מוגש כשירות לציבור בחסות

המקובל הרב בצרי מוסר" :יחד עם ההקשבה להוראות משרד הבריאות,
מומלץ לומר כל יום מזמור תהלים פרק צא ,להצלה ממגפה"
ומבקש להפיץ לזיכוי הרבים.

י ׁ ֵֹשב
ְּב ֵס ֶתר
ֶעלְ ֹיון ְּב ֵצל
לונָ ן א ַֹמר לַ יהוָ ה
ׁ ַש ַ ּדי יִ ְת ֹ
ַמ ְח ִסי ו ְּמצו ָּד ִתי אֱ ל ַֹהי
ֶא ְב ַטח ּב ֹו ִ ּכי הוּא
ַי ִּצילְ ָך ִמ ּ ַפח יָקו ּׁש
תו
ִמ ֶּד ֶבר ַהו ֹּות ְּב ֶא ְב ָר ֹ
י ֶָס ְך לָ ְך וְ ַת ַחת ְ ּכנ ָָפיו ּ ֶת ְח ֶסה ִצ ּנָה וְ ס ֵֹח ָרה אֲ ִמ ּת ֹו
ל ֹא ִת ָירא ִמ ּ ַפ ַחד לָ יְ לָ ה ֵמ ֵחץ יָעוּף ֹיו ָמם ִמ ֶּד ֶבר ָּבא ֶֹפל
ימי ֶנ ָך
יַהֲ ל ְֹך ִמ ֶ ּק ֶטב י ָׁשוּד ָצהֳ ָריִ ם יִ ּפ ֹל ִמצִּ ְ ּד ָך ֶאלֶ ף ו ְּר ָב ָבה ִמ ִ
ֶיך ַת ִּביט וְ ׁ ִשלּ ַֻמת ְר ׁ ָש ִעים ּ ִת ְר ֶאה ִ ּכי
ֵאלֶ ָיך ל ֹא יִ ָ ּג ׁש ַרק ְּב ֵעינ ָ
יך
עונ ֶָך לֹא ְת ֻא ּנֶה ֵאלֶ ָ
ש ְמ ּ ָת ְמ ֹ
ַא ּ ָתה יְ הוָ ה ַמ ְח ִסי ֶעלְ ֹיון ַ ׂ
ָר ָעה וְ נֶגַ ע ל ֹא יִ ְק ַרב ְּב ָאהֳ לֶ ָך ִ ּכי ַמלְ ָא ָכיו יְ ַצ ֶ ּוה
ּ ָל ְך לִ ׁ ְש ָמ ְר ָך ְּב ָכל ְ ּד ָר ֶכ ָיך ַעל ַּכ ּ ַפ יִ ם
שאוּנְ ָך ּ ֶפן ּ ִת ּגֹף ָּב ֶא ֶבן ַרגְ לֶ ָך ַעל ׁ ַש ַחל
יִ ּ ָ ׂ
וָ ֶפ ֶתן ִּת ְדר ְֹך ִּת ְרמֹס ְ ּכ ִפיר וְ ַת ִּנין ִ ּכי ִבי ָח ׁ ַשק
ש ְ ּג ֵבה ּו ִּכי י ַָדע ׁ ְש ִמי יִ ְק ָר ֵאנִ י
וַ אֲ ַפ ְּל ֵטה ּו אֲ ַ ׂ
וְ ֶאעֱ נֵה ּו ִע ּמ ֹו ָאנ ִֹכי ְב ָצ ָרה אֲ ַח ְּל ֵצה ּו וַ אֲ ַכ ְּב ֵדה ּו
ישו ָּע ִתי.
יעה ּו וְ ַא ְר ֵאה ּו ִּב ׁ
א ֶֹר ְך י ִָמים ַא ְׂש ִּב ֵ
קמע נגד פחדים ואנרגיות שליליות
נויפלד יודאיקה בני ברק
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