תפילה לימי שובבי"ם
תפילה נפלאה מרבינו החיד"א זצוק"ל לימי השובבים – השבועות בהם קוראים את הפרשיות שמות ,וארא ,בא,
בשלח ,יתרו ומשפטים ,הובאה בספרו 'יוסף בסדר' ,וזו לשונו:
שאל איש אחד שהיה רוצה להתענות שובבים ,וירא כי לא יכול ,כי יש לו חולאים ,גם שיבה זרקה בו,
ולכן בעצמו ציער מה יעשה לתקון נפשו .ואמרתי לו דבמציאות זה לעת זקנה ובסובלי חולאים ,יש לו
תקנה לפדות כל יום תענית בממון .ואף על גב דמדברי מורי זקני הרב חסד לאברהם ז"ל (מעין ד' נהר
מ"ה) ובשו"ת נאמן שמואל מבואר דהפודה תענית יכול לפדותו בשצף כסף ,מכל מקום נראה בעיני שיתן
על כל תענית ד' גראסייאס במטבע טוסקאנה ,שהוא דבר חשוב קצת .וסידרתי לו שיתפלל בכל יום
תפלה זו:

עולָ ם .בּ ֹו ְׁש ִּתי ְׁמאֹד ְׁ ּבחֶׁ ְׁר ּ ָפה
ִרבּ ֹו ֹנו ֶׁשל ֹ
ֹאתי עֲ ֹו ֹנו ַתי ּו ְׁפ ָש ַעי,
ּו ְׁכלִ ימָ ה ַעל ָּכל חַ ּט ַ
אות ְׁ ּב ִרית
ּו ִב ְׁפ ַרט ַעל אֲ ֶׁשר ּ ָפגַ ְׁמ ִּתי ְׁ ּב ֹ
קו ֶׁדש ְׁ ּב ִה ְׁרה ּו ִרים ָר ִעיםַ ,עד אֲ ֶׁשר הֵ ן
ֹ
חולָ לְׁ ִּתי ּו ְׁבחֵ ְׁטא ֶׁיחֱמַ ְׁתנִ י הַ ִּס ְׁט ָרא
ְׁ ּב ָע ֹון ֹ
אוי
אתי ַּכמָ ה ְׁפ ָע ִמיםֹ ,
אַ ח ֲָרא ,נִ ְׁקרֹא נִ ְׁק ֵר ִ
רוב ַרחֲמֶׁ ָ
הו ַד ְׁע ַּתנִ י
יך ֹ
לִ י ,אֲ הָ ּה ָעלַ יּ .ו ְׁב ֹ
ַעל יְׁ ֵדי עֲ בָ ֶׁד ָ
צו"ם
יך לְׁ ַת ֵ ּקן נַ ְׁפ ֵשינ ּו ַעל ֹ
דו ִשים
מות הַ ְׁ ּק ֹ
מָ הּ ְׁ ,ב ִמ ְׁס ּ ַפר ּו ִמ ְׁפ ַקד ֵש ֹ
אֲ ֶׁשר ּ ָפגַ ְׁמנ ּו בָ הֶׁ ם ,לְׁ ִה ְׁת ַענּ ֹות אַ ְׁר ָּב ִעים ֹיום
ַּב ְׁ ּזמַ ן הַ ּזֶׁה ְׁ ּכ ִמ ְׁס ּ ַפר אַ ְׁר ָּב ָעה י ּו ִדין ְׁ ּד ֵשם
ע"ב (יכוון במחשבה :יוד הי ויו הי) .וְׁ גָ ל ּוי וְׁ יָד ּו ַע
לְׁ פָ נֶׁ ָ
יתי לַ עֲ ש ֹֹות ִּתיק ּון זֶׁה
יך ִ ּכי חָ פֵ ץ הָ יִ ִ
ְׁ ּבכָ ל לֵ ב ,אַ ְׁך אֵ ין ִ ּבי כֹחַ וְׁ כָ ַשל כּ ִֹחי
לְׁ ִה ְׁת ַענּ ֹות ַּתעֲ נִ ּי ֹות ַא ְׁר ָּב ִעים ֹיום ְׁרצ ּו ִפים.
טות
וְׁ לָ כֵ ן אֲ נִ י מַ ְׁפ ִריש הַ ּי ֹום אַ ְׁר ָּב ָעה ְׁפר ּו ֹ
ֶּׁכסֶׁ ף לִ ְׁצ ָד ָקהּ ִ ,כי כֵ ן י ְָׁסד ּו עֲ בָ ֶׁד ָ
יך לִ ְׁפ ּד ֹות

צון ִמ ְּׁלפָ נֶׁ ָ
יך
ְׁ ּבכֶׁ סֶׁ ף ָּכל ַּתעֲ נִ יתּ .ו ְׁבכֵ ן יְׁ ִהי ָר ֹ
בו ֵתינ ּוֶׁ ,ש ַּתעֲ לֶׁ ה
אלוהֵ י אֲ ֹ
לוהֵ ינ ּו וֵ ֹ
יְׁ ָי אֱ ֹ
יתי הַ ּי ֹום ,וְׁ ִת ְׁהיֶׁה חֲש ּובָ ה
ָעלַ י ְׁ ּכ ִאלּ ּו ִה ְׁת ַע ֵּנ ִ
הַ ְׁ ּצ ָד ָקה ֶׁשאֲ נִ י ֹנו ֵתן ַּבעֲ ב ּור הַ ַּתעֲ נִ ית,
מונִ י יִ ְׁהיֶׁה
יתיּ ,ו ִמיע ּוט מָ ֹ
ְׁ ּכ ִאלּ ּו ִה ְׁת ַע ֵּנ ִ
קום ִמיע ּוט חֶׁ לְׁ ִ ּבי .וְׁ אַ ָּתה ְׁ ּבט ּו ְׁב ָך
ִ ּב ְׁמ ֹ
מות ֶׁש ּ ָפגַ ְׁמ ִּתי ָּבהֶׁ ם ְׁ ּבז ֶַׁרע
ְּׁתמַ ּ ֵלא ָּכל הַ ּ ֵש ֹ
אור ָּכל
תו ִציא לָ ֹ
או ְׁ ּב ֶׁק ִרי ,וְׁ ֹ
לְׁ בַ ּ ָטלָ ה ֹ
צות הַ ְׁ ּקד ּו ָשה אֲ ֶׁשר נִ ְׁת ּ ַפ ְׁ ּזר ּו ַעל י ִָדי
יצו ֹ
נִ ֹ
יפ ֹות ,חַ יִ ל ָּבלַ ע וַ יְׁ ִקיאֶׁ נּ ּו (יכוון
ֵּבין הַ ְׁ ּקלִ ּ
ישנ ּו אֵ ל .וְׁ ַתחֲזִ יר
במחשבה :חבו) ִמ ִ ּב ְׁט ֹנו ֹיו ִר ֶׁ
דוש
קום ָק ֹ
צות הַ ְׁ ּקד ּו ָשה לְׁ מָ ֹ
יצו ֹ
ָּכל נִ ֹ
לְׁ מַ ַען ַרחֲמֶׁ ָ
יך .עֲ ֵשה לְׁ מַ ַען ְׁשמֶׁ ָך ,עֲ ֵשה
לְׁ מַ ַען יְׁ ִמינֶׁ ָך ,עֲ ֵשה לְׁ מַ ַען ּת ֹו ָר ֶׁת ָך ,עֲ ֵשה
צון ִא ְׁמ ֵרי ִפי
לְׁ מַ ַען ְׁקד ּו ָש ֶׁת ָך .יִ ְׁהי ּו לְׁ ָר ֹ
וְׁ הֶׁ ְׁג ֹיון לִ ִ ּבי לְׁ פָ נֶׁ ָ
יך יְׁ ָי צ ּו ִרי וְׁ ֹגואֲ לִ י.
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