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.

Le texte est repris après en version plus lisible

הרב הראשי לישראל הראשון לציון הגר"י יוסף מפרסם היום )חמישי( את
התפילה המיוחדת לעצירת מגיפת הקורונה ,את התפילה יש להגיד בעת פתיחת
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 prièreנוסח התפילה

" :יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו ,שתתמלא ברחמים על
כל יושבי תבל ,ועל יושבי הארץ זו ,והגן עליהם מכל גזירות קשות
ורעות המתרגשות ובאות לעולם ,ותצילנו מכל נגע מגפה חולי ומחלה.
וכל החולים שנדבקו במחלה תרפאם רפואה שלימה .לך ה' הגדולה
והגבורה והתפארת והנצח וההוד ,כי כל בשמים ובארץ לך ה' הממלכה
והמתנשא לכל לראש ,ואתה בידך נפש כל חי ורוח כל בשר איש ,ובידך
כח וגבורה לגדל ולחזק ולרפא אנוש עד דכה ,עד דכדוכה של נפש ,ולא
.יפלא ממך כל דבר
לכן ,יהי רצון מלפניך האל הנאמן אב הרחמים ,הרופא לכל תחלואי עמו
ישראל ,אתה רופא נאמן ,תשלח מרפא וארוכה ותעלה ברוב חסד וחנינה
וחמלה לכל החולים שנדבקו במחלה הזאת ,אנא ה' יהמו נא רחמיך על
כל יושבי תבל ,ועל כל עמך ישראל ,עמוד נא מכסא הדין ושב על כסא
הרחמים ,ותכנס לפנים משורת הדין ,ותבטל מעלינו כל גזרות קשות
ורעותַ " ,ויַעֲמ ֹד ִפּנְחָס ַוי ְ ַפלֵּל וַתֵּ ָעצַר ַה ַמּ ֵגּפָה" ,וגזור עלינו גזירות טובות
ישועות ונחמות למען רחמיך ,ותקרע רוע גזר דיננו ,וייקראו לפניך
".זכיותינו ,קומה עזרתה לנו ופדינו למען חסדיך
שמע נא לקול תחינתנו ,כי אתה שומע תפלת כל פה ,ברוך שומע תפלה.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי ויתקיים בנו מקרא
ש ֹ ְמתִּ י ְב ִמצ ְַרי ִם \א אָשִֹים ָעלֶי Zכִּי ֲאנִי ה'
שכתוב "כָּל ַה ַמּ ֲחלָה ֲאשֶר ַ
.ר ֹ ְפאֶ ,"Zאמן

Prière de Rabbenou Tam
שׁה וּבְתַ חֲנוּנִים ִל ְפנֵי
שׁ ַתּ ַע ְמדוּ בִּתְ ִפלָּה ְבּ ַב ָקּ ָ
וּר ָפ ֵאלֶ ,
שׁה ִמכֶּם מִי ָכ ֵאל ְוגַב ְִרי ֵאל ְ
ְבּ ַב ָקּ ָ
שׁ ֲאנִי הוֹלֵ,b
ֶמלֶַ bמ ְלכֵי ַה ְמּ ָלכִים ַה ָקּדוֹשׁ בָּרוּך הוּא שֶׁאַ ְצלִי ַח ְבּכָל דְּ ָרכַי וּ ְבכָל מָקוֹם ֶ
שּׁה ִמכָּל דָּ בָר ַרע;
שּׁדִ ים ,הֵן ִמלִּילִין ,הֵן ֵמאִישׁ ְו ִא ָ
הֵן ִמלִּי ְסטִים שֶׁeא י ַזִּיקוּני; הֵן ִמ ֵ
הֵן ֵמח ֶֶרב וְדֶ בֶר ,הֵן מ ֵָרעָב ,הֵן ִמכָּל פּ ְֻר ָענֻיּוֹת הַהוֹ ְלכִים וּ ָבאִים לָעוֹלָם .מִן הַכּ ֹל
שׁלְטוּ בִּי\ ,א ְבּגוּפִי וְ\א ִבּמְאוֹדִ י וְ\א ְבּז ְַרעִי.
שׁeא י ִ ְ
יַצִּי ֵלנִי ֲאדֹנָי ֱא\הֵי יִשׂ ְָר ֵאל ֶ
שּׁעָה הַזּ ֹאת עֵת ָרצוֹן ְל ָפנֶיZ
שׁ ְתּהֵא ַה ָ
יְהִי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי Zאֲדֹנָי ֱא\הַי וֵא\הֵי אֲבוֹתַיֶ ,
שׁתִ י.
שׁמַע אֶת תְּ ִפלָּתִ י וּ ַב ָקּ ָ
שׁתִּ ְ
ֶ
שׂגָב לָנוּ אֱ\הֵי יַעֲק ֹב ֶסלָה 3 fois
)ויאמר שלש פעמים( ֲאדֹנָי ְצבָאוֹת ִע ָמּנוּ ִמ ְ
)ושלש פעמים(

ֲאדֹנָי ְצבָאוֹת ַאשׁ ְֵרי אָדָ ם בּוֹ ֵט ַח בָּ3 fois b

)ושלש פעמים(

ֲאדֹנָי הוֹשִׁיעָה | ַה ֶמּלֶ bי ַ ֲענֵנוּ בְּיוֹם ק ְָר ֵאנוּ 3 fois

ַה ַמּ ְלאָ bהַגּוֹ ֵאל אוֹתִ י ִמכָּל ַרע יְב ֵָרֶ bאת ַהנְּע ִָרים ְויִק ֵָרא
)ושלש פעמים(
ָאָרץ3 fois.
שׁמִי ְושֵׁם אֲבוֹתַ י אַב ְָרהָם ְוי ִ ְצחָקְ ,ויִדְגוּ לָר ֹב ְבּק ֶֶרב ה ֶ
ָבּהֶם ְ
)ושבע פעמים(

ְפוּר ָקנַָ bסבּ ִָרית ֲאדֹנָי7 fois .
לִישׁוּעָתְ ך ִקוִּיתִי ֲאדֹנָי .ל ְ

)ושבע פעמים(

גָּד גְּדוּד י ְגוּ ֶדנּוּ וְהוּא יָגֻד ָעקֵב 7 fois

שׁ ַע ְבּ ָעבְרוֹ ַהיּ ְַרדֵּ ן עִם יִשׂ ְָר ֵאל ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה עִם
שׁ ָעשָׂה י ְהוֹ ֻ
כָּ bאַ ְצלִי ַח בִּדְ ָרכַי כְּמוֹ ֶ
ְאַרצוֹ
ַה ְכּנַ ֲענִי ְושָׁב ְבּשָׁלוֹם ל ְ

Prières dans les moments de détresse
יאמר תחילה פרק כ בתהלים י"ב פעמים בכונה12 fois:
שׁלַח ֶעז ְְרZ
ש ֶגּבְ Zשֵׁם ֱא\הֵי יַעֲק ֹב :י ִ ְ
ַל ְמנַ ֵצּ ַח ִמזְמוֹר לְדָ וִד :י ַ ַענְ Zי ַ ָה ִו" ָה בְּיוֹם צ ָָרה ,י ְ ַ
שּׁנֶה ֶסלָה :י ִתֶּ ן לְִ Zכ ְל ָבבְֶ Zוכָל
מִקּ ֹדֶ שׁ וּ ִמצִּיּוֹן י ִ ְסעָדֶ ָךּ :יִזְכּ ֹר כָּל ִמנְח ֹתֶ י Zוְעוֹלָתְ  Zי ְ ַד ְ
שׁ ֲאלוֹתֶ י:Z
ֲעצָתְ  Zי ְ ַמלֵּא :נ ְַרנְּנָה בִּישׁוּעָתֶ  Zוּ ְבשֵׁם ֱא\הֵינוּ נִדְ גּ ֹל י ְ ַמלֵּא י ִ ֵה ִו" ָה כָּל ִמ ְ
שּׁמֵי קָדְ שׁוֹ ִבּגְבוּרוֹת יֵשַׁע יְמִינוֵֹ :אלֶּה
עַתָּ ה י ָדַ עְתִּ י כִּי הוֹשִׁי ַע י ָה ֹ ֶו" ָה ְמשִׁיחוֹ י ַ ֲענֵהוּ ִמ ְ
ב ֶָרכֶב ְו ֵאלֶּה בַסּוּסִים ַו ֲאנַחְנוּ ְבּשֵׁם י ִ ֲה ֵו" ָה ֱא\הֵינוּ נַזְכִּירֵ :המָּה כּ ְָרעוּ ְונָפָלוּ ַו ֲאנַחְנוּ
ַק ְמנוּ ַונִּתְ עוֹדָ ד י ִ ְה ִו" ָה הוֹשִׁיעָה ַה ֶמּלֶ bי ַ ֲענֵנוּ בְיוֹם ק ְָר ֵאנוּ:
לאחר אמירת הפרק ,יאמרA la fin de la lecture:
שׁ ִבּסְגוּלַת
יְהִי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי Zיְי ָ ֱא\הֵינוּ וֵא\הֵי אֲבוֹתֵינוֲּ ,אבִיר י ַ ֲעק ֹבְ ,קדוֹשׁ י ִש ֹ ְָראֵלֶ ,
שׁבֵי ָהעִיר הַזּוּ )יאמר את
ק ְִריאַת ַה ִמּזְמוֹר ַהזֶּה ,תִּ תְ ַמלֵּא ַר ֲחמִים עַל כָּל יִש ְָראֵל יוֹ ְ
שׁמ ְֵרנוּ ִמיּ ַד אוֹיְבֵינוּ ְוכָל ַה ָקּמִים ָעלֵינוּ .וְתַ צִּילֵנוּ מ ֵָרעָה וּמ ֵָרעָב
שם העיר( ,וְתִ ְ
שׁפִּיל ֶאת כָּל
שּׁבִי וּ ִמבִּיז ָה וּ ִמכָּל ַפּחַד וּ ִמכָּל ַצעַר ,וְתַ ְכנִי ַע וְתַ ְ
וּ ִמ ְ
אוֹיְבֵינוּ ,תִּ פּ ֹל ֲעלֵיהֶם אֵ י ָמתָ ה ָו ַפחַד )יכוין בשם :תעאו( ִבּגְד ֹל ז ְרוֹעֲ Zי ִדְּ מוּ כָּאָבֶן.
שה שָׁם ִמזְ ֵבּ ַח ָלאֵל הָעוֹנֶה אוֹתִי בְּיוֹם
שׁ ָענִיתָ ְליַעֲק ֹב ְבּבֵית ֵאל ְכּשֶׁאָמַר ְו ֶא ֱע ֶ
וּ ְכשֵׁם ֶ
שׁ ָהי ָה יוֹאָב ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה ,י ַ ַענְ Zיְי ָ
שּׁלוֹם ָהי ָה מִתְ ַפּלֵל ְכּ ֶ
צ ָָרתִ יְ ,וכֵן ָדּוִד ַה ֶמּלֶָ bעלָיו ַה ָ
שּׁלוֹם
ש ֶגּבְ Zשֵׁם ֱא\הֵי יַעֲק ֹב ,הוּא ַהשֵּׁם שֶׁאָמַר יַעֲק ֹב אָבִינוּ ָעלָיו ַה ָ
בְּיוֹם צ ָָרה י ְ ַ
ָל ֵאל הָעוֹנֶה אוֹתִי בְּיוֹם צ ָָרתִ יְ ,בּשֵׁם ַהזֶּה ֶאק ְָרא ֵאלֶי) Zיכוון במחשבה :אהיה
שּׁמוֹת הַיּוֹ ְצאִים ִמ ַה ִמּז ְמוֹר ַהזֶּה ,וּנְקוּדוֹתָ יו
יהו"ה אדני( י ַ ֲענֵנוּ בְיוֹם ק ְָר ֵאנוּ .וּזְכוּת ַה ֵ
שׁבֵי ָהעִיר הַזּוּ )יאמר את
וְתֵ יבוֹתָ יו וְאוֹתִ יּוֹתָ יו וּ ְט ָעמָיו ,יָגֵן ָעלֵינוּ ְועַל כָּל יִש ְָר ֵאל יוֹ ְ
שׁנָּה ָה ֶעלְיוֹנָה:
שם העיר(ְ ,ל ַהכ ְִרית כָּל הַחוֹחִים ְוהַקּוֹצִים הַסּוֹ ְבבִים ֶאת הַשׁוֹ ַ
ָאנָּא ֶמלֶַ bרחוּם ְוחַנּוּן ,פְּדֵ ה ֶאת ְבּנֵי יַעֲק ֹב ֵמ ֵח ָמהְ ,ו ָהפֵר תָּ פֵר ֲעצַת כָּל ַה ָקּמִים
וּראֵה ְב ָענְי ֵינוּ ו ְִריבָה ִריבֵנוְּ ,וי ֵדְ עוּ כָּל הַגּוֹי ִם כִּי
ָעלֵינוּ .יִהְיוּ נֶגֶד ָפּנֶי Zצָרוֹתֵ ינוְּ ,
ַאתָּ ה ְקדוֹשׁ יִש ְָר ֵאל .ז ְכוֹר נָא ָבּנֶיֲ Zענִיּ ִים ְו ֶאבְיוֹנִים מְ ַצפִּים לִישׁוּעָתְ  Zכָּל ַהיָּמִים.
ֲש ֹה
אָבִינוּ ַמ ְלכֵּנוּ ,י ִ ְכבְּשׁוּ ַר ֲחמֶיֶ Zאת ַכּ ַעסְְ ,Zוי ָגוֹלוּ ַר ֲחמֶי Zעַל ִמדּוֹתֶי .Zחַי ְו ַקיּ ָים ,ע ֵ
לָנוּ נִסִּים ְונִ ְפלָאוֹת ְבּשֵׁם ֲאדֹנָי ְצבָאוֹתְ ,לנַ ֵצּ ַח בּוֹ אוֹיְבֶי ,Zוּ ְבשֵׁם ֱא\הִים ְצבָאוֹת
שׁבֵי ָהעִיר הַזּוּ
שׁדַּ י צַדִּ יק י ְסוֹד עוֹלָםִ ,לשְׁמוֹר כָּל יִש ְָר ֵאל וּ ִבפ ְַרט יוֹ ְ
וּ ְבשֵׁם ֵאל ַ
)יאמר את שם העיר(ְ .בּשֵׁם אהיה כֶּתֶ ר וּ ְבשֵׁם הויה תִּ ְפא ֶֶרת וּ ְבשֵׁם אדני הֵיכַל
ש ְגּבֵנוּ וְתוֹשִׁיעֵנוְּ ,וי ַ ַע ְמדוּ ְמלִיצֵי יוֹשֶׁר ְל ַה ְכנִיס תְּ ִפלָתֵ ינוּ ְל ָפנֶיְ Zל ַמעַן
שְׁ Zתּ ַ
ָקדְ ְ
שׁחִיתֶ  Zוְ\א
ַר ֲחמִים ַהמְרוּבִּיםְ ,כּ ִדכְתִ יב :כִּי אֵל ַרחוּם יְי ָ ֱא\הֶי\ Zא י ְַרפְּ Zוְ\א י ַ ְ
שה ְל ַמעַן יְמִינֶ,Z
שׁמֲֶ ,Zע ֵ
שׁבַּע ָלהֶםֲ .עשֵה ְל ַמעַן ְ
שׁכַּח ֶאת בּ ְִרית אֲבוֹתֶ יֲ Zאשֶׁר נִ ְ
יִ ְ
שׁתֶ ְ ,Zל ַמעַן י ֵ ָחלְצוּן י ְדִ ידֶ  Zהוֹשִׁיעָה יְמִינְZ
שה ְל ַמעַן ְקדוּ ָ
תּוֹרתֶ ֲ ,Zע ֵ
שה ְל ַמעַן ָ
ֲע ֵ
צוּרי וְגוֹ ֲאלִי:
ַו ֲענֵנִי .יִהְיוּ ל ְָרצוֹן ִאמ ְֵרי פִי ְו ֶהגְיוֹן ִלבִּי ְל ָפנֶי Zיְי ָ ִ

