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הבית של הצעירים המתחזקים

סגולה
לישוב
הדעת
תפילה לחבקוק
בספר "תפילה למשה",
כותב רבי מרדכי שרעבי
זצ"ל "מי שמוחו מבולבל,
יהא רגיל בתפילת חבקוק
הנביא" ,ומקורו בספר
המידות (ערך דעת) לרבי
נחמן מברסלב זיע"א.

אתי;
ָר ִ
ֲך י ֵ
ׁש ַמ ְע ִּתיִׁש ְמע ָ
ְּת ִפ ָּלה ַל ֲח ַב ּקוּק ַה ָּנ ִביא ַעלִׁשגְ יֹנוֹתֲ .אדוֹנָיָ ,
יע ; ְּברֹגֶזַ ,ר ֵחם
ׁשנִ ים ּתו ִֹד ַ
ׁשנִ ים ַחֵיּיהוְּּ ,ב ֶק ֶרב ָ
ֲאדוֹנָי ָּפ ָע ְל ָך ְּב ֶק ֶרב ָ
ׁש ַמיִם
ארן ֶס ָלה; ִּכ ָּסה ָ
ר-פ ָ
ְקדוֹׁש ֵמ ַה ָּ
ימן יָבוֹא ,ו ָ
ִּתזְ ּכוֹרֱ .אלו ַֹּה ִמ ֵּת ָ
ַה ָּכאוֹר ִּת ְהיֶהַ ,ק ְר ַניִם ִמָיּדוֹ
הוֹדוֹ ,ו ְּת ִה ָּלתוֹ ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץְ .ונֹג ּ
ׁשףְ ,ל ַרגְ ָליוָ .ע ַמד
ֵצא ֶר ֶ
ֵל ְך ָּד ֶבר; ְוי ֵ
ְשםֶ ,ח ְביוֹן ֻע ּזֹהְ .ל ָפנָיו ,י ֶ
ׁ
לוֹ; ו ָ
ׁשח ּו ִּג ְבעוֹת
ּתר גּ וֹיִםַ ,ו ִי ְּת ּפֹ ְצצ ּו ַה ְר ֵרי ַעדַ ,
ַו ְימ ֶֹדד ֶא ֶרץָ ,ר ָאה ַוַי ֵּ
ּשן; י ְִר ְּגזוּן,
ׁ
ֳלי כו ָ
יתי ָאה ֵ
ֲליכוֹת עו ָֹלם ,לוַֹּ .ת ַחת ָאוֶןָ ,ר ִא ִ
עו ָֹלם; ה ִ
ֲבנְ ָה ִריםָ ,ח ָרה ֲאדוֹנָיִ ,אם ַּב ְּנ ָה ִרים ַא ֶּפ ָךִ ,אם-
י ְִריעוֹת ֶא ֶרץ ִמ ְדיָן .ה ִ
ּעהֶ .ע ְריָה ֵתעוֹר
ְשו ָ
יך יׁ
יךַ ,מ ְר ְּכב ֶֹת ָ
ּס ָ
ַּבָיּם ֶע ְב ָר ֶת ָךִּ :כי ִת ְר ַּכב ַעל סו ֶ
ַקְׁש ֶּת ָךְׁ ,שבֻעוֹת ַמ ּטוֹת א ֶֹמר ֶס ָלה; נְ ָהרוֹתְּ ,ת ַב ַּקע ָא ֶרץָ .ראו ָּך
ׂא.
ָש
ָדיה ּו נ ָ
ָתן ְּתהוֹם קוֹלוֹ ,רוֹם י ֵ
ֶרם ַמיִם ָע ָבר; נ ַ
ָחיל ּו ָה ִרים ,ז ֶ
יִ
ית ָך.
ַה ְּב ַרק ֲחנִ ֶ
יך י ְַה ֵּלכוְּ ,לנֹג ּ
ֻלה; ְלאוֹר ִח ֶּצ ָ
ָר ַחָ ,ע ַמד זְ ב ָ
ׁש ֶמׁש י ֵ
ֶ
ֵשע
ׁ
ֵשע ַע ֶּמ ָךְ ,לי ַ
ׁ
את ְלי ַ
ָצ ָ
ּש גּ וֹיִם .י ָ
ַעםִּ ,ת ְצ ַעד ָא ֶרץ; ְּב ַאףָּ ,תדוׁ
ְּבז ַ
ׁשעָ ,ערוֹת יְסוֹד ַעד ַצָוּאר
אש ִמ ֵּבית ָר ָ
יח ָך ; ָמ ַח ְצ ָּת ּרֹ ׁ
ֶאת ְמִׁש ֶ
ֻתםְּ ,כמוֹ
ֲליצ ָ
יצנִ י; ע ִ
ֲפ ֵ
ֹאש ְּפ ָרזָו ,י ְִסעֲר ּו ַלה ִ
ָק ְב ָּת ְב ַמ ָּטיו ר ׁ
ֶס ָלה .נ ַ
ׁש ַמ ְע ִּתי
יך ; ח ֶֹמרַ ,מיִם ַר ִּביםָ .
ּס ָ
ֶל ֱאכֹל ָענִ י ַּב ִּמ ְס ָּתרָּ .ד ַר ְכ ָּת ַבָיּם ,סו ֶ
ְת ְח ַּתי ֶא ְר ָּגז:
ֲצ ַמי ,ו ַ
ׂפ ַתי יָבוֹא ָר ָקב ַּבע ָ
ַת ְר ַּגז ִּב ְטנִ יְ ,לקוֹל ָצ ְלל ּו ְש ָ
ו ִּ
ּח ְליוֹם ָצ ָרהַ ,לעֲלוֹת ְל ַעם יְגו ֶּדנּ וִּּ .כי ְת ֵאנָה לֹא ִת ְפ ָרח,
ׁשר ָאנו ַ
ֲא ֶ
ׂה א ֶֹכל; ָּגזַר
ּש ֵדמוֹת לֹא ָע ָש
ׂה ַזיִת ,וְׁ
ֲש
ְאין יְבוּל ַּב ְּג ָפנִ ים ִּכ ֵחׁש ַמע ֵ
וֵ
ילה,
ַאנִ יַּ ,ביהוָה ֶא ְעלוֹזָהָ :אגִ ָ
ְאין ָּב ָקר ָּב ְר ָפ ִתים .ו ֲ
ִמ ִּמ ְכ ָלה צֹאן ,ו ֵ
ְעל ָּבמו ַֹתי
ׂם ַרגְ ַלי ָּכ ַאָיּלוֹת ,ו ַ
ּש
יליַ ,וָי ֶ
ִש ִעי .יְהוִה ֲאדֹנָיֵ ,ח ִ
ֵּבאל ֵֹקי יְׁ
ַצ ַחִּ ,בנְ גִ ינו ָֹתי.
י ְַד ִר ֵכנִ י; ַל ְמנ ֵּ

