תפילה
לאתרוג
נאה
י ְִהי רָצוֹן
בט"ו בשבט ראש
השנה לאילנות ,על
כן טוב ונכון לומר
ביום ט"ו בשבט
בשחרית פסוקים
אלו ובקשה זו  ,וידוע
הוא שיש קבלה ביד
חכמי אשכנז ז”ל
שצריך לבקש ביום
ט"ו שבט בפרטות
על האתרוג שיזדמן
לישראל אתרוג טוב
ויפה בחג

ׁש ְּת ָב ֵר ְך ּכָל
ִמ ְּל ָפנֶי ָך ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ֶו ֱאל ֵֹקי אֲבו ֵֹתינ ּו ֶ
יהם ְּב ִע ָּתם וְיו ִֹציא ּו ֶא ְתרוֹגִ ים טו ִֹבים
ילנוֹת ָה ֶא ְתרוֹג ְלהו ִֹציא ֵּפרו ֵֹת ֶ
ִא ָ
ֲלה ָּב ֶהם ֲחָזזִיתְ ,וי ְִהי ּו ְׁש ֵל ִמים
ֻד ִרים ּונ ְִק ּיִים ִמ ּכָל מוּם ְולֹא ַיע ֶ
י ִָפים ו ְּמה ָּ
יצת קוֹץְ ,וי ְִהי ּו ְמצ ּויִים ָלנ ּו ו ְּלכָל
ֲק ַ
ֲפ ּל ּו ע ִ
ְולֹא י ְִהיֶה ָּב ֶהם ׁשוּם ֶח ְסרוֹן ַוא ִ
ילה ִעם ַה ּלו ָּלב ֶב ָחג
ׁש ֵהםְ ,ל ַק ּיֵם ָּב ּה ִמ ְצוַת נ ְִט ָ
ָאל ַא ֵחינ ּו ְּבכָל ָמקוֹם ֶ
ׂר ֵ
ִי ְש
ָת ָך ע"י
ִיתנ ּו ְּבתוֹר ְ
ֲשר ִצ ּו ָ
ׁ
ׁשלוֹם ַּכא ֶ
ׁשָּיבֹא ָע ֵלינ ּו ְל ָחַייִם טו ִֹבים ו ְּל ָ
ֻּכוֹת ֶ
ַהס ּ
ַפוֹת ְּת ָמ ִרים
אשוֹן ְּפ ִרי ֵעץ ָה ָדר ּכ ּ
ֹשה ַע ְב ְּד ָך ‹ו ְּל ַק ְח ֶּתם ָלכֶם ַּב ּיוֹם ָה ִר ׁ
ׁ
מֶ
ׁש ַּת ַעז ְֵרנ ּו
ִיהי רָצוֹן ִמ ְּל ָפנֶי ָך ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ֶו ֱאל ֵֹקי אֲבו ֵֹתינ ּו ֶ
ַו ֲענַף ֵעץ עֲבוֹת' .ו ִ
ֲר ָבה ו ְֶא ְתרוֹג ְּכ ִת ּק ּונ ָּה
ֲדס ַוע ָ
ילת לו ָּלב ַוה ַ
ׁשל נ ְִט ַ
ו ְּת ַס ּי ְֵענ ּו ְל ַק ּיֵם ִמ ְצוָה זוֹ ֶ
ׂ ְמ ָחה ו ְּבטוּב
ׁשלוֹם ַּב ִּש
ׁשָּיבֹא ָע ֵלינ ּו ְלי ִַּמים טו ִֹבים ו ְּל ָ
ֻּכוֹת ֶ
ְמ ּנ ָּה ַּב ַחג ַהס ּ
ִּבז ַ
ָשר ְּכ ִה ְלכָתוֹ.
ׁ
ְש ֵלם ְוכ ֵ
ׁ
ֻדר ו ָ
ָפה ו ְּמה ָּ
ְתז ְִמין ָלנ ּו ֶא ְתרוֹג י ֶ
ֵלב ,ו ַ

ִיהי רָצוֹן
ו ִ

ׁש ְּת ָב ֵר ְך ּכָל ִמינֵי
ִמ ִּל ְפנֵי ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ו ְּל ֵקי אֲבו ֵֹתינ ּו ֶ
יהם ְּב ִר ּבוּי ְׁש ֵמנִים וְטו ִֹבים ,ו ְּת ָב ֵר ְך ּכָל ַה ְּג ָפנִים
ילנוֹת וְיו ִֹציא ּו ֵּפרו ֵֹת ֶ
ָה ִא ָ
ׁש ּי ְִהיֶה ַהַּייִן ַה ּיו ֵֹצא ֵמ ֶהם ָמצוּי
ׁש ּיו ִֹציא ֲענ ִָבים ַה ְר ֵּבה ְׁש ָמנִים וְטו ִֹבים ְּכ ֵדי ֶ
ֶ
ׁש ָּבתוֹת
ּש ו ִּמ ְצוַת ַה ְב ָּד ָלה ְּב ַ
ָאל ְל ַק ּיֵם ּבוֹ ִמ ְצוַת ִק ּדוׁ
ׂר ֵ
ְלרֹב ְלכָל ַע ְּמ ָך ִי ְש
"ל ְך ֱאכֹל
ׁש ּכָתוּב ֵ
ָאל ָא ִחינ ּו ִמ ְקרָא ֶ
ׂר ֵ
ו ַּב ּי ִָמים טו ִֹביםְ ,וי ְִת ַק ּיֵם ָּבנ ּו ו ְּבכָל ִי ְש
ׂיךָ"
ָצה ֱאל ִֹקים ֶאת ַמ ֲע ֶש
ְש ֵּתה ְּב ֵלב טוֹב יֵי ְנ ָך ִּכי ְּכ ָבר ר ָ
ׁ
ַח ְמ ָך ו ֶ
ׂ ְמ ָחה ל ַ
ַּב ִּש
ֲרי ִעם ִּד ְב ִׁשי
ַל ִּתי ַיע ִ
ׁש ַמי ָאכ ְ
יתי מו ִֹרי ִעם ְּב ָ
ַלה ָא ִר ִ
אתי ְל ַג ּנִי אֲחו ִֹתי ּכ ָּ
ָּב ִ
ׂ ְכר ּו ּדו ִֹדים (שה"ש ,ה' א').
ֵעים ְׁשת ּו ְו ִש
ֲל ִביִ ,א ְכל ּו ר ִ
יתי יֵינִי ִעם ח ָ
ׁש ִת ִ
ָ
ֲלי.
י ְִהי ּו ְלרָצוֹן ִא ְמ ִרי ִּפי ו ְֶהגְיוֹן ִל ִּבי ְל ָפנֶי ָך ה' צו ִּרי וְגוֹא ִ

