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י "בה

 ו בשבט על אתרוג נאה"תפלה לט
ו בשבט על "להתפלל בט, לרמז מה שקבלנו מרבותינו. 'לא אמר לאילנות כו" ראש השנה לאילן": כתב בספר בני יששכר

והוא כפי , השרף באילנות כי הנה זה היום אשר עולה. ת בעת המצטרך למצווה"אתרוג כשר ויפה ומהודר שיזמין השי
ת "שיזמין לו השי, הנה מה טוב ומה נעים שיתפלל האדם ביום ההוא ראשית יסוד הצמיחה. הזכות של כל אחד מישראל

להורות על  -לאילן-וזה שרמז התנא באומרו לשון יחד . והנה תפילתו תעשה פירות. לעת המצטרך את הפרי עץ הדר
. למצווההמבואר בתורה , האילן המיוחד

כ טוב ונכון לומר "ע, ה לאילנות"ו בשבט ר"בט" :וכתב, ו בשבט"ל יסד בקשה לט"לשון חכמים לרבינו יוסף חיים זצ' ובס
ו בשבט "ל שצריך לבקש ביום ט"וידוע שיש קבלה בידי חכמי אשכנז ז. ו בשבט בשחרית פסוקים אלו ובקשה זו"ביום ט

. טוב ויפה בחגשיזדמן לישראל אתרוג , על האתרוג, בפרטות

ר ַזְרעֹו קִ ֶמר ֱאלֹ ּיֹאוַ  ִרי ְלִמינֹו ֲאׁשֶ ה ּפְ ִרי עֹׂשֶ ב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ּפְ א ֵעׂשֶ ׁשֶ א ָהָאֶרץ ּדֶ ְדׁשֵ ים ּתַ
ב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנהּו ְוֵעץ עֹ :  בֹו ַעל ָהָאֶרץ ַוְיִהי ֵכן א ֵעׂשֶ ׁשֶ ר ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ּדֶ ִרי ֲאׁשֶ ה ּפְ ׂשֶ

ְרא  י טֹובים קִ ֱאלֹ ַזְרעֹו בֹו ְלִמיֵנהּו ַוּיַ  :ּכִ
א ה ָנה' ָאּנָ ָ יָעה ָנא ַהּיֹום ַהזֶּה ָלִאיָלן הּוא רֹאׁש ַהׁשּ : הֹוׁשִ
א ה ָנה' ָאּנָ ָ : ַהְצִליָחה ָנא ַהּיֹום ַהזֶּה ָלִאיָלן הּוא רֹאׁש ַהׁשּ
א ה ָנהַהְרִויָחה ָנא ַהּיֹום ַהזֶּה לָ ' ָאּנָ ָ : ִאיָלן הּוא רֹאׁש ַהׁשּ
א ה ָנה' ָאּנָ ָ : ֵהיִטיָבה ָנא ַהּיֹום ַהזֶּה ָלִאיָלן הּוא רֹאׁש ַהׁשּ

א ה רֵ ' ָאּנָ ָנה ךְ ּבָ ָ : ָנא ַהּיֹום ַהזֶּה ָלִאיָלן הּוא רֹאׁש ַהׁשּ
ִית הנָ ֵצה שָׁ ָנא פְּ  ל-ק ִמיר ָוׁשַ ָ ֶמן ְוַזִית ךְ ּוָברֵ , זֹו ִמׁשּ : ֵעץ ׁשֶ
ָמטָ  ל-ק ימֹוןָנא ּבְ ה ֶחְרבֹוֵני ְיׁשִ ֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ךְ ּוָברֵ , ר ַרּוֵ : ּגֶ
: ֱאגֹוז ְוָתָמר ְוָהֶאְתרֹוג ךְ ּוָברֵ , יםחִ פֻּ יי טִ לֵ לְ ת עֹ רֶ צֶ ָנא רֹוֵמם עֲ  ל-ק
ֵסק ךָ ֵמַעמְּ  ךָ ָנא ִצְדקֶ  ל-ק ל ִיּפָ : ל ַוֲאַפְרֵסקמַ סְ סְ רֻ קְ ָחרּוב וּ  ךְ ּוָברֵ , ּבַ

ֲערֹג ּוָברֵ לָּ ָנא ַחּלֵץ ְקהִ  ל-ק ר ֵאֶליָך ּתַ  :ַהּתּות ְוָהֱאגֹוז ְוָהֶאְתרֹוג ךְ ה ֲאׁשֶ
ָפֶניוִ  ָברֵ קֵ ינּו ֵואלֹ קֵ ֱאלֹ  'ה ךָ יִהי ָרצֹון ִמּלְ ּתְ ל ִאיָלנֹות ָהֶאְתרֹוג ךְ י ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ְלהֹוִציא , ּכָ

ם ִעּתָ רֹוֵתיֶהם ּבְ ל מּום, ּפֵ ים ִמּכָ ִרים ּוְנִקּיִ ְולֹא ַיֲעֶלה , ְויֹוִציאּו ֶאְתרֹוִגים טֹוִבים ָיִפים ּוְמֻהּדָ
ֵלִמים, ָזִזיתָבֶהם ׁשּום חֲ  רֹון, ְוִיְהיּו ׁשְ ְוִיְהיּו , לּו ֲעִקיַצת קֹוץיַוֲאפִ , ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶהם ׁשּום ִחּסָ

ֵהם ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ֶהם ִמְצוַ , ְמצּוִים ָלנּו ּוְלָכל ִיׂשְ ּכֹות ְלַקּיֵם ּבָ ַחג ַהּסֻ ת ְנִטיָלה ִעם ַהּלּוָלב ּבְ
ים טוֹ  ֹבא ָעֵלינּו ְלַחּיִ ּיָ תֹוָרתֶ ׁשֶ יַתִני ּבְ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ לֹום ּכַ ה ַעְבדֶּ  ךָ ִבים ּוְלׁשָ ם , ךָ ַעל ְיֵדי מׁשֶ ּוְלַקְחּתֶ

ָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעֹבת ְוַעְרֵבי ָנַחל ּפֹת ּתְ ִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּפְ יִהי ָרצֹון וִ , ָלֶכם ּבַ
ָפֶני תַּ , י ֲאבֹוֵתינוּ קֵ ינּו ֵואלֹ קֵ ֱאלֹ  'ה ךָ ִמּלְ ל ְנִטיַלת לּוָלב ׁשֶ ֵענּו ְלַקּיֵם ִמְצָוה זֹו ׁשֶ ַעְזֵרנּו ּוְתַסּיְ

ִתְקָנהּ  הּ , ַוֲהַדס ַוֲעָרָבה ְוֶאְתרֹוג ּכְ ְזַמּנָ לֹום, ּבִ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ֹבא ָעֵלינּו ְלַחּיִ ּיָ ּכֹות ׁשֶ ַחג ַהּסֻ , ּבְ
ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ׂשִ ִהְלָכתוֹ ְוַתְזִמין ָלנּו ֶאְתרֹוג ָיֶפה ּוְמהֻ , ּבְ ר ּכְ ֵלם ְוָכׁשֵ ר ְוָנִקי ְוׁשָ :ּדָ


