תפילה לט"ו בשבט
תפילה נאה לאמרה לפני אכילת הפירות ביום ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות
בות לֵ הָ ֹּנות ָּבהֶׁ ם ְ ּבנֵ י ָא ָדםָ ,א ָּנא זַ ֵּכנ ּו לִ ְּטעֹּם
טו ֹּ
את בּ ֹּו ִאילָ ֹּנות ֹּ
עולָ ְמ ָך דָּ בָ ר ,וּבָ ָר ָ
ָא ָּנא השם ַרחוּם וְ חַ נּ וּןֶׁ ,ש ּלֹּא הֶׁ ְחסַ ְר ָּת מֵ ֹּ
רו ֶׁת ָ
רו ֶׁת ָ
רו ְממ ּו וְ יָ שוּב ּו ָּכל
יך ,אֲ ֶׁשר ָּב ּה יִ ְת ֹּ
צון ֶׁש ְ ּבפֵ ֹּ
עולָ ְמ ָך ,זַ ֵּכנִ י לְ הֶׁ ָא ַרת הָ ָר ֹּ
ימים ,אֲ ֶׁשר ּ ֵפ ַא ְר ָּת ָּבהֶׁ ם ֹּ
יך הַ ְ ּנ ִע ִ
ִמ ּנֹּפֶׁ ת צוּף ּ ֵפ ֹּ
ָ
ָ
ָ
אות ַּב ִּת ּווּן ָּכל
רו ֶׁתיך לִ ְר ֹּ
מות אֵ לֶׁ יך ָּב ַאהֲ בָ ה ,זַ ֵּכנִ י ִ ּבזְ כוּת ָּכל ַע ְּמך ֵּבית יִ ְש ָראֵ ל ,הַ ּט ֹּועֲ ִמים ַּב ּי ֹּום זֶׁה ִמ ֶׁשפַ ע ִמינֵ י ּ ֵפ ֹּ
עולָ ֹּ
הָ ֹּ
ָ
רו ֶׁתיך ִ ּב ְ ּודו ָּשה ו ְּב ָטהֳ ָרה לֶׁ ֶׁשם ָש ַמיִ ם ,לְ ַת ֵּון ָש ָר ָשם ְ ּכ ִפי ֶׁשהָ יָ ה ְ ּבַַ ן
מותָ .א ָּנא ,זַ ֵּכנ ּו לְ כַ ֵ ּון לִ ְטעֹּם ּ ֵפ ֹּ
עולָ ֹּ
ירות ֶׁש ְ ּבכָ ל הָ ֹּ
הַ ְּס ִפ ֹּ
ְ
דות הָ ֶׁעלְ ֹּיונִ ים הַ נּ ֹּו ָר ִאים
"מ ָּכל ֵעץ הַ ַַּן ָאכֹּל ּתֹּאכַ ל" .זַ ֵּכנִ י לַ ּס ֹּו ֹּ
ֵע ֶׁדן ִמ ֶׁו ֶׁ ּדםַּ ,ב ּ ָש ָעה ֶׁש ִּצ ָ ּוה הַ ּ ֵשם יִ ְת ָּב ֵרך לָ ָא ָדם הָ ִראש ֹּוןִ :
סוףַּ ,כאֲ ֶׁשר הֵ ִאיר עֲ ַדיִ ן
אור אֵ ין ֹּ
צון ,לִ ְדבֵ ווּת ִע ּ ָל ִאית ,לָ ֹּ
תו ְ ּכלִ י נִ ְפלָ א לְ הֶׁ ָא ַרת הָ ָר ֹּ
הַ ְ ַּנוּזִ ים ְ ּבכָ ל ּ ְפ ִרי ו ְּפ ִרי ,לִ ְסַֻ ּ ַלת ֱה ֹּיו ֹּ
לו ַש ָּבת.
אור הַ ַָּנוּז ,וְ ָא ָדם הָ ִראש ֹּון הָ יָ ה ְמז ָֻמן לְ ֹּיום ֶׁש ּ ֻכ ֹּ
הָ ֹּ
יו ָ
יוא ַעל יְ ֵדי הָ אֲ ִכילָ ה,
כולִ ים לִ זְ כּ ֹּות לְ כָ ל זֶׁה ,וְ ַד ָ
יךֶׁ ,ש ַַּם ַע ְכ ָשו ָאנ ּו יְ ֹּ
ית לָ נ ּו ַעל יְ ֵדי ְ ּב ִח ֵירי צַ דִּ ֶׁ
עולָ םַ ,א ָּתה ִ ַּ ִּל ָּ
ִרבּ ֹּו ֹּנו ֶׁשל ֹּ
או ָתםַ .על ֵּכן ָּבאנ ּו ַע ָּתה
יפים נִ ְפלָ ִאיםֶׁ ,שאֲ ִפ ּל ּו ַמלְ ָא ִכים אֵ ינָ ם ַמ ּ ִש ִיַים ֹּ
ִ ּכי ַעל יְ ֵדי אֲ ִכילָ ה ִ ּב ְ ּודו ָּשה ו ְּב ָטהֳ ָרה נִ ְמ ָש ִכים ַמ ִ ּו ִ
ָ
לְ בַ ֵּוש וּלְ ִה ְתחַ ֵּנן לְ פָ נֶׁ ָ
צוןּ ְ ,בהֶׁ ָא ַרת
רו ֶׁתיך ְ ּב ְו ֻד ּ ָשה ו ְּב ָטהֳ ָרהֶׁ ,ש ָּת ִאיר לָ נ ּו ְ ּבהֶׁ ָא ַרת הָ ָר ֹּ
יךָ ,א ִבינ ּו ַאב הָ ַר ְח ָמןֶׁ ,ש ִ ּנזְ ֶּׁכה ַּבאֲ ִכילַ ת ּ ֵפ ֹּ
הַ ּנ ַֹּעם הָ ֶׁעלְ ֹּיוןַ ,עד ֶׁש ִ ּנזְ ֶּׁכה לִ ְ ּכסֹּף וּלְ ִה ְש ּת ֹּו ֵוו ְמאֹּד אֵ לֶׁ ָ
או ָתנ ּו ִמַַ ְש ִמיו ֵּתנ ּו לְ ַַ ְמ ֵריַ ,עד אֲ ֶׁשר
צון מֻ ְפלָ ַ ,אֲ ֶׁשר ֹּיו ִציא ֹּ
יך ִ ּב ְר ֹּ
בוא ּו וְ יִ ְשאֲ ל ּו אֶׁ ת
דולָ ה ִמן הַ ּ ַמ ְל ָא ִכיםּ ִ ,כי עֲ ִת ִידים צַ דִּ ִיויםֶׁ ,ש ּתהא ְמ ִחצָ ָתם לְ פָ נִ ים ִמ ּ ַמלְ אֲ כֵ י הַ ּ ָש ֵרתַּ ,כאֲ ֶׁשר יָ ֹּ
נִ זְ ֶּׁכה לְ הַ ּ ָשַָ ה ְ ַּ ֹּ
יִ ְש ָראֵ ל ַמה ּ ָפ ַעל אֵ ל.
רו ֶׁת ָ
בו ְד ָך,
דו נִ ְמ ֶׁשכֶׁ ת ִה ְת ַַּ ּלוּת ְ ּכ ֹּ
יך ,זַ ֵּכנִ י לַ ּנ ַֹּעם הָ ֶׁעלְ ֹּיוןֶׁ ,ש ַעל יָ ֹּ
עולָ ם ,זַ ֵּכנִ י לַ ּנ ַֹּעם הָ ֶׁעלְ ֹּיון ,הַ ּש ֹּופֵ ַע וּמֵ ִאיר ְ ּבפֶׁ ֹּ
ִרבּ ֹּו ֹּנו ֶׁשל ֹּ
רו ֶׁתיךָ
ימת ּ ֵפ ֹּ
עולָ ם מֵ חָ ָדשָ .א ָּנא זַ ֵּכנ ּו ַעל יְ ֵדי ְט ִע ַ
יאה ,ש ֶֹּׁרש ָּכל עֲ ֶׁש ֶׁרת המאמרותֶׁ ,ש ָּבהֶׁ ם נִ ְב ָרא הָ ֹּ
ֶׁשהוּא ש ֶֹּׁרש ָּכל הַ ְ ּב ִר ָ
ְ
או ָת ּה אֲ בַ ֵּוש ִש ְב ִּתי ְ ּבבֶׁ ית ה' ָּכל
תו יִ ְת ָּב ֵרךַ .אחַ ת ָש ַאלְ ִּתי מֵ אֵ ת ה' ֹּ
לִ זְ כּ ֹּות לַ ּנ ַֹּעם הָ ֶׁעלְ ֹּיון ,לַ ְח ֹּזות ַּב ּנ ַֹּעם ה' וּלְ הַ ִ ּכיר ְ ַּ ֻד ּ ָל ֹּ
לו.
יְ מֵ י חַ ָ ּיי ,לַ ְח ֹּזות ַּב ּנ ַֹּעם ה' וּלְ בַ ֵּור ְ ּבהֵ יכָ ֹּ

תפילה על האתרוג
תפילה על אתרוג נאה שתיקן רבינו יוסף חיים מבגדד – ה"בן איש חי" זיע"א
יהי רצון מלפניך ה' אלוינו ואלוי אבותינ ו שתברך כל אילנות האתרוַ ,להוציא פירותיהם בעתם ויוציאו אתרוַים
טובים יפים ומהודרים ונויים מכל מום ולא יעלה בהם חזזית ויהיו שלמים ולא יהיה בהם שום חסרון ואפילו עויצת
הווץ ויהיו מצויים לנו ולכל ישראל אחינו בכל מוום שהם ,לויים בה מצות נטילה עם הלולב בחַ הסוכות שיבוא
עלינו לחיים טובים ולשלום כאשר צויתנו בתורתך ע"י משה עבדך ולוחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכפות
תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל.
ויהי רצון מלפניך ה' אלוינו ואלוי אבותינו שתעזרנו ותסייענו לויים מצוה זו של נטילת לולב והדס וערבה ואתרוַ
כתיוונה בזמנה בח ַ הסוכות שיבא עלינו לחיים טובים ולשלום בשמחה ובטוב לב ותזמין לנו אתרוַ יפה ומהודר
ושלם וכשר כהלכתו – ויהי רצון מלפני ה' אלוינו ואלוי אבותינו שתברך כל מיני האילנות ויוציאו פירותיהם בריבוי
שמנים וטובים ותברך כל הַפנים שיוציא ענבים הרבה שמנים טובים כדי שיהיה היין היוצא מהם מצוי לרוב לכל
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
עם בשמי ,אכלתי יערי עם דבשי שת יתי ייני עם חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים יהיו לרצון אמרי פי והַיון
לבי לפניך ה' צורי וַואלי.

באדיבות אתר תפילה ,אתר התפילות ,הברכות
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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
בחמישה עשר בשבט לַלות ברחמיך הרבים את ההתפארות החדשה ,העולה לפניך מכל יהודי ויהודי באשר הוא ,כי אתה
למדתנו על ידי צדיויך האמיתיים ,שאתה מחדש עולמך בשפע רב ובתפארת חדשה ,כפי ההתפארות החדשה המתַלה בכל
איש ישראל בכל עת ושעה .וככל שנַלה ונמצא נוודות טובות ופאר ַוונין בכל אחד ואחד ,כהתחדשותם בו בכל יום
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
על ידי כך לעולם כולו את כל הַוונים הנפלאים ,שבהם אתה חפץ להעשיר ולושט את עולמך ,זכנו לודש את עינינו,
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,
שלא היו מעולם ,בַוונים נפלאים ומחודשים ,באופן שיהא עולמך יפה יותר ויותר מיום ליום.
לפיכך זכנו ,א -ל אדיר ונורא ,שוכן שחוים יושב על חוַ הארץ ,שעיניו משוטטות בכל הארץ ,זכנו בעין טובה ובלב
אוהב ,טע בלבנו אחוות אחים ואהבת חברים ,למען נתחדש כולנו יחד עם כל אחינו בית ישראל להאמין בטוב הנפלא
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.
רבונו של עולם חוס וחננו ביום ודוש זה שהוא בחינת ראש השנה ראש השנה לאילנות שנאצלו בו נשמות ישראל לשיטת
רבי יהושוע ,יום אשר אתה מחדש בו את כל הבריאה ומוריד שפע של שכל ושפע של מוחין חדשים לנשמות ישראל,
המשולות לאילנות ,אנא השפע עלינו מאור המויפים הודושים ביום שמתחברים בו שני שמותיך הודושים הוי-ה ואד-ני
= בַימטריא איל"ן ,ביום שנמשכים בו שפע המויפים הודושים של הוי-ה ואד-ני ַימטריא סוכ"ה .חוס וחננו ,ושמע וול
תפילתנו ברחמים ,ותשפיע עלינו שפע וודש ,שפע אלוי ,שפע השכל באמת ,שפע המויפים הודושים ,שפע רוח וודש.
ויופתח לנו אור השכל ,וימהר תנועת שכלנו להשיַ במהירות ַדולה השַת המויפים הודושים ,ונזכה להשיַ השכל הנורא,
הנורא "ודם" ,שהוא אור הפנים ,עד שלא נצטרך להשתמש בשום הודמה ועל ידי השכל הזה נזכה ,שתהא שלהבת הלב
עולה מאליה תמיד .ותעזרנו שיתלהב לבנו בהתלהבות עצומה תמיד באמת לעבודתך וליראתך ברשפי שלהבת י-ה ,עד
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.
על כן באנו לשחר פניך ,אבינו ש בשמים ,אנא יכמרו רחמיך עלינו השתדל בהצלתנו והתאמץ בתיוון נפשותינו ,ותעזרנו
מעתה ,שלא יהיה לנו עוד שום התלהבות בלבנו לשום תאווה בעולם ,אפילו לדברים המותרים ,כל שכן וכל שכן שלא
יעלה על לבנו שום התלהבות חס ושלום לשום דבר איסור .ותעזרנו ותחננו ותשפיע עלינו בחמלתך ,שתהיה לנו התלהבות
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
אחרא ,שהיה בלבנו מעודנו עד היום הזה ,באופן שנזכה שייטהר לבבנו באמת ,ועל ידי זה נזכה לפרש שיחתנו לפניך
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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