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לומר תפילה זו בבוקר לפני ברכת אשר יצר:

ריבונו של עולם ,אב הרחמים,
ח ּוס ַוחַ מוֹ ל על כל החולים ועל כל הפצועים של עמך בית ישראלּ ,ותרפא אותם רפואה
שלימה ִּבמהירות ִּבזכות כל הצדיקים האמיתיים.
וְ ָתח ּוס וְ ַת ְחמוֹ ל גם עָ לַ י ּו ְת ָר ּ ֶפא אותי ִּב ְרפ ּו ָאה שלימה ְּבחֵ סד חינם ִּב ְזכ ּות הברכה "אשר
ָיצַ ר" ,אשר הנני עומד לברך לפניך.
אנא רח ּום ,תזכני לברך את הברכה הזו בכוונה גדולה ,בשמחה גדולה ָועַ צ ּומָ ה ,ותצילני
ממחשבות זרות ּ ַב ְּב ָרכָ ה הזוֹ .
אות
כל הָ ְרפ ּו ֹ
כל תיבה ותיבה ,וכל אות ָואוֹ ת של ברכה ז ּו ,את ּ ֹ
כח ּ ֹ
ש ְך לי ִּב ְזכ ּות זהּ ,ו ְב ֹ
וְ הַ ְמ ֶ
ש ִרי,
מו ָתי ּו ְב ָ ׂ
כל עַ ְצ ֹ
עו ָר ִקים וְ הַ וְ ִור ִידים ,וְ ֹ
ידי ,וכל ְּכלי הַ ָדם ,הָ ֹ
ְש ּ ָבעוֹ לָ ם ְלתוֹ ך ּכל אֱ בָ ַרי וכל גִ ַ
ונפשי וְ ר ּוחי וְ נִ ְשמתי.
כל גופי את כל הפסולת ואת כל
רופא כל בשרָ ,ר ּ ֶפא אותי ְרפ ּו ָאה ְש ֵלימָ הַ ,נ ֶקה וְ תוֹ ִציא ִמ ּ ֹ
טרול )הרע( המיותר ,והסוכר
יס ָתיד ּויוֹ ת וְ הַ ּכ ֹולֶ ְס ֹ
קות ,הזיהומים וְ הַ ִה ְ
המחלות ואת כל הַ ָדלָ ֹ
כל התולעים )והפטריות(
לותּ ,ו ִמ ּ ֹ
כל הַ מ ּוגְ ֹ
המיותר) ,והשומן המיותר( וְ ָנ ֶקה את כל גופי ִמ ּ ֹ
שנִ ים )לָ עַ בוֹ ָד ֶת ָך(.
למיניהם ואהיה חזק ּובָ ִריא ,וְ ַא ַא ִר ְיך ָי ִמים וְ ָ
ָאמֵ ן ֵנצָ ח סֶ לָ ע ָועֵ ד.

מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם,
אֱ לה ינ ּו
יי
ַא ּ ָתה
ב רו ְּך
ָּ
שר יָצַ ר ֶאת הָ ָא ָדם ְּבחָ ְכמָ ה וּבָ ָרא בוֹ נְ ָק ִבים
אֲ ׁ ֶ
נְ ָק ִבים חֲלוּלִ ים חֲלוּלִ ים.
ש ִאם יִ ּ ָפ ֵתחַ אֶ חָ ד
ּגָלוּי וְ יָדוּעַ לִ ְפנֵי ִכ ּ ֵסא כְ בוֹ ֶד ָךֶ ׁ ,
שר לְ ִה ְת ַק ּיֵם
מֵ הֶ ם אוֹ יִ ּ ָס ֵתם ֶאחָ ד מֵ הֶ םִ ,אי ֶא ְפ ׁ ַ
שעָ ה ֶאחָ ת[.
וְ לַ עֲמוֹ ד לְ פָ נ ֶָיך ]אֲ ִפיל ּו ׁ ָ
ֲשוֹ ת.
שר וּמַ ְפלִ יא לַ ע ׁ
דנָי רוֹ פֵ א כָ ל ּ ָב ָׂ
ּ ָברו ְּך ַא ּ ָתה אֲ ֹ
מותר ומצווה להפיץ!

