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Please O Lord, 

Who heals all flesh and performs wondrous acts; 

Who blesses our water and our food 

By your grace, may You remove all disease from our midst. 

 

Please O Lord, 

Who healed Miriam from the plague of tzaraat 

Which spread like snow upon half her flesh. 

You responded to your trusted servant with kindness 

Upon his entreaty, “Please God, Heal her now.” 

  

Please O Lord, 

Who puts a stop to plagues from amidst this holy 

congregation; 

As You smell the pleasing scent of incense  

With the entreaty of the righteous priest, the censer in his 

hand; 

As he stands with courage between the dead and the living.  

 

Please O Lord, 

Who redeemed Hezekiah from the sharp sword 

When he turned his face to the wall in tears and pleading. 

Have I not received a tradition from the house of my father’s 

father: 

Never should we hesitate to seek mercy from Him. 

 

Please O Lord, 

May you save us from the outbreak of this epidemic  

Known as the Coronavirus. 

In your mercy, may You send a complete recovery 

To all who are afflicted with this serious illness. 

 

Please O Lord, 

Strengthen the hands of the doctors doing their job 

Who sacrifice of themselves to engage in this holy work. 

Illuminate their quest to discover a suitable cure. 

For we trust that You always place the remedy ahead of the 

disease. 

 

And let us amen. 

 

 

 אנא ה׳,

 רופא כל בשר ומפליא לעשות
 המברך את מימינו ואת לחמנו

  בחסדך כל מחלה מקרבנו והמסיר

 

 אנא ה׳,

 הרופא למרים מנגע צרעתה
בשרהשפרצה כשלג על חצי   

  בשמעך לנאמן ביתו גמול חסדה

 בשועתו לפניך, קל נא, רפא נא לא
 

  אנא ה׳,

 העוצר מגפה מקרב קהילה קדושה

 בהריחך קטורת הסמים וריח ניחוחה
 בריצת כהן צדק אשר בידו מחתה

 בעמידתו בין המתים והחיים בגבורה

 

 אנא ה׳,

חזקיה מחרב החדה  הפודה את  

ובתחינהבהסבת פניו אל הקיר בדמע   

 הלא קיבל מבית אבי אבא

 לעולם מן הרחמים אדם את עצמו אל ימנע
 

 אנא ה׳,
 תצילנו ותשמרנו מן המגפה שפרצה

 המכונה בשם הווירוס קורונה

 ותשלח ברחמיך רפואה שלימה
 לכל המוכים במחלה הקשה

 

 אנא ה׳,

 תחזק את ידי הרופאים עושה המלאכה
 שמוסרים נפשם לעסוק בעבודה קדושה

עיניהם להמציא תרופה ראויה ותאיר  

 כי נאמן אתה להקדים רפואה למחלה.
 ונאמר אמן.

 


