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April 22, 2020  28 Nisan 5780 

 

MONTREAL UNITED IN PRAYER  
EREV ROSH CHODESH IYAR  

 
The devastating Covid-19 pandemic, has resulted in many across the globe, unfortunately succumbing to this 
illness, whilst thousands of sick people continue to fight for their lives. Much mercy is required from the One 
Above, and we urge the entire Montreal community to say verses of Tehillim (Psalms) listed below, on 
Thursday, April 23 2020, Erev Rosh Chodesh Iyar at 7:15pm, in their homes, together with their entire 

family. As it is stated, the word ‘Iyar’ in Hebrew is an acronym for "" -I am Hashem your Healer. 

This is an opportune time to beseech the mercy of the One Above and daven that those who are sick, be cured 
speedily, with a complete recovery, and that those who are healthy, remain healthy. 
 

May it be the will of Our Father in Heaven that He hears our cries, and that all destruction and sickness be 

removed from all of us.  

Below are the Chapters of Tehillim. 

1. Chapters 20, 41, 121, 130, 142 & Chapter 91 (Vayehi Noam). 

2. After saying the Chapters of Tehillim, please say the following:  

 

 

May it be the will of Our Father in Heaven that these Chapters of Tehillim, be accepted willingly by the Master 

of all, who shall have mercy on all of us. May He send a speedy recovery to all those who are sick, wherever 

they may be, and may we merit to be redeemed, speedily in our days. 
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 הרב יהונתן בנימין ווייס
אב"ד

 הרב דוד רפאל באנון
 הרב וואלף בער לערנער

 הרב דובער הכהן בעל
 הרב יואל חנן ונגר

 הרב ארי'ה אליעזר פאזען
 הרב אפרים חיים כרימיזי
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 וקוה אל ה'חזק ויאמץ לבך 

לאור מגיפת הקורונה הנוראה שרבים חללים הפילה בכל רחבי העולם ר"ל, ואלפי חולים מוטלים 
, כל משפחה שיחיועל ערש דוי הזקוקים לרחמי ה' המרובים, הננו קוראים לכל תושבי עירנו 

בשעה  תש"פאייר ' הבעל"ט ערב ר"ח הם ביולומר פרקי התהלים דלהלן ומשפחה בביתם, 
כדי  ,אני ה' רופאיךמרמז בר"ת על שם החודש אמרו ששדורשי רשימות , לפנות ערב 7:15

על החולים שיתרפאו במהרה ברפואה שלימה בכל אבריהם וגידיהם, והבריאים לעורר רחמי שמים 
יסיר מעלינו ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שישמע לקול שועת עמו בני ישראל ויתמידו בבריאותם, 

 .עולמים אכיה"רכל משחית ומגיפה, ויחון אותנו לפליטת 
 :פרקי התהליםהנה סדר ו

 צ"א וגו'. -ויהי נועם פרקי תהלים כ', מ"א, קכ"א, ק"ל, קמ"ב, מזמור  .א
 אחר אמירת פרקי התהלים הנ"ל יאמרו בכוונה כדלהלן:  .ב
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, לרחם עלינו ועל פליטתינו, ולמנוע משחית ומגיפה מעלינו,  .ג

 .ונאמר אמןומעל כל עמו בית ישראל, 

לרחם עלינו וישלח שפרקי תהלים הללו יעלו לרצון לפני אדון כל ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים 
, ונזכה ורפואת הגוף הנפשרפואת לכל החולים בכל מקום שהם מן השמים רפואה שלימה מהרה 

 בב"א.בקרוב לביאת גואל צדק 

 ויצ" תש"פ, פה מאנטריאל ניסן חוע"ז באנו על החתום, כ"

  יוחנן סג"ל וואזנער                      דוד צבאח                 יהונתן בנימין ווייס                                     
 ראב"ד דחסידי סקווירא        הרב הראשי הספרדי של קוויבק     אבדק"ק מאנטריאל                                              

 ן    וואלף בער לערנער    דובער הכהן בעל        עזאבאנון    יואל חנן ונגר    אריה אליעזר פדוד רפאל 
 חבר בד"ץ                  חבר בד"ץ                      חבר בד"ץ             חבר בד"ץ              חבר בד"ץ                             

 יעקב יוסף וואזנער                       כרימיזיחיים אפרים 
 חבר בד"ץ                                        חבר בד"ץ                                                        

 

 



 





 הרב יהונתן בנימין ווייס
אב"ד



 דוד צבאחהרב 
 הרב דוד רפאל באנון

 הרב וואלף בער לערנער
 הרב דובער הכהן בעל

 הרב יואל חנן ונגר
 הרב ארי'ה אליעזר פאזען

 חיים כרימיזיהרב אפרים 
 הרב יעקב יוסף וואזנער



 






 


