
ראש , בן רבי יחיאל צבי ומרת גולדה ל"מרבי יהודה זאב ליבוביטש זצתפילה סגולית לרפואה 
העביר תפילה זו לתלמידו הרב שלום ארוש ש, ו שבדור" לראשו, הצדיקים הנסתרים בדור הקודם

  .ע"ז אלול תש"כ -שלו יום ההילולא . ו כתובה על ציונו הקדוש בבני ברקותפילה ז
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  :לומר תפילה זו בבוקר לפני ברכת אשר יצר

  
  ,אב הרחמים, ריבונו של עולם

תרפא אותם רפואה וּ  ,ל על כל החולים ועל כל הפצועים של עמך בית ישראלמוֹ חַ ס וַ חוּ 
  .זכות כל הצדיקים האמיתייםמהירות ּבִ שלימה בִּ 

אשר "ת הברכה כוּ זְ סד חינם בִּ חֵ ה שלימה בְּ ָא פוּ ְר א אותי בִּ ּפֶ ָר ְת י וּ לַ ל גם עָ מוֹ חְ ַת ס וְ חוּ ָת וְ 
  .אשר הנני עומד לברך לפניך, "רצַ יָ 

ותצילני , המָ צוּ עַ בשמחה גדולה וָ , תזכני לברך את הברכה הזו בכוונה גדולה, םאנא רחוּ 
  .ה הזוֹ כָ ָר בְּ ממחשבות זרות בַּ 

ת אוֹ פוּ ְר ל הָ את כֹּ , ת של ברכה זוּ אוֹ וכל אות וָ , ל תיבה ותיבהח כֹּ כֹ בְ וּ , ת זהכוּ זְ  לי בִּ ְך שֶ מְ הַ וְ 
, יִר שָׂ ְב י וּ ָת מוֹ צְ ל עַ כֹ וְ , יםיִד וִר וְ הַ ים וְ ִק ָר עוֹ הָ , םָד לי הַ וכל כְּ , ייַד י וכל גִ ַר בָ ל אֱ ך כּ תוֹ לְ ם לָ עוֹ בָּ ְש 

  .מתיְש נִ חי וְ רוּ ונפשי וְ 
ל גופי את כל הפסולת ואת כל כֹּ יא ִמ צִ תוֹ ה וְ קֶ נַ , הימָ לֵ ה ְש ָא פוּ א אותי ְר ּפֶ  ָר ,רופא כל בשר

והסוכר , המיותר) הרע(ל טרוֹ ְס לֶ וֹ ּכ הַ ת וְ יוֹ ידוּ ָת יסְ הִ הַ הזיהומים וְ , תקוֹ לָ ָד המחלות ואת כל הַ 
) והפטריות(ל התולעים כֹּ ִמ וּ , תלוֹ גְ מוּ ל הַ ּכֹ ה את כל גופי ִמ קֶ נָ וְ ) והשומן המיותר(, המיותר

  .)ָך ֶת ָד בוֹ עַ לָ  (יםנִ שָ ים וְ מִ  יָ יְך ִר ַא ַא וְ , יאִר בָ יה חזק וּ ואהלמיניהם 
  .דעֵ ע וָ לָ ח סֶ צָ ן נֵ מֵ אָ 
  

ה בָּ    ,ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםה ֱאליירּוְך ַאּתָ
ָחְכָמה ּוָבָרא בֹו ְנָקִבים  ר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ּבְ ֲאׁשֶ

  .ְנָקִבים ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים
   

א כְ  לּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִכּסֵ ֵתַח ֶאָחד , בֹוֶדָך ּגָ ִאם ִיּפָ ׁשֶ
ֵתם ֶאָחד ֵמֶהם ר ְלִהְתַקּיֵם , ֵמֶהם אֹו ִיּסָ ִאי ֶאְפׁשַ

ָעה ֶאָחת[ ְוַלֲעמֹוד ְלָפֶניָך    ].ֲאִפילּו ׁשָ
ר ּוַמְפִליא ַלֲעׁשֹות ׂשָ ה ֲאֹדָני רֹוֵפא ָכל ּבָ רּוְך ַאּתָ   .ּבָ

 !מותר ומצווה להפיץ


