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; יְּ הוָּ ה
ְּת ִפ ָּלה לַ חֲבַ קוק הַ ָּנ ִביא ַעל ִש ְּגי ֹֹנות .יְּ הוָּ הָּ ,שמַ ְּע ִתי ִש ְּמעֲ ָּך י ֵָּר ִ
לו ַה
יע; ְּברֹגֶ זַ ,רחֵ ם ִתזְּ כ ֹור .אֱ ֹ
ָּפ ָּעלְּ ָּך ְּב ֶק ֶרב ָּשנִ ים חַ יֵיהוְּ ,ב ֶק ֶרב ָּשנִ ים ת ֹו ִד ַ
תו ָּמ ְּל ָּאה
דו ,ו ְּת ִה ָּל ֹ
הו ֹ
ארן סֶ לָּ ה; ִכ ָּסה ָּשמַ יִ ם ֹ
דוש מֵ הַ רָּ -פ ָּ
ָּבוא ,וְּ ָּק ֹ
ִמ ֵתימָּ ן י ֹ
לו; וְּ ָּשם ,חֶ ְּב ֹיון עֻ זֹה .לְּ פָּ נָּ יו ,יֵלֶ ְּך
ָּדו ֹ
אור ִת ְּהיֶהַ ,ק ְּרנַ יִ ם ִמי ֹ
הָּ ָּא ֶרץ .וְּ נֹגַ ה ָּכ ֹ
ָּדבֶ ר; וְּ יֵצֵ א ֶר ֶשףְּ ,ל ַר ְּגלָּ יוָּ .עמַ ד וַ יְּ מ ֶֹדד אֶ ֶרץָּ ,ר ָּאה וַ י ֵַתר ג ֹויִ ם ,וַ ִי ְּתפ ְֹּצצו
יתי
לוַ .תחַ ת ָּאוֶ ןָּ ,ר ִא ִ
עולָּ םֹ ,
יכות ֹ
עולָּ ם; הֲלִ ֹ
עות ֹ
הַ ְּר ֵרי ַעדַ ,שחו ִג ְּב ֹ
יעות אֶ ֶרץ ִמ ְּדיָּן .ה ֲִבנְּ הָּ ִרים ,חָּ ָּרה יְּ הוָּ הִ ,אם
ָּאהֳלֵ י כו ָּשן; יִ ְּר ְּגזון ,יְּ ִר ֹ
יך ,מַ ְּר ְּכב ֶֹת ָּ
ַב ְּנהָּ ִרים ַא ֶפ ָּךִ ,אםַ -ביָּם ֶע ְּב ָּר ֶת ָּךִ :כי ִת ְּר ַכב ַעל סוסֶ ָּ
יך יְּ שו ָּעה.
רותְּ ,תבַ ַקע ָּא ֶרץָּ .ראו ָּך
עות מַ ט ֹות אֹמֶ ר סֶ לָּ ה; נְּ הָּ ֹ
עור ַק ְּש ֶת ָּךְּ ,שבֻ ֹ
ֶע ְּריָּה ֵת ֹ
רום י ֵָּדיהו נָּ ָּשאֶ .שמֶ ש
לוֹ ,
קו ֹ
הום ֹ
י ִָּחילו הָּ ִרים ,ז ֶֶרם מַ יִ ם ָּעבָּ ר; נָּ ַתן ְּת ֹ
אור ִח ֶצ ָּ
ית ָּךְּ .בז ַַעםִ ,ת ְּצ ַעד
יך יְּ הַ ֵלכוְּ ,לנֹגַ ה ְּב ַרק חֲנִ ֶ
י ֵָּרחַ ָּ ,עמַ ד זְּ בֻ לָּ ה; לְּ ֹ
את לְּ י ֵַשע ַע ֶמ ָּך ,לְּ י ֵַשע אֶ ת ְּמ ִשיחֶ ָּך; ָּמחַ ְּצ ָּת
ָּא ֶרץ; ְּב ַאףָּ ,תדוש ג ֹויִ ם .יָּצָּ ָּ
סוד ַעד צַ ָּואר סֶ לָּ ה .נָּ ַק ְּב ָּת ְּבמַ ָּטיו רֹאש ְּפ ָּרזָּו,
רות יְּ ֹ
רֹאש ִמ ֵבית ָּר ָּשעָּ ,ע ֹ
מו לֶ אֱ כֹל ָּענִ י ַב ִמ ְּס ָּתרָּ .ד ַר ְּכ ָּת בַ יָּם ,סוסֶ ָּ
יך;
יִ ְּסעֲ רו לַ ה ֲִפיצֵ נִ י; עֲ לִ יצֻ ָּתםְּ ,כ ֹ
ָּבוא ָּר ָּקב
קול צָּ ְּללו ְּשפָּ ַתי י ֹ
חֹמֶ ר ,מַ יִ ם ַר ִביםָּ .שמַ ְּע ִתי וַ ִת ְּר ַגז ִב ְּטנִ יְּ ,ל ֹ
לות ְּל ַעם יְּ גו ֶדנוִ .כי
ַבעֲ צָּ מַ י ,וְּ ַת ְּח ַתי אֶ ְּר ָּגז :אֲ ֶשר ָּאנוחַ לְּ ֹיום צָּ ָּרה ,לַ עֲ ֹ
מות לֹא ָּע ָּשה
ְּתאֵ נָּ ה לֹא ִת ְּפ ָּרח ,וְּ אֵ ין יְּ בול ַב ְּגפָּ נִ ים ִכחֵ ש מַ עֲ ֵשה זַיִ ת ,ו ְּש ֵד ֹ
לוזָּה:
אֹכֶ ל; ָּגזַר ִמ ִמ ְּכלָּ ה צֹאן ,וְּ אֵ ין ָּב ָּקר ָּב ְּרפָּ ִתים .וַ אֲ נִ יַ ,ביהוָּ ה אֶ ְּע ֹ
ָּלות ,וְּ ַעל
ילי ,וַ י ֶָּשם ַר ְּגלַ י ָּכאַ י ֹ
ָּא ִגילָּ הֵ ,באלֹהֵ י יִ ְּש ִעי .יְּ הוִ ה אֲ דֹנָּ י ,חֵ ִ
ינו ָּתי.
מו ַתי י ְַּד ִרכֵ נִ י; לַ ְּמנַ ֵצחַ ִ ,בנְּ ִג ֹ
ָּב ֹ
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