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ולא יצטרך כל ימיו לא לרופא ולא לרפואתו! )סדר היום( 

שליט"א  ישראל  מגדולי  אחד  ובהוראת  שבועיים,  לפני  אך  התרחש  הבא  הסיפור 
נתבקשנו לפרסמו, לזכות את הרבים. ומעשה שהיה כך היה: היה זה לפני כשבועיים. 
בבית החולים בארצות הברית שהתה אשה שילדה בטרם עת, לנוכח הנגיף המסוכן 
הפכה  האשה  יתרו  פרשת  ראשון  וביום  והחמיר,  הלך  מצבה  רחם.  ללא  בה  המכה 

למורדמת ומונשמת.

בני משפחתה הסתובבו מתוחים וחרדים, קרעו שערי שמים לרפואתה. שמה הורץ בין 
יהודים יראי שמים, אשר ביקשו והתחננו מרופא כל בשר שיעשה את הבלתי ייאמן, 
ויבריא את האשה. תמונתו של הרך הנולד פורסמה ברבים, לצד הבקשה קורעת הלב 
לחוס ולרחם על העולל הזעיר, ולבקש מבורא רפואות שיזכה להכיר את אמו, שתזכה 

לגדלו מתוך בריאות.

אובדי  היו  כבר  הרופאים  להחמיר.  הוסיף  מצבה  השתנה,  לא  דבר  שעות   48 במשך 
עצות, ביקשו מבני המשפחה להיפרד מהאשה, שכן זה עניין של שעות - לדבריהם. 

נמרץ,  הטיפול  מחלקת  בפתח  המשפחה  בני  התכנסו  בחרדה 
מצבה  על  המדווחים  המסכים  אחר  מתוחות  בעיניים  עוקבים 

של האשה, שרחוק מלהיות יציב.

אחד מבני המשפחה ששהה במקום, יצר קשר עם אחד מגדולי 
בני  כי  סיפר  הוא  האשה.  להצלת  עצה  וביקש  שליט"א,  הדור 
בהון  פרטיים  רופאים  שכרו  בעבורה,  הכל  עושים  המשפחה 
לא  עדיין  אולם  להתפלל,  ורבבות  מאלפים  ביקשו  תועפות, 
להיות  מוסיף  האשה  של  מצבה  האופק,  בקצה  האור  נראה 

קריטי, עד שהרופאים כבר מיואשים מחייה.

עצות  לחפש  צורך  אין  כי  ואמר,  נענה  שליט"א  צדיק  אותו 
'סדר  בספר  המופיעה  ומנוסה  בדוקה  עצה  יש  כאשר  חדשות, 
בכוונה,  יצר  אשר  ברכת  'יברך  הלשון:  בזו  כתוב  שם  היום', 
עושה  יתברך  שהשם  הגדול  בחסד  ויכוון  במילה,  מילה  ויאמר 
עם האדם, בכל שעה שיוצא לנקביו... ואז לא יחלה כל ימיו ולא 

יצטרך לרופא ולא לרפואתו!'

'לפיכך', אמר אותו צדיק, 'עצתי היא שתקבלו עליכם - כל בני 
המשפחה, לומר ברכת 'אשר יצר' בכוונה מתוך הכתב, ולעודד 
אנשים נוספים לעשות כן, לרפואת האשה. זה הדבר שבסייעתא 

דשמיא בכוחו לחולל את השינוי, ותפרסמו זאת בכל כוחכם!'

בני המשפחה שמעו את דבר ההוראה הפלאית, ועל אתר נענו 
את  ולהפיץ  בכוונה  יצר'  'אשר  ברכת  לומר  עצמם  על  קיבלו  כאחד  כולם  לאתגר. 
חשיבותה בכל כוחם, והחלו מיד בפעילות מעשית להפצת ברכת 'אשר יצר' בכל מקום, 
יצר' כהלכה,  'אשר  יוכלו לברך  וטובים  עיניים, על מנת שרבים  ומאיר  באופן מנוקד 
יתבוננו בחסד ה' הגדול בהעניקו בריאות לאדם, ועל ידי זה יפתחו שערי רפואה לאשה 

השוכבת על ערש דווי!

כאמור, כל הסיפור התרחש לפני כשבוע ימים. ההמשך מפתיע: באורח פלאי לחלוטין, 
לנס  נחשבת  היא  התייצב.  ומצבה  מההרדמה,  האשה  התעוררה  החולף  חמישי  ביום 
רפואי של ממש, כאשר לפני כשבוע נחשבה כחולה במצב סופני, וכיום  - ברוך ה' היא 

מדברת ומתפקדת, הבריאה לחלוטין מהנגיף הארור שהתנדף מגופה כלעומת שבא!

בהוראת אותו גדול שליט"א, אנו מפרסמים סיפור זה לזיכוי הרבים. אחים יקרים, עם 
ומונשמים.  מורדמים  הכרה,  מחוסרי  שוכבים  מאחינו  מאות  לרפואה,  זקוק  ישראל 

אלפים חולים בנגיף, אנשים צעירים ומבוגרים במצב קריטי, זו אזעקת אמת!

זו  בכוונה,  יצר'  'אשר  ברכת  חיים.  להם  להעניק  המהפך,  את  לחולל  להצילם,  בידינו 

סגולה בטוחה ומנוסה שמחוללת ישועות נפלאות! הבה נקבל על עצמנו לומר ברכה זו 

בכוונת הלב, מתוך הכתב, עם כל הנשמה מתוך הודאה לה' על רוב חסדיו - ונזכה להיות 

מלאכים של רפואה ולהרעיף זכויות על עם ישראל כולו!

ניתוק שגורר ניתוק...

מגיבור  שמענו  אותו  ממש  אישי  סיפור  כאן  נוסיף  לרפואה,  בסגולות  דברנו  מדי 

המעשה, שמספר כך: 'יש לי חבר, שלמרבה הצער נפל ברשת תרתי משמע, והתחבר 

גם  ולמיתותא  רוחנית. המכשיר הלז הפך לחברותא  מאוד למכשיר טכנולוגי מסוכן 

יחד, בהיותו צמוד אליו בכל עת, מטיל בנפשו העדינה ארס והרס.

יום אחד הוא התקשר אליי, והיה זה בדיוק לאחר שהתעדכנתי 

שאחת מקרובות משפחתי, מרת מרים יהודית בת חנה גיטל, 

שוכבת על ערש דווי כתוצאה מהנגיף הנורא, ומצבה החמיר 

על  שיקבל  מחברי  וביקשתי  יוזמה,  נקטתי  לקריטי.  והפך 

עצמו להתנתק מהמכשיר הנורא למשך 3 ימים בלבד. לא היה 

צריכה  שקרובתי  בדמעות  התחננתי  אבל  אותו,  לשכנע  קל 

ישועה גדולה, ואני בטוח שבידיו יש את הכח להושיעה - אם 

יתנתק מהמכשיר לשלושה ימים!

היה לו קשה להחליט, אבל בסופו של דבר, לנוכח תחנוניי, הוא 

נעתר והפקיד בידי את המכשיר, בהדגישו שהוא עושה זאת 

כ'הסכם' עם בורא עולם, לפיו הוא מפקיד את המכשיר בידיי 

בורא רפואות  ובמהלכם  ימים,  ומתנתק ממנו למשך שלושה 

יחיש מזור לקרובת משפחתי שמצבה קריטי. אינני יודע אם 

זה ראוי, זה היה המעשה...'

גיבור המעשה מוסיף ומספר, שכעבור שלושה ימים התקשר 

שדבר  לשמוע  והתאכזב  הוטב,  מצבה  אם  לבדוק  החבר 

ממנו  'ביקשתי  ואומר,  מוסיף  הוא  זאת',  'ובכל  השתנה.  לא 

רק  ימים.  שלושה  עוד  מהכשיר  להתנתק  שיסכים  בדמעות 

עוד שלושה ימים. שלושה ימים של ניתוק מכשיר טכנולוגי 

מסוכן - כדי שהאשה החולה תזכה גם היא להתנתק מהמכשירים המחוברים אליה, 

ותחזור לנשום בכוחות עצמה. לבסוף הוא הסכים...'

כשהחבר  משמעותית.  הטבה  חלה  היום,  סוף  לקראת  השלישי,  ביום  הנס:  קרה  ואז 

פעולתו:  את  פעל  ההסכם  כי  לשמוע  הופתע   - בחזרה  המכשיר  את  לבקש  התקשר 

הוא התנתק מהמכשיר, והאשה נותקה מהמכשירים שחוברו אליה! מעתה היא נושמת 

בכוחות עצמה, נס רפואי פלאי!

אחים יקרים, בימים אלו אנו זקוקים לזכויות, כמה שיותר זכויות. כל התגברות על נסיון, 

כל שמירת עיניים, כל מניעת דיבור שאינו הגון - כל אחד מאלה יש לו כח, יש בו את 

היכולת להסיר מאיתנו כל נגע ומחלה, לפעול רפואה שלימה לחולי ישראל המצויים 

לרוב לצערנו. בידינו הדבר, כל ילד ובחור, אברך ומבוגר, בכוחם להתחזק ולהתגבר על 

נסיונות היצר ולו פעם אחת, והדבר יעמוד לכולנו לזכות כבירה ולרפואת כלל ישראל!

סגולה לאריכות ימים!
יצר'  'אשר  ברכת  בחשיבות  בעוסקנו 
בעל  הגאון  מפי  עדות  נביא  ובנפלאותיה, 
מהרבנית  ששמע  שסיפר  זצ"ל,  הלוי'  ה'שבט 
מרת רעכיל דבורה טווערסקי ע"ה, נכדת בעל 
ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע וזקנתו של להבחל"ח 
שליט"א,  מטשערנאביל  האדמו"ר  כ"ק 
שהאריכה ימים עד גיל מופלג בבריאות איתנה, 

וכשנשאלה לפשר העניין השיבה בפשטות: 

'כל ימי חיי אני מקפידה לברך ברכת 'אשר יצר' 
מתוך הכתב!' 

ללמדנו, כי לא רק סגולה לרפואה יש כאן, כי אם 
ימים מתוך בריאות איתנה.  גם סגולה לאריכות 
יצר'  'אשר  ברכת  לומר  עצמנו  על  נקבל  הבה 
לבריאות  ימים,  לאריכות  ונזכה  הכתב,  מתוך 

איתנה, ולכל מילי דמיטב!

כיצד שתי חולות שבו ממוות לחיים?

לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל ב"ר מאיר הלוי גולדשמיט )אריאלי(

ת.נ.צ.ב.ה.

לזכות
כל חולי ישראל 

לרפואה שלימה, לבריאות הגוף והנפש

לרפואה שלימה ומהירה בקרוב
לה"ה יאיר בן ג'נט הי"ו

נא להתחזק באמירת ברכת 'אשר יצר' לרפואתו בתוך שאר חולי ישראל

גיליון מיוחד לזיכוי הרבים להצלה מהמגיפה, לקראת חודש אני ד' רופאך
מצוה להעתיק ולהפיץ ככל האפשר!


