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תפלה כללית לאומרה ביום ט"ו בשבט
סגולתו: לבטל גזירות, להמשיך ישועות, לעורר נקודת אהבה אמיתית ועמוקה בין 
האדם לבין קונו, בין האדם לבין משפחתו וסביבתו, לזיווג הגון לשלום בית ולזוגיות 

מוצלחת.

אשר  באהבתו,  ישראל  עמו  שומר  וחנון,  רחום  אב 
השנה  לכבוד  וחזקני  נא  אמצני  תפארתו,  ובו  גאוותו  עליו 
ברחמיך  לגלות  בשבט  עשר  בחמישה  החדשה,מתחילה 
יהודי  מכל  לפניך  העולה  החדשה,  ההתפארות  את  הרבים 
ויהודי באשר הוא, כי אתה למדתנו על ידי צדיקיך האמיתיים, 
כפי  חדשה,  ובתפארת  רב  בשפע  עולמך  מחדש  שאתה 
עת  בכל  ישראל  איש  בכל  המתגלה  החדשה  ההתפארות 
בכל  גוונין  ופאר  טובות  נקודות  ונמצא  שנגלה  וככל  ושעה. 
אחד ואחד, כהתחדשותם בו בכל יום תמיד, ובגילויים שלא 
היו מעולם. תפתח לנו פתחים ושערים לעולמות מרוממים 
של פדות וישע ותגלה 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 
בו  אשר  ישראל  בעמך  ולגלות  למצוא  אזכה  ובפרט  עשית, 
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 הגוונים הנפלאים, שבהם אתה 
חפץ להעשיר ולקשט את עולמך, זכנו לקדש את עינינו, למען 
בית  באחינו  ובפרט  ודבר,  ענין  בכל  והדר  זיו  טוב,  אך  נראה 
ישראל, למען נזכה לכל הטוב והשפע שאתה חפץ להשפיענו 
בכל  האינסופי  באורך  בעולם  מלכותך  לחדש  הטוב  כרצונך 
יום בהתפארות חדשה ביפעת הוד של פריחה ושגשוג, שלא 
היו מעולם, בגוונים נפלאים ומחודשים, באופן שיהא עולמך 
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יפה יותר ויותר מיום ליום.

לפיכך זכנו, א-ל אדיר ונורא, שוכן שחקים יושב על חוג 
ובלב  טובה  בעין  זכנו  הארץ,  בכל  משוטטות  שעיניו  הארץ, 
אוהב, טע בלבנו אחוות אחים ואהבת חברים, למען נתחדש 
הנפלא  בטוב  להאמין  ישראל  בית  אחינו  כל  עם  יחד  כולנו 
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 מקדשנו שיבנה 

במהרה בימינו אמן.

רבונו של עולם חוס וחננו ביום קדוש זה שהוא בחינת ראש 
השנה ראש השנה לאילנות שנאצלו בו נשמות ישראל לשיטת 
הבריאה  כל  את  בו  מחדש  אתה  אשר  יום   ) יהושוע  רבי   (
לנשמות  חדשים  מוחין  של  ושפע  שכל  של  שפע  ומוריד 
ישראל, המשולות לאילנות, אנא השפע עלינו מאור המקיפים 
הקדושים ביום שמתחברים בו שני שמותיך הקדושים הוי-ה 
ואד-ני = בגימטריא איל"ן, ביום שנמשכים בו שפע המקיפים 
הקדושים של הוי-ה ואד-ני גימטריא סוכ"ה. חוס וחננו, ושמע 
קול תפילתנו ברחמים, ותשפיע עלינו שפע קודש, שפע אלקי, 
שפע השכל באמת, שפע המקיפים הקדושים, שפע רוח קודש. 
ויופתח לנו אור השכל, וימהר תנועת שכלנו להשיג במהירות 
גדולה השגת המקיפים הקדושים, ונזכה להשיג השכל הנורא, 
הנקרא "קדם", שהוא אור הפנים, עד שלא נצטרך להשתמש 
בשום הקדמה 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 
נתקן על ידי התלהבות הלב דקדושה כל הפגמים שפגמנו על 
פגמי  כל  את  לתקן  ונזכה  אחרא,  דסטרא  הלב  התלהבות  ידי 
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רעות  לתאוות  גשמיים,  לדברים  וההתלהבות  החמימות 
עולם  לתאוות  ליצלן  רחמנא  הביאונו  אשר  רעות,  ולמידות 

הזה.

יכמרו  אנא  שבשמים,  אבינו  פניך,  לשחר  באנו  כן  על 
נפשותינו,  בתיקון  והתאמץ  בהצלתנו  השתדל  עלינו  רחמיך 
בלבנו  התלהבות  שום  עוד  לנו  יהיה  שלא  מעתה,  ותעזרנו 
לשום תאווה בעולם, אפילו לדברים המותרים, כל שכן וכל 
לשום  ושלום  חס  התלהבות  שום  לבנו  על  יעלה  שלא  שכן 
דבר איסור. ותעזרנו ותחננו ותשפיע עלינו בחמלתך, שתהיה 
לנו התלהבות הלב דקדושה להתלהב בשלהובין דרחימותא 
לשמך ולעבודתך באמת, להתפלל .להתחזק, ללמוד וללמד 
ולקיים את כל מצוותיך בהתלהבות גדול, בקדושה ובטהרה 
נזכה לתקן פגם התלהבות  זה  ידי  ועל  כרצונך הטוב באמת, 
הזה,  היום  עד  מעודנו  בלבנו  שהיה  אחרא,  דסטרא  הלב 
באופן שנזכה שייטהר לבבנו באמת, ועל ידי זה נזכה לפרש 
לפניך  ולהתחנן  אותך  ולפייס  לרצות  תמיד,  לפניך  שיחתנו 
בכל פעם בדיבורים קדושים חדשים אמיתיים באמת, שיהיו 
בהתקרבות  להתקרב  ונזכה  כבודך,  כסא  לפני  ולרצון  לנחת 

גדול באמת ובלב שלם, כאשר נאה לעם סגולתך

 תפלת הבן איש חי
לאומרה ביום ט"ו בשבט

הגוף,  ולבריאות  הנפש  לבריאות  בית,  לשלום  לעשירות,  בשפע,  לפרנסה  סגולתו: 
ולשמחה פנימית וכללית.

אנא ה' הושיעה נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה . 
אנא ה' הצליחה נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה . 
אנא ה' הרוויחה נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה . 

אנה ה' הטיבה נח היום הזה לאילן הוא ראש השנה . 
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אנא ה' ברך נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה . 
אל נא פצה שנה זו משמיר ושית, וברך עץ שמן וזית . 

אל נא במטר רווה חרבוני ישימון, 
וברך גפן ותאנה ורימון אל נא רומם עצרת עוללי טיפוחים, 

וברך אגוז ותמר ותפוחים. 
אל נא צדקך מעמד בל יפסק . 

וברך חרוב וקורסמטל ואפרסק.
אל נא חלץ קהילות אשר אליך תערוג . 

וברך התות והאגוז והאתרוג

תפלה לאומרה ביום ט"ו בשבט 
סגולתו: לבטל עין הרע, למחילת עוונות ולביטול כל הגזירות הקשות, להרגיש את 

אהבת ה', לתזונה נכונה ובריאה, ולבריאות הגוף והנפש.

ָבר,  ָדּ ֵמעֹוָלְמָך  ֶהְחַסְרָתּ  א  ֹלּ ֶשׁ ְוַחּנּון,  ַרחּום  השם  א  ָאָנּ
נּו  ַזֵכּ א  ָאָנּ ָאָדם,  ֵני  ְבּ ֶהם  ָבּ ֵלָהנֹות  טֹובֹות  ִאיָלנֹות  ּבֹו  ּוָבָראָת 
ֶהם  ָבּ ַאְרָתּ  ֵפּ ר  ֲאֶשׁ ִעיִמים,  ַהְנּ רֹוֶתיָך  ֵפּ צּוף  ֶפת  ִמֹנּ ֹעם  ִלְטּ
ִיְתרֹוְממּו  ּה  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ֵפרֹוֶתיָך,  ְבּ ֶשׁ ָהָרצֹון  ְלֶהָאַרת  ִני  ַזֵכּ עֹוָלְמָך, 
ָך  ַעְמּ ל  ָכּ ְזכּות  ִבּ ִני  ַזֵכּ ַאֲהָבה,  ָבּ ֵאֶליָך  ָהעֹוָלמֹות  ל  ָכּ ְוָיׁשּובּו 
רֹוֶתיָך ִלְראֹות  ַפע ִמיֵני ֵפּ ּיֹום ֶזה ִמֶשׁ ָרֵאל, ַהּטֹוֲעִמים ַבּ ית ִיְשׂ ֵבּ
ן ִלְטעֹם  נּו ְלַכֵוּ א, ַזֵכּ ָכל ָהעֹוָלמֹות. ָאָנּ ְבּ ִפירֹות ֶשׁ ל ַהְסּ ּקּון ָכּ ִתּ ַבּ
ִפי  ְכּ ם  ָרָשׁ ָשׁ ן  ְלַתֵקּ ַמִים,  ָשׁ ם  ֶלֶשׁ ּוְבָטֳהָרה  ה  דּוָשׁ ְקּ ִבּ רֹוֶתיָך  ֵפּ
ָלָאָדם  ֵרְך  ִיְתָבּ ם  ַהֵשּׁ ה  ָוּ ִצּ ֶשׁ ָעה  ָשּׁ ַבּ ם,  ִמֶקֶדּ ֵעֶדן  ַגן  ְבּ ָהָיה  ֶשׁ
ִני ַלּסֹודֹות ָהֶעְליֹוִנים  אַכל". ַזֵכּ ן ָאֹכל ֹתּ ל ֵעץ ַהַגּ ָהִראׁשֹון: "ִמָכּ
ִנְפָלא  ִלי  ְכּ ֱהיֹותֹו  ת  ִלְסֻגַלּ ּוְפִרי,  ִרי  ְפּ ָכל  ְבּ נּוִזים  ַהְגּ ַהּנֹוָרִאים 
ר ֵהִאיר  ֲאֶשׁ ִאית, ָלאֹור ֵאין סֹוף, ַכּ ְלֶהָאַרת ָהָרצֹון, ִלְדֵבקּות ִעָלּ
ת . ָבּ לֹו ַשׁ ֻכּ נּוז, ְוָאָדם ָהִראׁשֹון ָהָיה ְמֻזָמן ְליֹום ֶשׁ ֲעַדִין ָהאֹור ַהָגּ

יֶקיָך,  ַצִדּ ִחיֵרי  ְבּ ְיֵדי  ַעל  ָלנּו  יָתּ  ִלּ ִגּ ה  ַאָתּ עֹוָלם,  ל  ֶשׁ ִרּבֹונֹו 
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ו ָאנּו ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ְלָכל ֶזה, ְוַדיָקא ַעל ְיֵדי ָהֲאִכיָלה,  ם ַעְכָשׁ ַגּ ֶשׁ
יִפים  ַמִקּ ִכים  ִנְמָשׁ ּוְבָטֳהָרה  ה  דּוָשׁ ְקּ ִבּ ֲאִכיָלה  ְיֵדי  ַעל  י  ִכּ
אנּו  ן ָבּ ֵכּ יִגים אֹוָתם. ַעל  ׂ ֲאִפּלּו ַמְלָאִכים ֵאיָנם ַמִשּ ִנְפָלִאים, ֶשׁ
ה  ְזֶכּ ִנּ ֶשׁ ָהַרְחָמן,  ַאב  ָאִבינּו  ְלָפֶניָך,  ן  ּוְלִהְתַחֵנּ ׁש  ְלַבֵקּ ה  ַעָתּ
ֶהָאַרת  ְבּ ָלנּו  ִאיר  ָתּ ֶשׁ ּוְבָטֳהָרה,  ה  ְקֻדָשּׁ ְבּ רֹוֶתיָך  ֵפּ ֲאִכיַלת  ַבּ
ּתֹוֵקק  ּוְלִהְשׁ ֹסף  ִלְכּ ה  ְזֶכּ ִנּ ֶשׁ ַעם ָהֶעְליֹון, ַעד  ַהֹנּ ֶהָאַרת  ְבּ ָהָרצֹון, 
ִמיּוֵתנּו  ִמַגְשׁ אֹוָתנּו  יֹוִציא  ר  ֲאֶשׁ ֻמְפָלג,  ְרצֹון  ִבּ ֵאֶליָך  ְמֹאד 
י  ִכּ ְלָאִכים,  ַהַמּ ִמן  דֹוָלה  ְגּ ָגה  ׂ ְלַהָשּ ה  ִנְזֶכּ ר  ֲאֶשׁ ַעד  ְלַגְמֵרי, 
ֵרת,  ַהָשּׁ ְלֲאֵכי  ִמַמּ ְלָפִנים  ְמִחָצָתם  ּתהא  ֶשׁ יִקים,  ַצִדּ ֲעִתיִדים 

ַעל ֵאל. ָרֵאל ַמה ָפּ ֲאלּו ֶאת ִיְשׂ ר ָיבֹואּו ְוִיְשׁ ֲאֶשׁ ַכּ

ּוֵמִאיר  ֹוֵפַע  ַהּשׁ ָהֶעְליֹון,  ַעם  ַלֹנּ ִני  ַזֵכּ עֹוָלם,  ל  ֶשׁ ִרּבֹונֹו 
ּלּות  ִהְתַגּ ֶכת  ִנְמֶשׁ ָידֹו  ַעל  ֶשׁ ָהֶעְליֹון,  ַעם  ַלֹנּ ִני  ַזֵכּ ֶפרֹוֶתיָך,  ְבּ
ל ֲעֶשֶׂרת המאמרות,  ֶרׁש ָכּ ִריָאה, ֹשׁ ל ַהְבּ ֶרׁש ָכּ הּוא ֹשׁ בֹוְדָך, ֶשׁ ְכּ
רֹוֶתיָך  נּו ַעל ְיֵדי ְטִעיַמת ֵפּ א ַזֵכּ ֶהם ִנְבָרא ָהעֹוָלם ֵמָחָדׁש. ָאָנּ ָבּ ֶשׁ
ֵרְך.  תֹו ִיְתָבּ ֻדָלּ יר ְגּ ַעם ה' ּוְלַהִכּ ֹנּ ַעם ָהֶעְליֹון, ַלְחזֹות ַבּ ִלְזּכֹות ַלֹנּ
ְיֵמי  ל  ָכּ ֶבית ה'  ְבּ י  ְבִתּ ִשׁ ׁש  ֲאַבֵקּ י ֵמֵאת ה' אֹוָתּה  ַאְלִתּ ָשׁ ַאַחת 

ֵהיָכלֹו . ר ְבּ ַעם ה' ּוְלַבֵקּ ֹנּ י, ַלְחזֹות ַבּ ַחָיּ

תפלה לאומרה ביום ט"ו בשבט 
לפתיחת  והנפש,  הגוף  בריאות  הענינים,  בכל  וגשמי, הצלחה  רוחני  סגולתו: שפע 
לזכות  הסוכות,  בחג  יפה  אתרוג  לסגולת  שפע,  שערי  לפתיחת  הגון,  לזיווג  המזל, 
לארבעת הישועות המרומזות במילת אתר"ג: אמונה שלימה, תשובה שלימה, רפואה 

שלימה, גאולה שלימה.

ֵעץ  ֶזַרע  ַמְזִריַע  ֵעֶשׂב  א  ֶשׁ ֶדּ ָהָאֶרץ  א  ְדֵשׁ ַתּ ֱאֹלִהים  אֶמר  ַוֹיּ
ר ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ ַוְיִהי ֵכן. יב ַוּתֹוֵצא  ִרי ְלִמינֹו ֲאֶשׁ ִרי ֹעֶשׂה ְפּ ְפּ
ר ַזְרעֹו  ִרי ֲאֶשׁ א ֵעֶשׂב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנהּו ְוֵעץ ֹעֶשׂה ְפּ ֶשׁ ָהָאֶרץ ֶדּ

י טֹוב )בראשית א, יא-יב( ְרא ֱאֹלִהים ִכּ בֹו ְלִמיֵנהּו ַוַיּ
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ל  ָכּ ָבֵרְך  ְתּ ָפֶניָך ה' ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשׁ ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ
ם, ְויֹוִציאּו ֶאְתרֹוִגים  ִעָתּ רֹוֵתיֶהם ְבּ ִאיָלנֹות ָהֶאְתרֹוג ְלהֹוִציא ֵפּ
ֶהם  ָבּ ַיֲעֶלה  ְוֹלא  מּום.  ל  ִמָכּ ים  ּוְנִקִיּ ִרים  ּוְמֻהָדּ ָיִפים  טֹוִבים 
ַוֲאִפילּו  רֹון,  ִחָסּ ׁשּום  ָבֶהם  ְיִהי  ְוֹלא  ֵלִמים,  ְשׁ ְוִיְהיּו  ֲחָזִזית  ל  ָכּ
ָכל  ְבּ ַאֵחינּו  ָרֵאל  ִיְשׂ ּוְלָכל  ָלנּו  ְמצּוִיים  ְוִיְהיּו  קֹוץ.  ֲעִקיַצת 
ִעם  ְנִטיָלה  ִמְצַות  ִעם  ְנִטיָלה  ִמְצַות  ֶהם  ָבּ ם  ְלַקֵיּ ֵהם,  ֶשׁ ָמקֹום 
לֹום,  ּוְלָשׁ טֹוִבים  ים  ְלַחִיּ ָעֵלינּו  ֹבא  ָיּ ֶשׁ ּכֹות  ַהֻסּ ַחג  ְבּ ַהּלּוָלב 
 ) )ויקרא כג, מ  ָך,  ַעְבֶדּ ה  ֹמֶשׁ ְיֵדי  ַעל  תֹוָרֶתָך  ְבּ יָתנּו  ִצִוּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ
ָמִרים ַוֲעַנף  ת ְתּ ֹפּ ִרי ֵעץ ָהָדר ַכּ ּיֹום ָהִראׁשֹון ְפּ ם ָלֶכם ַבּ ּוְלַקְחֶתּ
ֵואֹלֵקי  ֱאֹלֵקינּו  ה'  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ִויִהי  ָנַחל.  ְוַעְרֵבי  ָעֹבת  ֵעץ 
ְנִטיַלת לּוָלב  ל  ֶשׁ זֹו  ִמְצָוה  ם  ְלַקֵיּ ּוְתַסְיֵענּו  ַעְזֵרנּו  ַתּ ֶשׁ ֲאבֹוֵתינּו, 
ֹבא ָעֵלינּו  ָיּ ּכֹות ֶשׁ ַחג ַהֻסּ ּה ְבּ ְזַמָנּ ִתְקָנּה ִבּ ַוֲהַדס ַוֲעָרָבה ְוֶאְתרֹוג ְכּ
ְוָנִקי  ר  ּוְמֻהָדּ ָיֶפה  ֶאְתרֹוג  ָלנּו  ְוַתְזִמין  לֹום,  ּוְלָשׁ טֹוִבים  ים  ְלַחִיּ

ִהְלָכתֹו. ר ְכּ ֵלם ְוָכֵשׁ ְוָשׁ

ָבֵרְך  ְתּ ֶשׁ ֲאבֹוֵתינּו  ֵואֹלֵקי  ֱאֹלֵקינּו  ה'  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ִויִהי 
ְוטֹוִבים,  ֵמִנים  ְשׁ ִרּבּוי,  ְבּ רֹוֵתיֶהם  ֵפּ ְויֹוִציאּו  ָהִאיָלנֹות  ִמיֵני  ל  ָכּ
ְוטֹוִבים,  ֵמִנים  ְשׁ ה,  ַהְרֵבּ ֲעָנִבים  ּיֹוִציאּו  ֶשׁ ָפִנים  ַהְגּ ֶאת  ּוְתָבֵרְך 
ָרֵאל  ִיְשׂ ָך  ַעְמּ ְלָכל  ָלֹרב  ָמצּוי  ֵמֶהם  ַהּיֹוֵצא  ִין  ַהַיּ ְהֶיה  ִיּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ
תֹות ְוָיִמים טֹוִבים  ָבּ ַשׁ ָלה ְבּ ם ּבֹו ִמְצַות ִקּדּוׁש ּוִמְצַות ַהְבָדּ ְלַקֵיּ
תּוב ( קהלת ט, ז( ֵלְך ֱאֹכל  ָכּ נּו ּוְבָכל ַאֵחינּו ִמְקָרא ֶשׁ ם ָבּ ְוִיְתַקֵיּ
ָהֱאֹלִהים  ָרָצה  ְכָבר  י  ִכּ ֵייֶנָך  טֹוב  ְבֶלב  ֵתה  ּוֲשׁ ַלְחֶמָך  ְמָחה  ִשׂ ְבּ
ה  ַכָלּ ֲאֹחִתי  י  ְלַגִנּ אִתי  ָבּ א(  ה,  השירים  (שיר  יָך.  ַמֲעֶשׂ ֶאת 
ִתיִתי ֵייִני ִעם  י ָשׁ ְבִשׁ י ַיְעִרי ִעם ִדּ ִמי ָאַכְלִתּ ָשׂ ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ְבּ
ִפי  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ּדֹוִדים.  ְכרּו  ְוִשׁ תּו  ְשׁ ֵרִעים  ִאְכלּו  ֲחָלִבי 

י ְלָפֶניָך ה' צּוִרי ְוֹגֲאִלי: ְוֶהְגיֹון ִלִבּ

ה  ָראּוי, ְוִנְזּכֶ ְזַמּנֹו ּכָ ֵלמּות ּבִ ׁשְ ם ִמְצַות ֶאְתרֹוג ּוִמיָניו ּבִ נּו ְלַקּיֵ ּוְתַזּכֵ
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ִהּדּור,  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ר  ּוְמֻהּדָ ר  ְוָכׁשֵ ָנֶאה  ֶאְתרֹוג  ָתִמיד  ָלנּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ָך  ַעּמְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַהְדַרת  ֵאר  ּפְ ה  ּוְתַגּלֶ ְוַהִהּדּור.  ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ת  ַ ְקֻדּשׁ יִפי  ַהְדַרת  ֵאר  ּפְ ּוִבְפָרט  עֹוָלם,  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ
ֵאי עֹוָלם  ל ּבָ ּתֹוְקקּו ְוִיְכְספּו ּכָ ר ִיׁשְ ים, ַעד ֲאׁשֶ ּיִ ִרים ָהֲאִמּתִ ׁשֵ ְוַהּכְ
ֵאי עֹוָלם  ל ּבָ ם; ְוָיׁשּובּו ּכָ ָמם ְוִתְפַאְרּתָ ׁשְ ֵלל ּבִ ֶהם - ְלִהּכָ ִלְכלל ּבָ

ל ְיֵמיֶהם ְלעֹוָלם: ֱאֶמת ּכָ ַדְרֵכיֶהם ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבֶ ֵליֵלְך ּבְ
) ליקוטי תפלות לרבי נתן מברסלב זצ"ל תפילה לג ח"ב(

ֶאְתרֹוג  ָלנּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּבְ ָנֶאה  ְלֶאְתרֹוג  נּו  ְוַזּכֵ
ַוֲהַדס  ְולּוָלב  ִהּדּור,  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ר  ּוְמֻהּדָ ֱאֶמת  ּבֶ ר  ְוָכׁשֵ ָנֶאה 
ְנִטיַלת  ִמְצַות  ם  ְלַקּיֵ ה  ְוִנְזּכֶ ִרים.  ּוְמֻהּדָ ְוָנִאים  ִרים  ׁשֵ ּכְ ַוֲעָרָבה 
ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ְזַמּנֹו  ּבִ ִמיִנים  ע  ַאְרּבַ
ה  ה ַוֲעצּוָמה, ְוֶאְזּכֶ ְמָחה ְוֶחְדָוה ַרּבָ ׂשִ ַאֲהָבה ּוְבִיְרָאה ּבְ ְגדֹוָלה, ּבְ
ָעה ִמיִנים  ל ָהַאְרּבָ ֱאֶמת ִעם ּכָ ָנה ְגדֹוָלה ּבֶ ַכּוָ ֵלם ּבְ ל ׁשָ לֹוַמר ַהּלֵ
פֹות  יף ַהַהּקָ ים ּוְלַהּקִ דֹוׁשִ ְענּוִעים ַהּקְ ל ַהּנַ ְענֹות, ּוְלַנְעֵנַע ּכָ ְוהֹוׁשַ
ַוֲעצּוָמה,  ה  ַרּבָ ְמָחה  ּוְבׂשִ ּוְבִיְרָאה  ַאֲהָבה  ּבְ ְוַהּכל  ַהּנֹוָראֹות, 
ְמָך  דֹול ְלׁשִ ֱאֶמת ּוִבְדֵבקּות ִנְפָלא ּוְבִהְתַלֲהבּות ּגָ ב ּבֶ ַנת ַהּלֵ ַכּוָ ּבְ
ְוִכְרצֹון  ְרצֹוְנָך  ּכִ ּוְבָתִמים,  ֱאֶמת  ּבֶ ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ

ים. ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ַצּדִ
ראׁש  ּבָ ׁשֶ ֵמַהּמִחין  ֶהָאָרה  יְך  ְלַהְמׁשִ ְענּוִעים  ַהּנַ ְיֵדי  ַעל  ה  ְוֶאְזּכֶ
ִלְבִחיַנת  ַהּמִחין  ִכין  ִנְמׁשָ ִיְהיּו  ם  ָ ּוִמּשׁ ְקָצוֹות,  ה  ָ ּשׁ ִ ַהּשׁ ְלתֹוְך 
ה ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם  ה ַמְלכּוְתָך ְלֵעין ּכל. ְוִנְזּכֶ ּלֶ ַמְלכּות, ְוִיְתּגַ
ה ְפַעְלּתֹו  י ַאּתָ עּול ּכִ ל ּפָ בּורֹוֶתָך ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּוֶתָך, ְוֵיַדע ּכָ ּגְ
ים  ַחּיִ רּוַח  ַמת  ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ְיַצְרּתֹו  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְיצּור  ל  ּכָ ְוָיִבין 

נּו ָכבֹוד ְוָהָדר ְלַמְלכּוֶתָך: יו ִיּתְ ַאּפָ ּבְ

)ליקוטי תפלות לרבי נתן מברסלב זצ"ל תפילה נז ח"ב(


