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נתנאל אילן בן שיינע צפורה

[ישעיה ז:ו] ַנ ֲעלֶה בִ יהּודָ ה ּונ ְִקיצֶ ּנָה וְ נַבְ ִקעֶ ּנָה
ֵאלֵינּו וְ נ ְַמלִיְך מֶ לְֶך ּבְ תֹוכָּה ֵאת ּבֶ ן טָ בְ ַאל:

[דניאל ג:א] נְבּוכ ְַדנֶּצַ ר מַ ְלּכָא עֲבַ ד צְ לֵם ִּדי ְדהַ ב רּומֵ ּה ַא ִּמין
ּדּורא ּבִ ְמ ִדינַת ּבָ בֶ ל:
ִׁש ִּתין ּפְ ָתיֵּה ַא ִּמין ִׁשת אֲ ִקימֵ ּה ּבְ בִ ְקעַ ת ָ

רּוחי בְ ִק ְרּבִ י אֲ ׁש� ַ
יתיָך ּבַ ַּל ְילָה ַאף ִ
[ישעיה כו]:ט[ נַפְ ִׁשי ִאּוִ ִ
חֲ ֶר ָּך ּכִ י ּכַאֲ ׁשֶ ר ִמ ְׁשּפָטֶ יָך ל ָָא ֶרץ צֶ דֶ ק ל ְָמדּו י ְֹׁשבֵ י ֵתבֵ ל:

יֹורדֵ י
[תהילים פח:ה] נ ְֶחׁשַ בְ ִּתי עִ ם ְ
ִיתי ּכְ גֶבֶ ר ֵאין אֱ יָל:
בֹור הָ י ִ

Prayer for Healing
(from the Chida)

תפילה לבריאות

)(מהחיד"א

Hashem, with your compassion,
 ּבְ ַרחֲ מֶ יָך,ִרּבוֹנוֹ ׁשֶ ל עֹולָם
grant us strength and health,
ֵּתן ּבָ נּו ּכֺחַ ּובְ ִריאּות וִ יכֹולֶת
and full faculties; give strength
 וְ חוֹזֶק וְ אוֹמֶ ץ,מַ ְסּפִ יק
and might to our limbs and
ּבְ ֵאבָ ֵרינּו וְ גִ ידֵ נּו וְ גּופֵנּו
organs, our ligaments and
 וְ ל ֺא,ַלעֲמוֹד עַ ל הַ ׅמ ְׁשמָ ר
sinews, and our entire bodies,
יֶאֱ ַרע לָנּו ׁשּום ִמחּוׁש
so that our good health may be
 וְ נ ְִהיֶה ְשׂמֵ ִחים.וְ ׁשּום ּכְ ֵאב
guarded, and that no ache or
pain shall befall us. Let us be
.יאים ַלעֲבוֹדָ ֶתָך
ִ וְ טוֹבִ ים ּובְ ִר
happy and good and healthy, so
 וְ ַתאֲ ִריְך,וְ ַתצִ ילֵנּו ִמּכָל ַרע
that we can serve You. Protect
נוֹתינּו
ֵ ּוׁש
ְ יָמֵ ינּו ּבַ טוֹב
us from all evil; prolong our
,נוֹתינּו
ֵ  ּומַ לֵא ְׁש.ימים
ִ ִּבַ ּנְע
days with goodness and our
ּוׁשנוֹת חַ ּיִים
ְ אוֹרְך י ִַמים
ֶ
years with pleasantness, and
 ּובְ צֵ ל.ּתוֹסיף לָנּו ַלעֲבוֹדָ ֶתָך
ִ
let us live to fill our allotment of
 וְ ַתצִ ילֵנּו,ירנּו
ֵ ּכְ ָנפֶיָך ַּת ְס ִּת
years. Length of days and years
of life, increase for us - so that
יתינּו ִמּכָל
ֵ ֵלָנּו ּו ְלכָל ּבְ נֵי ב
we may serve You. In the shade
,ּגְ זֵרוֹת ָקׁשוֹת וְ ָרעוֹת
of Your sheltering wings, may
,וְ נ ְִהיֶה ְׁש ֵק ִטים וְ ׁשַ אֲ ָננִים
You conceal us and save us and
ְדׁשֵ נִים וְ ַר ֲע ָננִים ַלעֲבוֹדָ ְתָך
all of our family members from
.ּו ְלי ְִר ָא ֶתָך
harsh and cruel decrees. Let us
be tranquil and serene, enriched
and invigorated to serve You
in awe.
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