
 תפילה לט"ו בשבט
 ראש השנה לאילנות –תפילה נאה לאמרה לפני אכילת הפירות ביום ט"ו בשבט 

ֵני  ם ּבְ הֶׁ ת ּבָ ת ֵלָהנוֹּ בוֹּ ת טוֹּ ָבר, ּוָבָראָת ּבוֹּ ִאיָלנוֹּ ָלְמָך ּדָ ְחַסְרּתָ ֵמעוֹּ ּלֹּא הֶׁ א השם ַרחּום ְוַחּנּון, ש ֶׁ עֹּם ָאּנָ נּו ִלּטְ א ַזּכֵ ָאָדם, ָאּנָ

ָאַרת ָהרָ  ִני ְלהֶׁ ָלְמָך, ַזּכֵ ם עוֹּ הֶׁ ַאְרּתָ ּבָ ר ּפֵ ִעיִמים, ֲאש ֶׁ יָך ַהּנְ תֶׁ רוֹּ ת צּוף ּפֵ פֶׁ ל ִמּנֹּ ּובּו ּכָ ְממּו ְוָיש  ּה ִיְתרוֹּ ר ּבָ יָך, ֲאש ֶׁ תֶׁ ֵפרוֹּ ּבְ ן ש ֶׁ צוֹּ

ַפע ִמיֵני פֵּ  ה ִמש ֶׁ ם זֶׁ ּיוֹּ ֲעִמים ּבַ ָרֵאל, ַהּטוֹּ ית ִיש ְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְזכּות ּכָ ִני ּבִ ַאֲהָבה, ַזּכֵ יָך ּבָ ת ֵאלֶׁ ָלמוֹּ ל ָהעוֹּ ּוּון ּכָ ּתִ ת ּבַ יָך ִלְראוֹּ תֶׁ רוֹּ

ָכל ָהעוֹּ  ּבְ ת ש ֶׁ ִפירוֹּ ִפי ש ֶׁ ַהּסְ ם ּכְ ָרש ָ ן ש ָ ַמִים, ְלַתּוֵ ם ש ָ ש ֶׁ ה ּוְבָטֳהָרה לֶׁ דּוש ָ ּוְ יָך ּבִ תֶׁ רוֹּ ן ִלְטעֹּם ּפֵ נּו ְלַכּוֵ א, ַזּכֵ ת. ָאּנָ ן ָלמוֹּ ַַ ָהָיה ּבְ

אַכל". ַזכֵּ  ן ָאכֹּל ּתֹּ ַַּ ל ֵעץ ַה ן: "ִמּכָ וֹּ ֵרְך ָלָאָדם ָהִראש  ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהש ּ ּוָ ּצִ ָעה ש ֶׁ ָ ש ּ ם, ּבַ ּדֶׁ ן ִמוֶׁ ָרִאים ֵעדֶׁ ִנים ַהּנוֹּ ְליוֹּ ת ָהעֶׁ דוֹּ ִני ַלּסוֹּ

ר ֵאין  ִאית, ָלאוֹּ ן, ִלְדֵבוּות ִעּלָ ָאַרת ָהָרצוֹּ ִלי ִנְפָלא ְלהֶׁ תוֹּ ּכְ ת ֱהיוֹּ ּלַ ַֻ ִרי ּוְפִרי, ִלְס ָכל ּפְ נּוִזים ּבְ ְַּ ר ֵהִאיר ֲעַדִין ַה ֲאש ֶׁ ף, ּכַ סוֹּ

ם ן ָהָיה ְמֻזָמן ְליוֹּ וֹּ נּוז, ְוָאָדם ָהִראש  ַָּ ר ַה ת ָהאוֹּ ּבָ לוֹּ ש ַ ּכֻ  . ש ֶׁ

ת לְ  ִלים ִלְזּכוֹּ ו ָאנּו ְיכוֹּ ם ַעְכש ָ ַַּ ֶׁ יָך, ש  יוֶׁ ִחיֵרי ַצּדִ יּתָ ָלנּו ַעל ְיֵדי ּבְ ּלִ ִַּ ה  ָלם, ַאּתָ ל עוֹּ נוֹּ ש ֶׁ ה, ְוַדיָוא ַעל ְיֵדי ָהֲאִכיָלה, ִרּבוֹּ ָכל זֶׁ

יפִ  ִכים ַמּוִ ה ּוְבָטֳהָרה ִנְמש ָ דּוש ָ ּוְ י ַעל ְיֵדי ֲאִכיָלה ּבִ ה ּכִ אנּו ַעּתָ ן ּבָ ָתם. ַעל ּכֵ ים אוֹּ ִַ י ִ ֲאִפּלּו ַמְלָאִכים ֵאיָנם ַמש ּ ים ִנְפָלִאים, ש ֶׁ

ה ּוְבָטֳהָרה, ש ֶׁ  ָ ְוֻדש ּ יָך ּבְ תֶׁ רוֹּ ֲאִכיַלת ּפֵ ה ּבַ ְזּכֶׁ ּנִ ֶׁ יָך, ָאִבינּו ַאב ָהַרְחָמן, ש  ן ְלָפנֶׁ ש  ּוְלִהְתַחּנֵ אָ ְלַבּוֵ הֶׁ ן, ּבְ ָאַרת ָהָרצוֹּ הֶׁ ִאיר ָלנּו ּבְ ַרת ּתָ

ָתנּו ִמַַ  ִציא אוֹּ ר יוֹּ ן ֻמְפָלַ, ֲאש ֶׁ ְרצוֹּ יָך ּבִ ֵוו ְמאֹּד ֵאלֶׁ ּתוֹּ סֹּף ּוְלִהש ְ ה ִלּכְ ְזּכֶׁ ּנִ ֶׁ ן, ַעד ש  ְליוֹּ ַעם ָהעֶׁ ר ַהּנֹּ ְמֵרי, ַעד ֲאש ֶׁ ַַ ִמיּוֵתנּו ְל ש ְ

ּתהא ְמִחצָ  יִוים, ש ֶׁ י ֲעִתיִדים ַצּדִ ְלָאִכים, ּכִ ָלה ִמן ַהּמַ דוֹּ ְַּ ה  ַָ ָ ה ְלַהש ּ ת ִנְזּכֶׁ ֲאלּו אֶׁ אּו ְוִיש ְ ר ָיבוֹּ ֲאש ֶׁ ֵרת, ּכַ ָ ְלֲאֵכי ַהש ּ ָתם ְלָפִנים ִמּמַ

ַעל ֵאל ָרֵאל ַמה ּפָ  .ִיש ְ

ַעל ן, ש ֶׁ ְליוֹּ ַעם ָהעֶׁ ִני ַלּנֹּ יָך, ַזּכֵ תֶׁ רוֹּ פֶׁ ֵפַע ּוֵמִאיר ּבְ וֹּ ן, ַהש ּ ְליוֹּ ַעם ָהעֶׁ ִני ַלּנֹּ ָלם, ַזּכֵ ל עוֹּ נוֹּ ש ֶׁ ּלּות ִרּבוֹּ ַַּ ת ִהְת כֶׁ ְדָך,  ָידוֹּ ִנְמש ֶׁ בוֹּ ּכְ

נּו ַעל ְידֵ  א ַזּכֵ . ָאּנָ ָלם ֵמָחָדש  ם ִנְבָרא ָהעוֹּ הֶׁ ּבָ ת המאמרות, ש ֶׁ רֶׁ ל ֲעש ֶׁ ש  ּכָ ֹּרֶׁ ִריָאה, ש  ל ַהּבְ ש  ּכָ ֹּרֶׁ הּוא ש  יָך ש ֶׁ תֶׁ רוֹּ י ְטִעיַמת ּפֵ

ֵרְך. ַאחַ  תוֹּ ִיְתּבָ ֻדּלָ ְַּ יר  ַעם ה' ּוְלַהּכִ ּנֹּ ת ּבַ ן, ַלְחזוֹּ ְליוֹּ ַעם ָהעֶׁ ת ַלּנֹּ ל ִלְזּכוֹּ ית ה' ּכָ בֶׁ י ּבְ ְבּתִ ש  ש ִ ָתּה ֲאַבּוֵ י ֵמֵאת ה' אוֹּ ַאְלּתִ ת ש ָ

ֵהיָכלוֹּ  ר ּבְ ַעם ה' ּוְלַבּוֵ ּנֹּ ת ּבַ י, ַלְחזוֹּ  . ְיֵמי ַחּיָ

 

 תפילה על האתרוג

 ה"בן איש חי" זיע"א –תפילה על אתרוג נאה שתיקן רבינו יוסף חיים מבגדד 

ו שתברך כל אילנות האתרוַ, להוציא פירותיהם בעתם ויוציאו אתרוַים יהי רצון מלפניך ה' אלוינו ואלוי אבותינ

טובים יפים ומהודרים ונויים מכל מום ולא יעלה בהם חזזית ויהיו שלמים ולא יהיה בהם שום חסרון ואפילו עויצת 

ת שיבוא הווץ ויהיו מצויים לנו ולכל ישראל אחינו בכל מוום שהם, לויים בה מצות נטילה עם הלולב בחַ הסוכו

ביום הראשון פרי עץ הדר וכפות   עלינו לחיים טובים ולשלום כאשר צויתנו בתורתך ע"י משה עבדך ולוחתם לכם

 .תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל

ויהי רצון מלפניך ה' אלוינו ואלוי אבותינו שתעזרנו ותסייענו לויים מצוה זו של נטילת לולב והדס וערבה ואתרוַ 

ַ הסוכות שיבא עלינו לחיים טובים ולשלום בשמחה ובטוב לב ותזמין לנו אתרוַ יפה ומהודר כתיוונה בזמנה בח

ויהי רצון מלפני ה' אלוינו ואלוי אבותינו שתברך כל מיני האילנות ויוציאו פירותיהם בריבוי  –ושלם וכשר כהלכתו 

היין היוצא מהם מצוי לרוב לכל שמנים וטובים ותברך כל הַפנים שיוציא ענבים הרבה שמנים טובים כדי שיהיה 

עמך ישראל לויים בו מצות וידוש ומצות הבדלה בשבתות וימים טובים ויתויים בנו ובכל ישראל אחינו מורא שכתב 

"לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה אלווים את מעשיך" באתי לַני אחותי כלה אריתי מורי 

יתי ייני עם חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים יהיו לרצון אמרי פי והַיון עם בשמי, אכלתי יערי עם דבשי שת

 .לבי לפניך ה' צורי וַואלי
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 תפילה נוספת לט"ו בשבט
אב רחום וחנון, שומר עמו ישראל באהבתו, אשר עליו ַאוותו ובו תפארתו, אמצני נא וחזוני לכבוד השנה החדשה,מתחילה 

יך הרבים את ההתפארות החדשה, העולה לפניך מכל יהודי ויהודי באשר הוא, כי אתה בחמישה עשר בשבט לַלות ברחמ

למדתנו על ידי צדיויך האמיתיים, שאתה מחדש עולמך בשפע רב ובתפארת חדשה, כפי ההתפארות החדשה המתַלה בכל 

דשותם בו בכל יום איש ישראל בכל עת ושעה. וככל שנַלה ונמצא נוודות טובות ופאר ַוונין בכל אחד ואחד, כהתח

תמיד, ובַילויים שלא היו מעולם. תפתח לנו פתחים ושערים לעולמות מרוממים של פדות וישע ותַלה לנו סודות כמוסים 

 .ושבילים חדשים להיכלות של מעלה

אבינו, אב הרחמן, אוהב עמו ישראל לעד, חננו מאתך לב טוב ועין טובה למצוא חן ושכל טוב יופי ופאר בכל הבריאה 

הנפלאה אשר בראת ובכל ברואיך מעשי ידיך, כולם בחכמה עשית, ובפרט אזכה למצוא ולַלות בעמך ישראל אשר בו 

תתפאר, בכל אחד מהם אפילו בפחות שבפחותים, את הוד כבודך, את זיו הדרך לרצונך ולתפארתך, עד שנזכה להמשיך 

העשיר ולושט את עולמך, זכנו לודש את עינינו, על ידי כך לעולם כולו את כל הַוונים הנפלאים, שבהם אתה חפץ ל

למען נראה אך טוב, זיו והדר בכל ענין ודבר, ובפרט באחינו בית ישראל, למען נזכה לכל הטוב והשפע שאתה חפץ 

להשפיענו כרצונך הטוב לחדש מלכותך בעולם באורך האינסופי בכל יום בהתפארות חדשה ביפעת הוד של פריחה ושַשוַ, 

 .ולם, בַוונים נפלאים ומחודשים, באופן שיהא עולמך יפה יותר ויותר מיום ליוםשלא היו מע

ל אדיר ונורא, שוכן שחוים יושב על חוַ הארץ, שעיניו משוטטות בכל הארץ, זכנו בעין טובה ובלב -לפיכך זכנו, א

להאמין בטוב הנפלא  אוהב, טע בלבנו אחוות אחים ואהבת חברים, למען נתחדש כולנו יחד עם כל אחינו בית ישראל

המתחדש בכל יום, טוב שלא היה מעולם, אשר אתה בכבודך ובעצמך משפיע אותו עלינו מכסא כבודך, מעצמיותך ממש, 

שהוא שורש כל נשמות ישראל, עד אשר נזכה באחוותנו זו למשוך אותך אלינו ולהשכין שכינתך בבית מודשנו שיבנה 

 .במהרה בימינו אמן

 ות שנאצלו בו נשמות ישראל לשיטת חננו ביום ודוש זה שהוא בחינת ראש השנה ראש השנה לאילנרבונו של עולם חוס ו

יום אשר אתה מחדש בו את כל הבריאה ומוריד שפע של שכל ושפע של מוחין חדשים לנשמות ישראל,  ,רבי יהושוע

ני -ה ואד-שמותיך הודושים הוי המשולות לאילנות, אנא השפע עלינו מאור המויפים הודושים ביום שמתחברים בו שני

ני ַימטריא סוכ"ה. חוס וחננו, ושמע וול -ה ואד-= בַימטריא איל"ן, ביום שנמשכים בו שפע המויפים הודושים של הוי

תפילתנו ברחמים, ותשפיע עלינו שפע וודש, שפע אלוי, שפע השכל באמת, שפע המויפים הודושים, שפע רוח וודש. 

מהר תנועת שכלנו להשיַ במהירות ַדולה השַת המויפים הודושים, ונזכה להשיַ השכל הנורא, ויופתח לנו אור השכל, וי

"ודם", שהוא אור הפנים, עד שלא נצטרך להשתמש בשום הודמה ועל ידי השכל הזה נזכה, שתהא שלהבת הלב  הנורא

ה, עד -ך ברשפי שלהבת יעולה מאליה תמיד. ותעזרנו שיתלהב לבנו בהתלהבות עצומה תמיד באמת לעבודתך וליראת

אשר נתון על ידי התלהבות הלב דודושה כל הפַמים שפַמנו על ידי התלהבות הלב דסטרא אחרא, ונזכה לתון את כל 

 .פַמי החמימות וההתלהבות לדברים ַשמיים, לתאוות רעות ולמידות רעות, אשר הביאונו רחמנא ליצלן לתאוות עולם הזה

בשמים, אנא יכמרו רחמיך עלינו השתדל בהצלתנו והתאמץ בתיוון נפשותינו, ותעזרנו על כן באנו לשחר פניך, אבינו ש

מעתה, שלא יהיה לנו עוד שום התלהבות בלבנו לשום תאווה בעולם, אפילו לדברים המותרים, כל שכן וכל שכן שלא 

לתך, שתהיה לנו התלהבות יעלה על לבנו שום התלהבות חס ושלום לשום דבר איסור. ותעזרנו ותחננו ותשפיע עלינו בחמ

הלב דודושה להתלהב בשלהובין דרחימותא לשמך ולעבודתך באמת, להתפלל .להתחזו, ללמוד וללמד ולויים את כל 

מצוותיך בהתלהבות ַדול, בודושה ובטהרה כרצונך הטוב באמת, ועל ידי זה נזכה לתון פַם התלהבות הלב דסטרא 

אופן שנזכה שייטהר לבבנו באמת, ועל ידי זה נזכה לפרש שיחתנו לפניך אחרא, שהיה בלבנו מעודנו עד היום הזה, ב

תמיד, לרצות ולפייס אותך ולהתחנן לפניך בכל פעם בדיבורים ודושים חדשים אמיתיים באמת, שיהיו לנחת ולרצון לפני 

 כסא כבודך, ונזכה להתורב בהתורבות ַדול באמת ובלב שלם, כאשר נאה לעם סַולתך
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