אוצר
תפלות וסגולות

ליום הישועות

ט"ו בשבט

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.

אב רחום וחנון ,שומר עמו ישראל באהבתו ,אשר
עליו גאוותו ובו תפארתו ,אמצני נא וחזקני לכבוד השנה
החדשה,מתחילה בחמישה עשר בשבט לגלות ברחמיך
הרבים את ההתפארות החדשה ,העולה לפניך מכל יהודי
ויהודי באשר הוא ,כי אתה למדתנו על ידי צדיקיך האמיתיים,
שאתה מחדש עולמך בשפע רב ובתפארת חדשה ,כפי
ההתפארות החדשה המתגלה בכל איש ישראל בכל עת
ושעה .וככל שנגלה ונמצא נקודות טובות ופאר גוונין בכל
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
עשית ,ובפרט אזכה למצוא ולגלות 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 הגוונים הנפלאים ,שבהם אתה
חפץ להעשיר ולקשט את עולמך ,זכנו לקדש 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 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
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 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
( 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 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
ידי התלהבות הלב דסטרא אחרא ,ונזכה לתקן את כל פגמי
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החמימות וההתלהבות לדברים גשמיים ,לתאוות רעות
ולמידות רעות ,אשר הביאונו רחמנא ליצלן לתאוות עולם
הזה.
על כן באנו לשחר פניך ,אבינו שבשמים ,אנא יכמרו
רחמיך עלינו השתדל בהצלתנו והתאמץ בתיקון 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 דקדושה להתלהב בשלהובין דרחימותא
לשמך ולעבודתך באמת ,להתפלל .להתחזק ,ללמוד וללמד
ולקיים את כל מצוותיך בהתלהבות גדול ,בקדושה ובטהרה
כרצונך הטוב באמת ,ועל ידי זה נזכה לתקן פגם 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 קדושים חדשים אמיתיים באמת ,שיהיו
לנחת ולרצון לפני כסא כבודך ,ונזכה להתקרב בהתקרבות
גדול באמת ובלב שלם ,כאשר נאה לעם סגולתך

תפלת הבן איש חי
לאומרה ביום ט"ו בשבט
סגולתו :לפרנסה בשפע ,לעשירות ,לשלום בית ,לבריאות הנפש ולבריאות הגוף,
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.

ָא ָּנא השם רַ חוּ ם וְ ַחנּ וּ ןֶ ׁ ,ש ֹּלא ֶה ְח ַסרְ ָּת ֵמעוֹלָ ְמךָ ָּדבָ ר,
את בּ ֹו ִאילָ נוֹת טוֹבוֹת לֵ ָהנוֹת ָּב ֶהם ְּבנֵ י ָאדָ םָ ,א ָּנא זַ ֵּכנוּ
וּ בָ רָ ָ
לִ ְּטעֹם ִמ ֹּנ ֶפת צוּ ף ֵּפרו ֶֹתיךָ ַה ְּנ ִע ִימיםֲ ,א ׁ ֶשר ֵּפ ַארְ ָּת ָּב ֶהם
עוֹלָ ְמךָ  ,זַ ֵּכנִ י לְ ֶה ָארַ ת ָהרָ צוֹן ׁ ֶש ְּב ֵפרו ֶֹתיךָ ֲ ,א ׁ ֶשר ָּב ּה יִ ְתרו ְֹממוּ
וְ יָ ׁשוּ בוּ ָּכל ָהעוֹלָ מוֹת ֵאלֶ יךָ ָּב ַא ֲהבָ ה ,זַ ֵּכנִ י ִּבזְ כוּ ת ָּכל ַע ְּמךָ
ֵּבית יִ ְשׂרָ ֵאלַ ,ה ּטו ֲֹע ִמים ַּביּ וֹם זֶ ה ִמ ׁ ֶש ַפע ִמינֵ י ֵּפרו ֶֹתיךָ לִ רְ אוֹת
ַּב ִּת ּקוּ ן ָּכל ַה ְּס ִפירוֹת ׁ ֶש ְּבכָ ל ָהעוֹלָ מוֹתָ .א ָּנא ,זַ ֵּכנוּ לְ כַ ֵּון לִ ְטעֹם
ֵּפרו ֶֹתיךָ ִּב ְּקדוּ ׁ ָשה וּ בְ ָט ֳהרָ ה לֶ ׁ ֶשם ׁ ָש ַמיִ ם ,לְ ַת ֵּקן ׁ ָשרָ ׁ ָשם ְּכ ִפי
ׁ ֶש ָהיָ ה ְּבגַ ן ֵעדֶ ן ִמ ֶק ֶּדםַּ ,ב ׁ ָּש ָעה ׁ ֶש ִּצ ָּוה ַה ׁ ֵּשם יִ ְת ָּברֵ ךְ לָ ָאדָ ם
"מ ָּכל ֵעץ ַה ַּגן ָאכֹל ּ ֹתאכַ ל" .זַ ֵּכנִ י לַ ּסוֹדוֹת ָה ֶעלְ יוֹנִ ים
אשוֹןִ :
ָהרִ ׁ
ַהנּ וֹרָ ִאים ַה ְּגנוּ זִ ים ְּבכָ ל ְּפרִ י וּ ְפרִ י ,לִ ְסג ַֻּלת ֱהיוֹת ֹו ְּכלִ י נִ ְפלָ א
לְ ֶה ָארַ ת ָהרָ צוֹן ,לִ דְ בֵ קוּ ת ִע ָּל ִאית ,לָ אוֹר ֵאין סוֹףַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ֵה ִאיר
אשוֹן ָהיָ ה ְמז ָֻמן לְ יוֹם ׁ ֶש ּ ֻכל ֹו ׁ ַש ָּבת .
ֲעדַ יִ ן ָהאוֹר ַה ָּגנוּ ז ,וְ ָאדָ ם ָהרִ ׁ
רִ בּ וֹנ ֹו ׁ ֶשל עוֹלָ םַ ,א ָּתה ִּג ִּל ָּית לָ נוּ ַעל יְ דֵ י ְּב ִחירֵ י ַצ ִּד ֶיקיךָ ,
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ׁ ֶש ַּגם ַעכְ ׁ ָשו ָאנוּ יְ כוֹלִ ים לִ זְ כּ וֹת לְ כָ ל זֶ ה ,וְ דַ ָיקא ַעל יְ דֵ י ָה ֲאכִ ילָ ה,
ִּכי ַעל יְ דֵ י ֲאכִ ילָ ה ִּב ְּקדוּ ׁ ָשה וּ בְ ָט ֳהרָ ה נִ ְמ ׁ ָשכִ ים ַמ ִּק ִיפים
נִ ְפלָ ִאיםֶ ׁ ,ש ֲא ִפלּ וּ ַמלְ ָאכִ ים ֵאינָ ם ַמ ִּשׂיגִ ים או ָֹתםַ .על ֵּכן ָּבאנוּ
ַע ָּתה לְ בַ ֵּק ׁש וּ לְ ִה ְת ַח ֵּנן לְ ָפנֶ יךָ ָ ,אבִ ינוּ ַאב ָהרַ ְח ָמןֶ ׁ ,ש ִּנזְ ֶּכה
ַּב ֲאכִ ילַ ת ֵּפרו ֶֹתיךָ ְּב ְקדֻ ׁ ָּשה וּ בְ ָט ֳהרָ הֶ ׁ ,ש ָּת ִאיר לָ נוּ ְּב ֶה ָארַ ת
ָהרָ צוֹןְּ ,ב ֶה ָארַ ת ַה ֹּנ ַעם ָה ֶעלְ יוֹןַ ,עד ׁ ֶש ִּנזְ ֶּכה לִ ְּכסֹף וּ לְ ִה ׁ ְש ּתו ֵֹקק
ְמאֹד ֵאלֶ יךָ ִּברְ צוֹן מֻ ְפלָ גֲ ,א ׁ ֶשר יו ִֹציא או ָֹתנוּ ִמגַ ׁ ְש ִמיוּ ֵתנוּ
לְ גַ ְמרֵ יַ ,עד ֲא ׁ ֶשר נִ זְ ֶּכה לְ ַה ָּשׂגָ ה ְּגדוֹלָ ה ִמן ַה ַּמלְ ָאכִ יםִּ ,כי
ֲע ִתידִ ים ַצ ִּד ִיקיםֶ ׁ ,ש ּתהא ְמ ִח ָצ ָתם לְ ָפנִ ים ִמ ַּמלְ ֲאכֵ י ַה ׁ ָּשרֵ ת,
ַּכ ֲא ׁ ֶשר יָ בוֹאוּ וְ יִ ׁ ְש ֲאלוּ ֶאת יִ ְשׂרָ ֵאל ַמה ָּפ ַעל ֵאל.
רִ בּ וֹנ ֹו ׁ ֶשל עוֹלָ ם ,זַ ֵּכנִ י לַ ֹּנ ַעם ָה ֶעלְ יוֹןַ ,ה ׁ ּשו ֵֹפ ַע וּ ֵמ ִאיר
ְּב ֶפרו ֶֹתיךָ  ,זַ ֵּכנִ י לַ ֹּנ ַעם ָה ֶעלְ יוֹןֶ ׁ ,ש ַעל יָ ד ֹו נִ ְמ ׁ ֶשכֶ ת ִה ְת ַּגלּ וּ ת
שרֶ ׁש ָּכל ֲע ֶשׂרֶ ת המאמרות,
שרֶ ׁש ָּכל ַה ְּברִ ָיאהֹ ׁ ,
ְּכבוֹדְ ךָ ֶ ׁ ,שהוּ א ׁ ֹ
ׁ ֶש ָּב ֶהם נִ בְ רָ א ָהעוֹלָ ם ֵמ ָחדָ ׁשָ .א ָּנא זַ ֵּכנוּ ַעל יְ דֵ י ְט ִע ַימת ֵּפרו ֶֹתיךָ
לִ זְ כּ וֹת לַ ֹּנ ַעם ָה ֶעלְ יוֹן ,לַ ְחזוֹת ַּב ֹּנ ַעם ה' וּ לְ ַה ִּכיר ְּגדֻ ָּלת ֹו יִ ְת ָּברֵ ךְ .
ַא ַחת ׁ ָש ַאלְ ִּתי ֵמ ֵאת ה' או ָֹת ּה ֲאבַ ֵּק ׁש ׁ ִשבְ ִּתי ְּבבֶ ית ה' ָּכל יְ ֵמי
ַח ָּיי ,לַ ְחזוֹת ַּב ֹּנ ַעם ה' וּ לְ בַ ֵּקר ְּב ֵהיכָ ל ֹו .

תפלה לאומרה ביום ט"ו בשבט
סגולתו :שפע רוחני וגשמי ,הצלחה בכל הענינים ,בריאות הגוף והנפש ,לפתיחת
המזל ,לזיווג הגון ,לפתיחת שערי שפע ,לסגולת אתרוג יפה בחג הסוכות ,לזכות
לארבעת הישועות המרומזות במילת אתר"ג :אמונה שלימה ,תשובה שלימה ,רפואה
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אמר ֱאל ִֹהים ַּתדְ ׁ ֵשא ָה ָארֶ ץ ֶּד ׁ ֶשא ֵע ֶשׂב ַמזְ רִ ַיע זֶ רַ ע ֵעץ
וַ ֹּי ֶ
ְּפרִ י ע ֶֹשׂה ְּפרִ י לְ ִמינ ֹו ֲא ׁ ֶשר זַ רְ ע ֹו ב ֹו ַעל ָה ָארֶ ץ וַ יְ ִהי כֵ ן .יב וַ ּתו ֵֹצא
ָה ָארֶ ץ ֶּד ׁ ֶשא ֵע ֶשׂב ַמזְ רִ ַיע זֶ רַ ע לְ ִמינֵ הוּ וְ ֵעץ ע ֶֹשׂה ְּפרִ י ֲא ׁ ֶשר זַ רְ ע ֹו
ב ֹו לְ ִמינֵ הוּ וַ ַּירְ א ֱאל ִֹהים ִּכי טוֹב (בראשית א ,יא-יב)
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יְ ִהי רָ צוֹן ִמ ְּל ָפנֶ יךָ ה' ֱאל ֵֹקינוּ וֵ אל ֵֹקי ֲאבו ֵֹתינוּ ֶ ׁ ,ש ְּתבָ רֵ ךְ ָּכל
ִאילָ נוֹת ָה ֶא ְתרוֹג לְ הו ִֹציא ֵּפרו ֵֹת ֶיהם ְּב ִע ָּתם ,וְ יו ִֹציאוּ ֶא ְתרוֹגִ ים
טוֹבִ ים יָ ִפים וּ ְמהֻ ָּדרִ ים וּ נְ ִק ִּיים ִמ ָּכל מוּ ם .וְ לֹא יַ ֲעלֶ ה ָּב ֶהם
ָּכל ֲחזָ זִ ית וְ יִ ְהיוּ ׁ ְשלֵ ִמים ,וְ לֹא יְ ִהי בָ ֶהם ׁשוּ ם ִח ָּסרוֹן ,וַ ֲא ִפילוּ
ֲע ִק ַיצת קוֹץ .וְ יִ ְהיוּ ְמצוּ יִ ים לָ נוּ וּ לְ כָ ל יִ ְשׂרָ ֵאל ַא ֵחינוּ ְּבכָ ל
ָמקוֹם ׁ ֶש ֵהם ,לְ ַק ֵּים ָּב ֶהם ִמ ְצוַ ת נְ ִטילָ ה ִעם ִמ ְצוַ ת נְ ִטילָ ה ִעם
ַהלּ וּ לָ ב ְּב ַחג ַה ּ ֻסכּ וֹת ׁ ֶש ָּיבֹא ָעלֵ ינוּ לְ ַח ִּיים טוֹבִ ים וּ לְ ׁ ָשלוֹם,
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִצ ִּו ָיתנוּ ְּבתוֹרָ ֶתךָ ַעל יְ דֵ י מ ׁ ֶֹשה ַעבְ ֶּדךָ ( ,ויקרא כג ,מ )
אשוֹן ְּפרִ י ֵעץ ָהדָ ר ַּכ ּ ֹפת ְּת ָמרִ ים וַ ֲענַ ף
וּ לְ ַק ְח ֶּתם לָ כֶ ם ַּביּ וֹם ָהרִ ׁ
ֵעץ ָעבֹת וְ ַערְ בֵ י נָ ַחל .וִ ִיהי רָ צוֹן ִמ ְּל ָפנֶ יךָ ה' ֱאל ֵֹקינוּ וֵ אל ֵֹקי
ֲאבו ֵֹתינוּ ֶ ׁ ,ש ַּת ַעזְ רֵ נוּ וּ ְת ַסיְ ֵענוּ לְ ַק ֵּים ִמ ְצוָ ה ז ֹו ׁ ֶשל נְ ִטילַ ת לוּ לָ ב
וַ ֲהדַ ס וַ ֲערָ בָ ה וְ ֶא ְתרוֹג ְּכ ִת ְקנָ ּה ִּבזְ ַמ ָּנ ּה ְּב ַחג ַה ּ ֻסכּ וֹת ׁ ֶש ָּיבֹא ָעלֵ ינוּ
לְ ַח ִּיים טוֹבִ ים וּ לְ ׁ ָשלוֹם ,וְ ַתזְ ִמין לָ נוּ ֶא ְתרוֹג יָ ֶפה וּ ְמהֻ ָּדר וְ נָ ִקי
וְ ׁ ָשלֵ ם וְ כָ ׁ ֵשר ְּכ ִהלְ כָ תוֹ.
וִ ִיהי רָ צוֹן ִמ ְּל ָפנֶ יךָ ה' ֱאל ֵֹקינוּ וֵ אל ֵֹקי ֲאבו ֵֹתינוּ ׁ ֶש ְּתבָ רֵ ךְ
ָּכל ִמינֵ י ָה ִאילָ נוֹת וְ יו ִֹציאוּ ֵּפרו ֵֹת ֶיהם ְּברִ בּ וּ יְ ׁ ,ש ֵמנִ ים וְ טוֹבִ ים,
וּ ְתבָ רֵ ךְ ֶאת ַה ְּג ָפנִ ים ׁ ֶשיּ ו ִֹציאוּ ֲענָ בִ ים ַהרְ ֵּבהְ ׁ ,ש ֵמנִ ים וְ טוֹבִ ים,
ְּכדֵ י ׁ ֶש ִּי ְהיֶ ה ַה ַּייִ ן ַהיּ ו ֵֹצא ֵמ ֶהם ָמצוּ י לָ רֹב לְ כָ ל ַע ְּמךָ יִ ְשׂרָ ֵאל
לְ ַק ֵּים בּ ֹו ִמ ְצוַ ת ִקדּ וּ ׁש וּ ִמ ְצוַ ת ַהבְ ָּדלָ ה ְּב ׁ ַש ָּבתוֹת וְ יָ ִמים טוֹבִ ים
וְ יִ ְת ַק ֵּים ָּבנוּ וּ בְ כָ ל ַא ֵחינוּ ִמ ְקרָ א ׁ ֶש ָּכתוּ ב ) קהלת ט ,ז) לֵ ךְ ֱאכֹל
ְּב ִש ְׂמ ָחה לַ ְח ֶמךָ וּ ׁ ֲש ֵתה בְ לֶ ב טוֹב יֵ ינֶ ךָ ִּכי כְ בָ ר רָ ָצה ָה ֱאל ִֹהים
אתי לְ גַ ִּני ֲאח ִֹתי כַ ָּלה
ֶאת ַמ ֲע ֶשׂיךָ ) .שיר השירים ה ,א) ָּב ִ
ָארִ ִיתי מוֹרִ י ִעם ְּב ָש ִׂמי ָאכַ לְ ִּתי יַ ְערִ י ִעם ִּדבְ ׁ ִשי ׁ ָש ִת ִיתי יֵ ינִ י ִעם
ֲחלָ בִ י ִאכְ לוּ רֵ ִעים ׁ ְשתוּ וְ ׁ ִשכְ רוּ דּ וֹדִ ים .יִ ְהיוּ לְ רָ צוֹן ִא ְמרֵ י ִפי
וְ ֶהגְ יוֹן לִ ִּבי לְ ָפנֶ יךָ ה' צוּ רִ י וְ ג ֲֹאלִ י:
וּ ְתזַ ֵּכנוּ לְ ַק ֵּים ִמצְ וַ ת ֶא ְתרוֹג וּ ִמינָ יו ִּב ׁ ְשלֵ מוּ ת ִּבזְ ַמנּ ֹו ָּכרָ אוּ י ,וְ נִ זְ ֶּכה
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ׁ ֶש ִּי ְהיֶ ה לָ נוּ ָת ִמיד ֶא ְתרוֹג נָ ֶאה וְ כָ ׁ ֵשר וּ ְמהֻ ָּדר ְּבכָ ל ִמינֵ י ִהדּ וּ ר,
ְּב ַתכְ לִ ית ַה ׁ ְּשלֵ מוּ ת וְ ַה ִהדּ וּ ר .וּ ְתגַ ֶּלה ְּפ ֵאר ַהדְ רַ ת ְקדֻ ׁ ַּשת ַע ְּמךָ
שרָ ֵאל ָּבעוֹלָ ם ,וּ בִ ְפרָ ט ְּפ ֵאר ַהדְ רַ ת ִיפי ְקדֻ ׁ ַּשת ַה ַּצ ִּד ִיקים
יִ ְ ׂ
וְ ַה ְּכ ׁ ֵשרִ ים ָה ֲא ִמ ִּת ִּייםַ ,עד ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ּתו ְֹקקוּ וְ יִ כְ ְספוּ ָּכל ָּב ֵאי עוֹלָ ם
לִ כְ לל ָּב ֶהם  -לְ ִה ָּכלֵ ל ִּב ׁ ְש ָמם וְ ִת ְפ ַארְ ָּתם; וְ יָ ׁשוּ בוּ ָּכל ָּב ֵאי עוֹלָ ם
שוֹת רְ צוֹנְ ךָ ֶּב ֱא ֶמת ָּכל יְ ֵמ ֶיהם לְ עוֹלָ ם:
לֵ ילֵ ךְ ְּבדַ רְ כֵ ֶיהם לַ ֲע ׂ
( ליקוטי תפלות לרבי נתן מברסלב זצ"ל תפילה לג ח"ב)

וְ זַ ֵּכנוּ לְ ֶא ְתרוֹג נָ ֶאה ְּב ַחג ַה ּ ֻסכּ וֹת ַה ָּקדו ֹׁשֶ ׁ ,ש ִּי ְהיֶ ה לָ נוּ ֶא ְתרוֹג
נָ ֶאה וְ כָ ׁ ֵשר ֶּב ֱא ֶמת וּ ְמהֻ ָּדר ְּבכָ ל ִמינֵ י ִהדּ וּ ר ,וְ לוּ לָ ב וַ ֲהדַ ס
וַ ֲערָ בָ ה ְּכ ׁ ֵשרִ ים וְ נָ ִאים וּ ְמהֻ ָּדרִ ים .וְ נִ זְ ֶּכה לְ ַק ֵּים ִמ ְצוַ ת נְ ִטילַ ת
ַארְ ַּבע ִמינִ ים ִּבזְ ַמנּ ֹו ְּב ַתכְ לִ ית ַה ׁ ְּשלֵ מוּ ת ִּב ְקדֻ ׁ ָּשה וּ בְ ָט ֳהרָ ה
ש ְמ ָחה וְ ֶחדְ וָ ה רַ ָּבה וַ ֲעצוּ ָמה ,וְ ֶאזְ ֶּכה
גְ דוֹלָ הְּ ,ב ַא ֲהבָ ה וּ בְ יִ רְ ָאה ְּב ִ ׂ
לו ַֹמר ַה ֵּלל ׁ ָשלֵ ם ְּבכַ ָּונָ ה גְ דוֹלָ ה ֶּב ֱא ֶמת ִעם ָּכל ָה ַארְ ָּב ָעה ִמינִ ים
וְ הו ׁ ַֹש ְענוֹת ,וּ לְ נַ ְענֵ ַע ָּכל ַה ַּנ ְענוּ ִעים ַה ְּקדו ׁ ִֹשים וּ לְ ַה ִּקיף ַה ַה ָּקפוֹת
ש ְמ ָחה רַ ָּבה וַ ֲעצוּ ָמה,
ַהנּ וֹרָ אוֹת ,וְ ַהכּ ל ְּב ַא ֲהבָ ה וּ בְ יִ רְ ָאה וּ בְ ִ ׂ
ְּבכַ ָּונַ ת ַה ֵּלב ֶּב ֱא ֶמת וּ בִ דְ בֵ קוּ ת נִ ְפלָ א וּ בְ ִה ְתלַ ֲהבוּ ת ָּגדוֹל לְ ׁ ִש ְמךָ
ַה ָּגדוֹל וְ ַה ָּקדו ֹׁש וְ ַהנּ וֹרָ א ֶּב ֱא ֶמת וּ בְ ָת ִמיםִּ ,כרְ צוֹנְ ךָ וְ כִ רְ צוֹן
ַצ ִּד ֶיקיךָ ָה ֲא ִמ ִּת ִּיים.
ראש
וְ ֶאזְ ֶּכה ַעל יְ דֵ י ַה ַּנ ְענוּ ִעים לְ ַה ְמ ׁ ִשיךְ ֶה ָארָ ה ֵמ ַה ּמ ִחין ׁ ֶש ָּב ׁ
לְ תוֹךְ ַה ׁ ִּש ׁ ָּשה ְק ָצווֹת ,וּ ִמ ׁ ָּשם יִ ְהיוּ נִ ְמ ׁ ָשכִ ין ַה ּמ ִחין לִ בְ ִחינַ ת
ַמלְ כוּ ת ,וְ יִ ְת ַּג ֶּלה ַמלְ כוּ ְתךָ לְ ֵעין כּ ל .וְ נִ זְ ֶּכה לְ הוֹדִ ַיע לִ בְ נֵ י ָה ָאדָ ם
ְּגבוּ רו ֶֹתךָ וּ כְ בוֹד ֲהדַ ר ַמלְ כוּ ֶתךָ  ,וְ יֵ דַ ע ָּכל ָּפעוּ ל ִּכי ַא ָּתה ְפ ַעלְ ּת ֹו
וְ יָ בִ ין ָּכל יְ צוּ ר ִּכי ַא ָּתה יְ ַצרְ ּת ֹו וְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַמת רוּ ַח ַח ִּיים
ְּב ַא ָּפיו יִ ְּתנוּ כָ בוֹד וְ ָהדָ ר לְ ַמלְ כוּ ֶתךָ :
(ליקוטי תפלות לרבי נתן מברסלב זצ"ל תפילה נז ח"ב)
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