
Jichák Joszef, Izrael Állam szefárdi főrabbija egy különleges imát 

szerkesztett kifejezetten a koronavírus-járvány megszűnéséért és a 

betegek mihamarabbi felépüléséért. Az imát a főrabbi kimondottan 

asszonyok és lányok számára írta és a péntek esti gyertyák megy-

gyújtása idején illetve a szombati kalács készítésekor levett chálá 

micvájának teljesítésekor javasolta elmondását. Az ima számos már 

ismert imarészletet tartalmaz, jellemzően a közösségi böjtök idején 

elmondott bűnbánó (szlichot) imákból, hiszen a közösségi böjtna-

pokat általában olyan időkben rendelték el, melyek a zsidó népre 

(vagy az emberiség egészére) veszélyt jelentettek. 

Az ima szövege könyörgés Isten felé, hogy szabadítsa meg az embe-

riséget, benne a zsidó népet, minden bajtól és kórságtól, de különö-

sen a most, az egész világot fenyegető koronavírus-járványtól.

Érdekesség, hogy (az eredeti héber szöveg) harmadik bekezdésében 

Istennek arra a nevére javasolt koncentrálni, mely Isten azon attri-

bútumára utal, amelyik a rossz végzetet semmisíti meg.

Az imát kifejezetten zsidó nők számára írta a főrabbi, hiszen a zsi-

dó hagyomány szerint Ráchel ősanyánk, gyermekeiért aggódó „jid-

dise mámeként” imádkozik minden leszármazottjáért (Jirmija 31:15 

alapján), a péntek esti gyertyagyújtás, illetve a chálá-vétel pedig 

kifejezetten olyan nők számára előírt parancsolatok, melyek meg-

tartásának érdemében okkal várhatjuk az isteni irgalmat a járvány 

pusztítása ellen.

Az imát, amennyiben valaki nem tud héberül olvasni, természete-

sen magyar nyelven is elmondhatja, az alábbi fordítás segít ebben. 

Tekintettel arra, hogy a pénteki gyertyagyújtás után már tilos 

szombatszegésnek minősülő munkát végezni, így elektronikus esz-

közöket használni, javasoljuk az ima szövegének kinyomtatását még 

a szombat beállta előtt.
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K önyörgünk Hozzád irgalmas Isten, minden te-
remtmény alkotója, ki volt van és lesz. Legyen ez 

az alkalom az irgalom és a könyörület órája előtted és 
a szombati gyertyák meggyújtása micvájának érdemé-
ben (illetve a chálá elválasztása micvájának érdemében) 
könyörülj, irgalmazz és bocsáss meg nekünk és min-
den gyermekednek, Ábrahám, Izsák és Izrael szolgáid 
ivadékainak, fiaidnak, elsőszülötted fiainak, férfinak, 
nőnek és gyermeknek és minden élőlénynek. Távolíts 
el tőlünk minden káros csapást, elsősorban a korona-
vírust, mely elhatalmasodott a világ minden pontján, 
melyben sokan életüket veszítették és ezrek és tízezrek 
kapták el és betegedtek meg benne.

N incs hozzád hasonló kegyelmes és irgalmas Iste-
nünk! Nincs hozzád hasonló irgalmas és könyö-

rületes, hosszantűrő, nagykegyű és igazságú.  Ments 
meg bennünket és irgalmazz nekünk, szabadíts meg 
bennünket ettől a nyavalyától, ettől a kórságtól. Térj 
meg haragod felgerjedéséből és gondold meg a néped-
nek szánt veszedelmet és ments meg minket a halálos 
csapástól, hiszen irgalmas vagy! Mert ilyen vagy Te, 
ki önzetlenül teszel jót minden nemzedékkel. Kérünk 
Örökkévaló segíts meg bennünket! Kérünk Örökkéva-
ló ments meg bennünket! Kérünk Örökkévaló hallgass 
meg bennünket mikor Hozzád könyörgünk! Csak ben-
ned bízunk Örökkévaló! 

K Ü L Ö N L E G E S  I M A 
Z S I D Ó  A S S Z O N Y O K N A K 

É S  L Á N Y O K N A K
Péntek esti gyertyagyújtás vagy a szombati kalács készítésekor elmondandó.

Csak rád várunk Örökkévaló! Hozzád szólunk, 
esdeklünk, hallgass meg minket! Atyán, Kirá-

lyunk, háríts el fejünk és egész Izrael házának feje felől 
minden kegyetlen és gonosz ítéletet. Atyánk, királyunk, 
háríts el minden járványt, háborút, éhínséget, rabságot, 
megszégyenülést, romlást, kórságot és rossz ösztönt és 
rossz betegségeket néped gyermekei fölül. Atyánk, Ki-
rályunk, tarts távol mindenféle csapást örökrészedtől.

V ilágok Ura! Egy asszony vagyok itt, színed előtt, 
ki magáért és háza népéért, egész Izrael népéért 

és a világ népeiért imádkozik. Magasságos Isten, küld 
gyógyulást minden bajunkra, minden betegségünkre és 
minden kórságunkra, hiszen szavahihető, irgalmas és 
gyógyító Isten vagy! Küldj gyógyítást és orvoslást erre 
a kórságra és mentsd meg a világot minden veszedelem-
től és betegségtől, különösen ettől a koronavírustól! Te 
pedig, nagy irgalmadban, hozz közel magadhoz, hogy 
téged szolgáljunk és téged féljünk. Téríts vissza ben-
nünket és mi visszatérünk, hozz új napokat számunk-
ra úgy, mint annak előtte. Atyánk, Királyunk, fogadd 
irgalommal és szeretettel imádságunkat és semmisítsd 
meg a gonosz rendeletet (Félelmetes, fogadd néped da-
lát, emelj magadhoz, tisztíts meg minket). Említtessék 
fel előtted minden érdemünk, és sietve hozd el az igaz 
és teljes megváltást a világra, hogy teljesedjen be, amit 
bölcseink, emlékük legyen áldott, mondtak: „Mutass 
úgy csodákat, mint mutattál, mikor kihoztál bennün-
ket Egyiptomból. Az Örökkévaló erőt ad népének, az 
Örökkévaló áldja meg népét békességgel. Fogadd szí-
vesen szám szólását és szívem gondolatait Örökkévaló, 
Szirtem és Megváltóm!



ֵהא ל ַהיְצּורִים, הָיָה הֹוֶה וְיִהְיֶה. תְּ ָּ ָּא ֵאל ַרחּום וְַחּנּון, יֹוֵצר כ  אָנ
מִצְוַת ּובִזְכּות  פָנֶיךָ.  ְּ מִל רָצֹון  וְֵעת  ַרחֲמִים  ַעת  שְׁ ַהזֹּאת  עָה   ַהשָּׁ
ּותְַרֵחם וְַתחְמֹול  חֹון  תָּ ה(,  ָּ ַחל ת  )ַהפְרַָשׁ ת  ַבּ ַשׁ נֵרֹות   ַהדְלַָקת 
וְיִשְׂרֵָאל יִצְחָק  ַאבְרָהָם  אֲהּוֶביךָ  זֶַרע  יְלֶָדיךָ  ל  ָּ כ וְַעל   עָלֵינּו, 
עֲלֵי ַבּ ל  ָּ כ וְַעל  וָטָף,  ים  נִָשׁ ים  אֲנִָשׁ בְחּונֶיךָ,  נֵי  בְּ נֶיךָ  בָּ  עֲבֶָדיךָ, 
ט ֵשּׁ תְַפּ גַע רָע, ּובִפְרָט מִנָגִיף ַהקֹורֹונָה ַהמִּ ל ֶפּ ָּ ילֵנּו מִכ ִּים, וְַתצִּ  ַהַחי
יל, ּורְבָבֹות וַאֲלָפִים ִּ ים חֲלָלִים הִפ ר ַרבִּ כָל ַרחֲֵבי הָעֹולָם, אֲֶשׁ  בְּ

קּו בֹו ְּ נֶחְלּו וְנִדְב
 

יִם וְַרב ַאַפּ ֵאל ֶאֶרךְ  מֹוךָ  ַחּנּון וְַרחּום אֱלֵֹהינּו. ֵאין כָּ מֹוךָ   ֵאין כָּ
ילֵנּו. ׁשּוב ֵמחֲרֹון יֵענּו וְַרחֲֵמנּו ֵמַרַעׁש ּוֵמרֹגֶז ַהצִּ  ֶחֶסד וֶאֱֶמת. הֹוִשׁ
י ַרחּום וֶת כִּ ת ַהמָּ ּנּו ַמַכּ ךָ. וְהֵָסר מִֶמּ ֵָּחם ַעל הָרָעָה לְַעֶמּ ךָ וְהִנ  ַאֶפּ
ָּא יְהֹוָה כָל ּדֹור וָדֹור. אָנ ָּם בְּ ךָ ַלעֲשֹֹות ֶחֶסד חִנ ְּ רְכ י ֵכן ַדּ ה. כִּ  אָתָּ
בְיֹום עֲנֵנּו  יְהֹוָה,  ָּא  אָנ ָּא.  נ ַהצְלִיחָה  יְהֹוָה  ָּא  אָנ ָּא.  נ יעָה   הֹוִשׁ
ַאל נְיֵַחל  יְהֹוָה  לְךָ  ינּו.  ִּ חִכ יְהֹוָה  לְךָ  ִּינּו.  קִו יְהֹוָה  לְךָ   קָרְֵאנּו. 
ית ֵבּ ל ַעמְךָ  ָּ כ ּוֵמַעל  ל ֵמעָלֵינּו  ֵטּ ַבּ נּו  ַמלְֵכּ ֵּנּו. אָבִינּו  ה ּותְַענ חֱֶשׁ  ֶתּ
נּו ל גְזֵרֹות קָׁשֹות וְרָעֹות. אָבִינּו ַמלְֵכּ ָּ ֵהם כ כָל מָקֹום ֶשׁ  יִשְֹרֵָאל בְּ
וְיֵֶצר ּוַמגֵּפָה  חִית  ּוַמשְׁ ָּה  ּובִז בִי  ּושְׁ וְרָעָב  וְרָעָה  וְֶחֶרב  ֶדֶבר  ה  לֵּ  ַכּ
רְפּואָה ַלח  שְׁ נּו  ַמלְֵכּ בְרִיֶתךָ. אָבִינּו  נֵי  ְּ מִב רָעִים  וְחֹולָאִים   הָרָע 

ַּחֲלֶָתךָ נּו מְנַע ַמגֵּפָה מִנ ךָ. אָבִינּו ַמלְֵכּ לֵמָה לְכָל חֹולֵי ַעֶמּ שְׁ
 

ל לֵּ זֶה לְהִתְַפּ בָּ כָה  עִמְּ ֶבת  ֶצּ ִּ ַהנ ה  ל הָעֹולָמִים, אָנֹכִי הָאִשָּׁ כָּ  רִּבֹון 
ֵאי ית יִשְֹרֵָאל וְכָל בָּ ךָ ֵבּ ל ַעמְּ ָּ כְַלל כ נֵי ֵביתִי, בִּ ל בְּ ָּ עֲדִי ּובְַעד כ  ַבּ
חֲלּוֵאינּו, ַתּ לְכָל  א  ּוַמרְֵפּ אֲרּוכָה  ַהעֲלֶה  ֶעלְיֹון,  ֵאל  ָּא  אָנ  עֹולָם, 
ה. י ֵאל רֹוֵפא ַרחְמָן וְנֶאֱמָן אָתָּ  ּולְכָל ַמכְאֹוֵבינּו ּולְכָל ַמּכֹוֵתינּו. כִּ
ל ָּ מִכ ּלֹו  ֻּ כ הָעֹולָם  ֶאת  ל  וְַהֵצּ זֹו.  לְַמחֲלָה  ּותְרּופָה  מָזֹור  ַלח   ּושְׁ
ים הַָרבִּ ַרחֲֶמיךָ  בְּ ה  וְַאתָּ ַהקֹורֹונָה.  מִנָגִיף  ּובִפְרָט  גֵּפָה  ּוַמּ ֶבר   ֶדּ
ׁש יֵבנּו יְהֹוָה ֵאלֶיךָ וְנָׁשּובָה ַחֵדּ קָרְֵבנּו ַלעֲבֹודֶָתךָ ּולְיִרְאֶָתךָ. הֲִשׁ  תְּ
ֵתנּו. ָּ פִל ַרחֲמִים ּובְרָצֹון ֶאת תְּ ל בְּ נּו ַקֵבּ ֶקֶדם. אָבִינּו ַמלְֵכּ  יֵָמינּו כְּ
רְאּו לְפָנֶיךָ ינֵנּו )תכווין בשם: קר”ע שט”ן(, וְיִקָּ זַר דִּ ְּ קְַרע רֹוַע ג  וְתִּ
עֹולָם. ת  ְּאַֻלּ ּוג לֵמָה  שְׁ ה  ָּ ְּאֻל ג לְגָאֳלֵנּו  ּותְַמֵהר  חִיׁש  וְתָּ  זָכִּיֹוֵתינּו, 
נִיסָן נִגְאֲלּו ּובְנִיסָן נּו ַמאֲַמר חֲכֵָמינּו זִכְרֹונָם לִבְרָכָה “בְּ ַּם בָּ  וִיקֻי
ֵָּאל”. ּוכִיֵמי ֵצאֵתנּו ֵמֶארֶץ מִצְרָיִם ַהרְֶאּנּו נִפְלָאֹות.  עֲתִידִין לְהִג
לְרָצֹון יִהְיּו  לֹום.  ַבשָּׁ ַעּמֹו  ֶאת  יְבָרֵךְ  יְהֹוָה  ן  יִֵתּ לְַעּמֹו  עֹז   יְהֹוָה 

י לְפָנֶיךָ, יְהֹוָה צּורִי וְגֹואֲלִי ִּ אִמְרֵי פִי וְֶהגְיֹון לִב

תפילה מיוחדת לנשות ישראל


