָמה, ָאּנָא ֶמֶלb ַרחּום ְוַחּנּון

ְויְֵדעּו ָּכל ַהּגֹויִם ִּכי , ּוְרֵאה ְבָענְיֵינּו ְוִריָבה ִריֵבנּו, יְִהיּו נֶגֶד ָּפנֶיZ ָצרֹוֵתינּו. ָעֵלינּו
. נָא ָּבנֶיZ ֲענִּיִים ְוֶאְביֹונִים ְמַצִּפים ִליׁשּוָעְתZ ָּכל ַהּיִָמים זְכֹור. ַאָּתה ְקדֹוׁש יְִשָרֵאל

ה , ַחי ְוַקּיָים. ְויָגֹולּו ַרֲחֶמיZ ַעל ִמּדֹוֶתיZ, יְִכְּבׁשּו ַרֲחֶמיZ ֶאת ַּכַעְסZ, ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֵֹ ֲעש
ּוְבֵׁשם ֱא\ִהים ְצָבאֹות , ַח ּבֹו אֹויְֶביZְלנַּצֵ , ָלנּו נִִּסים ְונְִפָלאֹות ְּבֵׁשם ֲאדֹנָי ְצָבאֹות

ִלְׁשמֹור ָּכל יְִשָרֵאל ּוִבְפַרט יֹוְׁשֵבי ָהִעיר ַהּזּו , ּוְבֵׁשם ֵאל ַׁשַּדי ַצִּדיק יְסֹוד עֹוָלם
ְּבֵׁשם אהיה ֶּכֶתר ּוְבֵׁשם הויה ִּתְפֶאֶרת ּוְבֵׁשם אדני ֵהיַכל ). יאמר את שם העיר(

ְויַַעְמדּו ְמִליֵצי יֹוֶׁשר ְלַהְכנִיס ְּתִפָלֵתינּו ְלָפנֶיZ ְלַמַען , ּו ְותֹוִׁשיֵענּוָקְדְׁשZ ְּתַשְּגֵבנ
ִּכי ֵאל ַרחּום יְיָ ֱא\ֶהיZ \א יְַרְּפZ ְו\א יְַׁשִחיֶתZ ְו\א : ְּכִדְכִתיב, ַרֲחִמים ַהְמרּוִּבים

, ֲעֵשה ְלַמַען יְִמינZֶ, ֵשה ְלַמַען ְׁשֶמZעֲ . יְִׁשַּכח ֶאת ְּבִרית ֲאבֹוֶתיZ ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע ָלֶהם
Zֲעֵשה ְלַמַען ּתֹוָרֶת ,Zֲעֵשה ְלַמַען ְקדּוָׁשֶת , Zְהֹוִׁשיָעה יְִמינ Zְלַמַען יֵָחְלצּון יְִדיֶד

 :יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶיZ יְיָ צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ַוֲענֵנִי


