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Birkat Ha-Ilanot

Bénédiction sur les arbres

Pendant le mois de Nissan, celui qui voit des
arbres fruitiers en fleurs récitera la «Bénédictions des
arbres» afin de remercier Hachem, qui fait refleurir
des arbres desséchés
• La récitation se fait à la vue de 2 arbres fruitiers
non-greffés.
• Le mieux est de réciter cette bénédiction le 1er
Nissan
• Les femmes sont également astreintes
• Il est permis de réciter le Chabbat

Bénédiction à prononcer à la vue des arbres fruitiers en bourgeons

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֶ ,של ֹא ִח ֵסר ְבעֹולָ מֹו כְ לּוםָּ ,וב ָרא בֹו
ָברּוְך ַא ָתה יְ הֹוָ הֱ ,א ֵ ֽ
ְב ִריֹות טֹובֹות וְ ִאילָ נֹות טֹובֹות ,לֵ ָהנֹות ָב ֶהם ְבנֵ י ָא ָדם
Après la bénédiction nous récitons :

ּל־מ ֲע ֶשׂיָךָ ,ב ַּהר
ֹלהינּו ְמ ֵה ָרה ַעל כָ ַ
וְ ִת ְמֹלְך ַא ָתּה הּוא יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ירּושׁלַ יִ ם ִעיר ִמ ְק ָד ֶּשָׁך ,כַ ּכָ ּתּוב ְב ִּד ְב ֵרי
ּוב ָ
ּבֹודָךִ ,
ִצּיֹון ִמ ְשׁכַ ּן כְ ֶ
ֹלהיִ ְך ִצּיֹון לְ דֹר וָ דֹר ַהלְ לּויָ ּה”.
ָק ְד ֶשָׁך“ :יִ ְמֹלְך יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ֱא ַ
ִשׁיר ַה ַמ ֲּעלֹות לְ ָדוִ דָ ,ש ַׂמ ְח ִתּי ְ ּבא ְֹמ ִרים לִ יֵ ,בּית יְ הוָ ה נֵ לֵ ְך:
רּושׁלַ יִ ם ַה ְבּנּויָ ה ,כְ ִּעיר
רּושׁלָ יִ ם :יְ ָ
ע ְֹמדֹות ָהיּו ַרגְ לֵ ינּוִ ,ב ְּש ָׁע ַריִ ְך יְ ָ
ׁשׁם ָעלּו ְש ָׁב ִטים ִש ְׁב ֵטי־יָ ּה ֵעדּות לְ יִ ְש ָׂר ֵאל,
ֶש ֻׁח ְב ָּרה־לָ ּּה יַ ְח ָדּוֶ :ש ָ ּ
לְ הֹדֹות לְ ֵשׁם יְ הוָ ה :כִ ּי ָש ָׁמּה ָֽי ְשׁבּו כִ ְסאֹות לְ ִמ ְש ָׁפּט ,כִ ְּסאֹות לְ ֵבית
י־שׁלֹום ְב ֵּחילֵ ְך,
רּושׁלָ יִ ם ,יִ ְשׁלָ יּו א ֲֹה ָביִ ְך :יְ ִה ָ
ָדּוִ דַ :ש ֲׁאלּו ְשׁלֹום יְ ָ
נֹותיִ ְך :לְ ַמ ַען ַא ַחי וְ ֵר ָעיֲ ,א ַד ְב ָּרה־נָ ּא ָשׁלֹום ָבְּך :לְ ַמ ַען
ַשׁלְ וָ ה ְב ַּא ְר ְמ ָ
ֹלהינּוֲ ,א ַב ְק ָשׁה טֹוב לָ ְך.
ֵבּית־יְ הוָ ה ֱא ֵ
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בֹותינּוֶ ,ש ַׁת ֲּעלֵ נּו
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמלְ ָּפנֶ יָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ְב ִּש ְׂמ ָחה לְ ַא ְר ֵצנּו ,וְ ִת ָט ֵּענּו ִבּגְ בּולֵ נּו ,וְ ָשׁם נְ ַקיֵ ּם ִמ ְצוַ ת ְתּרּומֹות
בֹותינּו
ת לַ ֲא ֵ
ל־מ ְצוֹת ַה ְתּלּויֹות ָב ָּא ֶרץ ֲא ֶשׁר ִהנְ ַחלְ ָ ּ
ּומ ַע ְשׂרֹות וכָ ִ
ַ
המֹת י ְֹצ ִאים
ּות ֹ
“א ֶרץ נַ ֲחלֵ י ָמיִ םֲ ,עיָ נֹת ְ
ִהיא ֶא ֶרץ זָ ַבת ָחלָ ב ְּוד ַבׁשֶ ,
ּות ֵאנָ ה וְ ִרּמֹוןֶ ,א ֶרץ־זֵ ית
ּושע ָֹרה וְ גֶ ֶפן ְ
ּוב ָהרֶ :א ֶרץ ִח ָטּה ְ ׂ
ַב ִּב ְּק ָעה ָ
ל־ידי מ ֶֹשׁה ַע ְב ֶדָּךָֽ :אנָ ּא
ּבתֹור ְתָך ַע ֵ
ָֽ
ּיתנּו
ֶש ֶׁמן ְּוד ָבׁש” ,כַ ֲּא ֶשׁר ִצוִ ָ
ת־ה ָד ָּבר
יְ הֹוָ ה  ,לְ ַמ ַען ִש ְׁמָך ַהגָ ּדֹולַ ,הגְ ֵדּל ַח ְס ְדָּך ִע ָמּנּו וְ ַקיֵ ּם לָ נּו ֶא ַ
ל־ידי מ ֶֹשׁה ַע ְב ֶדָּך“ :וְ נָ ַת ִתּי גִ ְש ֵׁמיכֶ ם ְב ִּע ָתּם,
ֲא ֶשׁר ִה ְב ַט ְח ָתּנּו ַע ֵ
שׂיג לָ כֶ ם ַדּיִ ׁש ֶאת־
ש ֶׂדה יִ ֵתּן ִפ ְּריֹו :וְ ִה ִ ּ
וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ יְ בּולָ ּה וְ ֵעץ ַה ָ ּ
יש ְׁב ֶתּם
שׂיג ֶאת־זָ ַרע ,וַ ֲאכַ לְ ֶתּם לַ ְח ְמכֶ ם לָ שֹ ַׂבע וִ ַ
ּוב ִציר יַ ִ ּ
ָב ִּציר ָ
ת־ה ָד ָּבר ֲא ֶשׁר ִה ְב ַט ְח ָתּנּו ַעל־יְ ֵדי
לָ ֶב ַטח ְב ַּא ְר ְצכֶ ם” :וְ ַקיֵ ּם ָבּנּו ֶא ַ
ּופ ִרי
“בּּיֹום ַההּוא יִ ְהיֶ ה ֶצ ַמח יְ הוָ ה לִ ְצ ִבי ּולְ כָ בֹודְ ,
יְ ַש ְׁעיָ ה נְ ִב ָיאְךַ :
“ּובנּו ָב ִתּים
יטת יִ ְש ָׂר ֵאל” :וְ נֶ ֱא ַמרָ :
ָה ָא ֶרץ לְ גָ אֹון ּולְ ִת ְפ ֶא ֶרת לִ ְפלֵ ַ
וְ יָ ָשׁבּו ,וְ נָ ְטעּו כְ ָר ִמים וְ ָאכְ לּו ִפ ְּריָ ם” :וְ ַקיֵ ּם ָבּנּו ֲא ֶשׁר ִה ְב ַט ְח ָתּנּו
חֹורׁש
“הנֵ ּה יָ ִמים ָב ִּאים נְ ֻאם־יְ הוָ ה וְ נִ גַ ּׁש ֵ
ל־ידי ָעמֹוס נְ ִב ֶיאָךִ :
ַע ֵ
ַ ּבקֹ ֵּצר וְ ד ֵֹרְך ֲענָ ִבים ְ ּבמ ֵֹשְׁך ַהזָ ַּרע ,וְ ִה ִטּיפּו ֶה ָה ִרים ָע ִסיס וְ כָ ל־
ּובנּו ָע ִרים
ת־שׁבּות ַע ִמּי יִ ְש ָׂר ֵאל ָ
ַהגְ ָּבעֹות ִת ְּתמֹוגַ גְ נָ ה :וְ ַש ְׁב ִתּי ֶא ְ
נְ ַשּׁמֹות וְ יָ ָשׁבּו ,וְ נָ ְטעּו כְ ָר ִמים וְ ָשׁתּו ֶאת־יֵ ינָ ם ,וְ ָעׂשּו גַ ּנֹות וְ ָאכְ לּו
יהם” :וְ ַקיֵ ּם ָבּנּו ֲא ֶשׁר ִה ְב ַט ְח ָתּנּו ַעל־יְ ֵדי יְ ֶחזְ ֵקאל נְ ִב ֶיאָך:
ת־פ ִּר ֶ
ֶא ְ
ש ֶׂדה ,לְ ַמ ַען ֲא ֶשׁר ֹלא ִת ְקחּו
נּובת ַה ָ ּ
ּות ַ
ת־פ ִּרי ָה ֵעץ ְ
ּיתי ֶא ְ
“וְ ִה ְר ֵב ִ
ל־ש ָׂפתֹו
ל־הנַ ַּחל יַ ֲעלֶ ה ַע ְ
עֹוד ֶח ְר ַפּת ָר ָעב ַבּּגֹויִ ם” .וְ נֶ ֱא ַמר“ :וְ ַע ַ
ץ־מ ֲאכָ ל ֹלא־יִ ּבֹול ָעלֵ הּו וְ ֹלא־יִ תֹּם ִפ ְּריֹו לָ ֳח ָד ָשׁיו
ּל־ע ַ
ּומזֶ ּה כָ ֵ
ִמזֶ ּה ִ
יֹוצ ִאים ,וְ ָהיָ ה ִפ ְריֹו לְ ַמ ֲאכָ ל
ן־ה ִמ ְּק ָדּׁש ֵה ָמּה ְ
ימיו ִמ ַ
יְ ַבכֵ ּר כִ ּי ֵמ ָ
רּופה”.
וְ ָעלֵ הּו לִ ְת ָ

ּומ ִטיב
בֹותינּוֶ ,מלֶ ְך ַר ֲח ָמן ַר ֵחם ָעלֵ ינּו ,טֹוב ֵ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ
ׁשּובה ָעלֵ ינּו ַב ֲּהמֹון ַר ֲח ֶמיָךִ ,בּגְ לַ ל ָאבֹות ֶש ָׁעׂשּו
ָ
ִה ָד ֵּרׁש לָ נּו,
ּית־מ ְק ָֽדּ ְשָׁך ַעל ְמכֹונֹו,
ּכב ְת ִּחלָ ּהּ ,כֹונֵ ן ֵב ִ
יתָך ַ
ְרצֹונֶ ָךְ ,בּנֵ ה ֵב ְ
ַה ְר ֵאנּו ְב ִּבנְ יָ נֹוַ ,ש ְׂמ ֵּחנּו ְב ִּתּקּונֹו ,וְ ָה ֵשׁב ְשׁכִ ָֽינ ְתָך לְ תֹוכֹו ,וְ ָה ֵשׁב
בֹוד ָתםּ ,ולְ וִ יִ ּם לְ דּוכָ נָ ם ,לְ ִש ָׁירם ּולְ זִ ְמ ָרם ,וְ ָה ֵשׁב
כֹ ֲּהנִ ים לַ ֲע ָ
יהם .וְ ָשׁם נַ ֲעלֶ ה וְ נֵ ָר ֶאה וְ נִ ְש ַׁת ֲּחוֶ ה לְ ָפנֶ יָךְ ,ב ָּשֹׁלׁש
יִ ְש ָׂר ֵאל לִ נְ וֵ ֶ
ּשׁנָ ה
“שׁלֹוׁש ְפ ָּע ִמים ַב ָ ּ
ל־שׁנָ ה וְ ָשׁנָ ה ,כַ ּכָ ּתּובָ :
ְפ ָּע ֵמי ְרגָ לֵ ינּו ְבּכָ ָ
ֹלהיָך ַב ָּמּקֹום ֲא ֶשׁר יִ ְב ָחרְ ,ב ַּחג
ת־פּנֵ י יְ הוָ ה ֱא ֶ
כּורָך ֶא ְ
יֵ ָר ֶאה כָ ל־זְ ְ
ת־פּנֵ י יְ הוָ ה
ּוב ַחג ַה ֻסּּכֹות ,וְ ֹלא יֵ ָר ֶאה ֶא ְ
ש ֻׁבעֹות ְ
ּוב ַחג ַה ָ ּ
ַה ַמּּצֹות ְ
ֹלהיָך ֲא ֶשׁר נָ ַתן־לָ ְך”.
ֵר ָיקםִ :איׁש כְ ַּמ ְתּנַ ת יָ דֹו ,כְ ִּב ְרכַ ּת יְ הוָ ה ֱא ֶ

