
 שובבי"ם תשע"ח

 .א. לפני תפילת שחרית לתת פרוטה למתן בסתר או לעני בידו

ב. להתפלל שחרית כסדר כל התפילה כולל קרבנות בלי שום דילוגים והשלמות וכו', בכל 

כי  ,אבל דוקא במנין שנוהגים כפי הנץ הנראה ,תיקיןואם אפשר שיהיה כו ,נוסח שהוא רגיל

 כפי הנץ החשבוני זה חשש של בדיעבד.

ה' שפתי וכו', לכוין שנעשה  - גאל ישראל רוך אתה ה'ג. וכשסומך גאולה לתפילה במלים ב

 בזה תיקון גדול, כל שכן אם זה כותיקין כנ"ל.

לעניני השובבי"ם, צון מיוחד ר יש בסידורים הישנים הגדולים יהי ד. בברכת תקע בשופר

אבל דוקא רק במחשבה ולא בדיבור, כי על פי ההלכה  ,להתפלל אותו שחרית מנחה וערבית

 וממילא הוי הפסק, ולכן רק במחשבה. ,הנגלית אין לזה שום שייכות לברכה ההיא

לחשוב במאמר חז"ל כל  ,ה. בליל שבת בכל אחד משלשת הפעמים שאומרים ויכולו

וסר עונך וחטאתך ואומרים  שרת מניחין ידיהם על ראשוהמתפלל ואומר ויכולו מלאכי 

 תכופר. וזה עם התשובה כמובן.

 פרקי תהלים על הסדר.שה יו. לומר בכל יום חמ

ז. להזהר מכל חלקי דיבורים האסורים, כולל דברים בטלים, וללמוד שני סעיפים כל יום 

 ן כל הפגמים.בחפץ חיים הל' לשון הרע, ולכן בשמירתו במשך היום לכוין לתיקו

 ח. להזהר באופן מיוחד בברכות הנהנין, הן בדינים שלהם והן באמירתן כמונה מעות.

ט. להזהר בשמירת שבת במעשה מחשבה ובפרט בדיבור שלא לדבר שום שיחות חולין עד 

 כמה שאפשר.

. להימנע כל ימי השובבי"ם מדבר מאכל או משתה אחד או מסוג פרי מסויים אחד, שתאב י

 בשבט. ו", חוץ משבתות ר"ח וטפן מיוחדאליו באו

ובשבוע של ר"ח בערב  ,יא. ובענין התענית, אם אפשר יום אחד בשבוע, רצוי ביום חמישי

 ר"ח במקום יום חמישי.

יב. להיות פעם אחד במנחה במקום שהש"ץ עושה את הכוונות של השובבי"ם ומוציא את 

ס החדש בוכרים ברח' לנדאו, ובבית הכנסת הרב פרץ זצ"ל "בביהכנהרב פנחסי נ"י יעשה כעת בב' משפטים )כל הציבור 
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