
ִּבְרַכת ֲאֶׁשר ָיַצר
ֲחלּוִלים ֲאֶשׁר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ְּבָחְכָמה, ּוָבָרא ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ֲחלּוִלים  ְנָקִבים   ְנָקִבים  ֶאָחד ָגלּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִכֵסא ְכבֹוֶדָך, ֶשִׁאם בֹו  ִיָסֵתם  אֹו  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ְוַלֲעמֹוד ִיָּפֵתַח  ְלִהְתַקֵים  ֶאְפַשׁר  ִאי  ה' רֹוֵפא ָכל ָבָשׂר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות:ְלָפֶניָך ַאִפּלּו ָשָׁעה ֶאָחת: ָּברּוְך ַאָּתה ֵמֶהם 

ָאֵמן!

אל מלך    נאמן

רופא

דער וואס זאגט 
׳אשר יצר׳ מיט 
כוונה וועט נישט 
דארפן קיין 
דאקטאר און קיין 
מעדעצין
)סדר היום
 כוונת הברכות(

די גדולי ישראל האבן שטארק מחשיב געווען דעם ספעציעלן סגולה פון זאגן ״אשר יצר״ מיט כוונה לרפואה שלימה, עס 
זענען אויך פארהאן אסאך עדות פון מענטשן וואס האבן געזען וואונדערליכע ישועות און רפואות אין זכות פונעם מקפיד 

זיין דערויף. )זעה סוף ספר ׳ברכת איתן׳(

כדי מ׳זאל זוכה זיין צו די סגולה פון די ברכה און זוכה זיין צו א רפואה שלימה, דארף דער ברכה זיין ״בשלימות״, ווי עס 
שטייט אין זוה״ק )עקב רעא א( אז נאר א ברכה וואס עס ווערט געענטפערט ׳אמן׳ דערויף הייסט א שלימות׳דיגע און חשוב׳ע 
ברכה. ווי אויך שטייט אין חז״ל )ברכות נג א( ״גדול העונה יותר מן המברך״. און אויב איז דער סגולה פון דער ברכה זעלבסט 

אזוי גרויס, אוודאי און אוודאי איז די סגולה פון אמן נאך איר געוואלדיג גרויס!

טייערע איד! איידער דו גייסט זאגן דעם ברכה ׳אשר יצר׳ שטעל זיך אפ פאר א רגע, קלער אריין אויף 
וואס דו גייסט דאנקען, מאך זיכער אז עס איז דא איינער נעבן דיר וואס קען ענטפערן ״אמן״, און דאן 

זאג דעם ברכה שטאט און רואיג, און אין דעם זכות זאלן מיר שטענדיג זיין געזונט און שטארק, אמן!
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לעילוי נשמת הילדה העניא בלומא ע״ה בת יבדלחט״א ר׳ יעקב מרדכי פרידעמאן הי״ו - נפטרה באופן טראגי י״א כסלו דהאי שתא

נעמט אראפ דעם ניגון 
"מפליא לעשות" בחינם

פון אמן ואמן חלק ב'

Mלחנים הרה"ח ר' משה גאלדמאן ז"ל   חרוזים יואל ברוך ווייס   ביצוע יששכר גוטמאן    מקהלה חזקי ברויער U S I C  A R R A N G E D  B Y  C H E S K Y  B R U E R

מהדורת יעקב דוב

ֵמןחלק ב'
ָא

ֵמןְו
ָא

חלק ב'

הרב ירמי' דמן 
ר' אייזיק האניג
ר' יונתן שווארץ
ר' אביש בראדט

ר' וועלוול פעלדמאן
ר' שרגא געשטעטנער 

ר' משה אייזענבערג
ר' יואל פאלקאוויטש

ר' יששכר גוטמאן
עם פרחי "שיר ושבח"
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