
ם  ִעתָּ רֹוֵתיֶהם בְּ ל ִאיָלנֹות ָהֶאְתרֹוג ְלהֹוִציא פֵּ ָבֵרְך כָּ תְּ ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹקינּו ֶוֱאלֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו שֶׁ ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ

ֵלִמים ְולֹא  ֶהם ֲחָזִזית, ְוִיְהיּו שְׁ ל מּום ְולֹא ַיֲעֶלה בָּ ים ִמכָּ ִרים ּוְנִקיִּ ְויֹוִציאּו ֶאְתרֹוִגים טֹוִבים ָיִפים ּוְמֻהדָּ

ֵהם,  ָכל ָמקֹום שֶׁ ָרֵאל ַאֵחינּו בְּ ֶהם ׁשּום ֶחְסרוֹן ַוֲאִפּלּו ֲעִקיַצת קֹוץ, ְוִיְהיּו ְמצּוִיים ָלנּו ּוְלָכל ִישְׂ ִיְהֶיה בָּ

יָתנּו  ר ִצוִּ ֲאשֶׁ לֹום כַּ יָּבֹא ָעֵלינּו ְלָחַיִים טֹוִבים ּוְלשָׁ ּכֹות שֶׁ ּה ִמְצַות ְנִטיָלה ִעם ַהּלּוָלב ֶבָחג ַהסֻּ ְלַקיֵּם בָּ

ֵעץ  ַוֲעַנף  ָמִרים  תְּ ּפֹות  כַּ ָהָדר  ֵעץ  ִרי  פְּ ָהִראׁשוֹן  ּיֹום  בַּ ָלֶכם  ם  'ּוְלַקְחתֶּ ָך  ַעְבדְּ ה  מֹשֶׁ ע"י  תֹוָרְתָך  בְּ

ל ְנִטיַלת  ֵענּו ְלַקיֵּם ִמְצָוה זוֹ שֶׁ ַעְזֵרנּו ּוְתַסיְּ תַּ ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹקינּו ֶוֱאלֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו שֶׁ ֲעבֹות'. ִויִהי ָרצוֹן ִמלְּ

לֹום  ּוְלשָׁ טֹוִבים  ים  ְלַימִּ ָעֵלינּו  יָּבֹא  שֶׁ ּכֹות  ַהסֻּ ַחג  בַּ ְזַמנָּּה  בִּ ִתּקּוָנּה  כְּ ְוֶאְתרֹוג  ַוֲעָרָבה  ַוֲהַדס  לּוָלב 

ִהְלָכתוֹ.  ר כְּ ֵלם ְוָכשֵׁ ר ְושָׁ ְמָחה ּוְבטּוב ֵלב, ְוַתְזִמין ָלנּו ֶאְתרֹוג ָיֶפה ּוְמֻהדָּ שִּׂ בַּ

ִרּבּוי  בְּ רֹוֵתיֶהם  פֵּ ְויֹוִציאּו  ָהִאיָלנֹות  ִמיֵני  ל  כָּ ָבֵרְך  תְּ שֶׁ ֲאבֹוֵתינּו  ּוְלֵקי  ֱאלֵֹקינּו  ה'  ְפֵני  ִמלִּ ָרצוֹן  ִויִהי 

ְהֶיה ַהיִַּין ַהּיֹוֵצא  יִּ ֵדי שֶׁ ָמִנים ְוטֹוִבים כְּ ה שְׁ ּיֹוִציא ֲעָנִבים ַהְרבֵּ ָפִנים שֶׁ ל ַהגְּ ֵמִנים ְוטֹוִבים, ּוְתָבֵרְך כָּ שְׁ

תֹות ּוַביִָּמים טֹוִבים,  בָּ שַׁ ָלה בְּ ָרֵאל ְלַקיֵּם ּבוֹ ִמְצַות ִקּדּוׁש ּוִמְצַות ַהְבדָּ ָך ִישְׂ ֵמֶהם ָמצּוי ְלרֹב ְלָכל ַעמְּ

י  ֵלב טֹוב ֵייְנָך כִּ ה בְּ תֵּ ְמָחה ַלַחְמָך ְושֶׁ שִּׂ תּוב "ֵלְך ֱאכֹל בַּ כָּ ָרֵאל ָאִחינּו ִמְקָרא שֶׁ נּו ּוְבָכל ִישְׂ ְוִיְתַקיֵּם בָּ

ַיֲעִרי ִעם  י  ָאַכְלתִּ ַמי  שָׁ ָאִריִתי מֹוִרי ִעם בְּ ה  לָּ י ֲאחֹוִתי כַּ ְלַגנִּ אִתי  יָך" בָּ ָרָצה ֱאלִֹקים ֶאת ַמֲעשֶׂ ָבר  כְּ

ְכרּו ּדֹוִדים (שה"ש, ה' א'). תּו ְושִׂ ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי, ִאְכלּו ֵרִעים שְׁ י שָׁ ְבשִׁ דִּ

י ְלָפֶניָך ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. י ְוֶהְגיוֹן ִלבִּ  ִיְהיּו ְלָרצוֹן ִאְמִרי פִּ

בט"ו בשבט ראש השנה לאילנות, על כן טוב ונכון לומר ביום ט"ו  בשבט בשחרית פסוקים אלו ובקשה זו , וידוע הוא שיש 
קבלה ביד חכמי אשכנז ז“ל שצריך  לבקש ביום ט"ו שבט בפרטות על האתרוג שיזדמן לישראל אתרוג טוב ויפה בחג:
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