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"אז ירננו כל עצי יער"   
ברכת האילנות כהזמנה לחוויית התחדשות הטבע

"אמר רב יהודה: האי מאן דנפיק ביומי ניסן ]=זה שיוצא בימי 
ניסן[ וחזי אילני דקא מלבלבי ]=ורואה אילנות מלבלבים[, אומר 

'ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות 
טובות להתנאות בהן בני אדם". )ברכות מג, ע"ב(

חודש ניסן, חודש החירות, הוא גם "חודש האביב" – חודש שבו הטבע מתעורר 
לאחר תרדמת החורף ופורח בגוונים מרהיבים ומשובבי לב. 

"ברכת  נאמרת  בפריחתם,  פרי  עצי  לראשונה  רואה  כשהאדם  זו,  בשעה 
האילנות" – ברכה המודה לקב"ה על התחדשות עולם הטבע. אנו מודים לה' 
הבריות  על  הפרי,  ביצירת  הראשון  – השלב  הפרח  על  האילנות:  לבלוב  על 
הטובות – החרקים הדואגים להאבקה, על  טוב האילנות – המהנים אותנו 
של  יופייה  על  כן,   – היופי  ועל  ובצל,  חמצני,  דו  פחמן  בקליטת  בנוי,  בפרי, 
הבריאה המתחדשת מדי שנה ומרחיבה את הלב ואת הנפש. כדברי הרב עוזי 

קלכהיים זצ"ל :

"לאחר חורף רטוב וסגרירי, אחרי ששבו העבים אחר הגשם, מתייצבת 
לפנינו חמה של ניסן. בזיו פניה המאירות והמחייכות ובקרניה החמות 
ולעומתה  ובאים.  הקרבים  האביב  ימי  על  לנו  מבשרת  והמלטפות, 
האילנות  ומתעטפים  צמחייה,  ומוציאה  ומתחממת  האדמה  נענית 
החורף  כל  חשופים  מושלכים  שהיו  אחר  הירוק,  האביבי  בלבושם 
ובריחות  בפריחות  האילנות,  עונים  אביב  ובתרועת  ולגשמים.  לקור 
הממלאים חללו של עולם. גם אנו כבני אדם זוכים באותה עת לעדנה 
מיוחדת, ופינו מתמלא שירה בברכת האילנות- ברוך אתה ה' אלוקינו 
מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות 

טובות.."  

לצומח  לטבע,  חז"ל  של  יחסם  על  מעידה  חז"ל  שתיקנו  האילנות  ברכת 
ולעונות השנה, על התבוננותם המעמיקה בתופעות אלו, ועל רצונם שהאדם 

יכילם כחלק מהווייתו. 
זוכים  ולא  העשייה  במעגל  שבויים  מאיתנו  רבים  שבו  המתועש,  בעולמנו 
לחוות את עולם הטבע בשגרה, שולחת אותנו ברכת האילנות באופן אקטיבי 
אל החוץ בקרבת הבית, למצוא שני אילנות מלבלבים, להתבונן בנחת ביופיים, 

להשתכר מריחם וליהנות מזרימת החיים הרוויים בהתחדשות מתמדת. 
היטיב לבטא זאת אמוץ כהן בספרו "עונות השנה" :

"הכול מסביב פורח. שטחים רחבים בארץ מכוסים פרחים מפרחים 
מה  עבר,  מכל  נודפים  וריחות  מתבשם  שהאוויר  תמה  ואין  שונים 
שמשווה לארץ ארשת של חג. יותר מבכל עונה נאים העצים באביב, 
קודמת  כשהפריחה  ובייחוד  פרחים.  שפע  מתכסים  שהם  שעה 
מראה  לך  אין  ובאגס.  ובמישמש  ובאפרסק,  בשקד,  כגון  ללבלוב, 
חגיגי יותר מנוף של אילן הטובל בשפע ציצים זכים מלובן או מגוונים 
בוורוד. ענפים שהיו עד עתה קפואים וחדלי חיים, מתעטפים פרחים 

חיים רעננים, צפופים ודחוקים עד אפס מקום..." 

בדור זה, בו רבים מאיתנו מנותקים מעולם הטבע, יש מקום לשים דגש 
מיוחד על ברכת האילנות, המחזקת בלבנו את אהבת ארצנו והכרת הטוב. 

זוהי הזדמנות נפלאה לצאת עם בני המשפחה והקהילה לחצרות, למטעים או 
לגינות הקהילתיות בערים, ליהנות מפריחת האביב של עצי הפרי והנוי ולברך 

ברוב עם את ברכת האילנות על פריחת עצי פרי בחודש ניסן.

ישראל גלון, משרד החקלאות
עינט קרמר, טבע עברי

אביב 
אריאנה הרן

ּבֶֹקר ֶאָחד ִהְתעֹוַרְרנּו ּוָפׁשּוט ָיַדְענּו - ָאִביב.
חּוצֹות, ָלִדים בַּ ֵלי ַהיְּ תופפוהו ַסְנדָּ

יָלה, לִּ רּוַח ַהקְּ ים בָּ שִׁ ְתַיבְּ שרוהו הכבסים ַהמִּ
ַלְבֵלב ִמּמּול. ִזיף ַהמְּ ְרֵחי ַהשְּׁ אמרוהו פִּ

ָבר ָאִביב? ּבֶֹקר ִהְתעֹוַרְרנּו ְוָתַמְהנּו - כְּ
פֹות, ְתַחלְּ ין ָהעֹונֹות ַהמִּ ִטים בֵּ ְתַלבְּ ְוָאנּו, ַהמִּ

ל ם ֶאת ִזיָוה המשכר שֶׁ ַאל אֹוָתנּו ִאם ֵעיֵנינּו ְנכֹונֹות ְלַקדֵּ ִאיׁש לֹא שָׁ
ֶמׁש, ַהשֶּׁ

תּוַח ַלֲאָהבֹות ֲחָדׁשֹות, נּו פָּ ִאם ִלבֵּ
ְתאֹום ַפע ַהזֶּה הניתך ָעֵלינּו פִּ ל ַהשֶּׁ נּו ַהּכַֹח ִלְקלֹט ֶאת כָּ ִאם ֵיׁש בָּ

ׁשּוט, ּבֶֹקר ֶאָחד ִהְתעֹוַרְרנּו ְוִהנֵּה – ָאִביב.  פָּ

להרחבה על תרומת העצים לאדם ולסביבה ועל ההגנה עליהם - 

 www.moag.gov.il/trees באתר יחידת פקיד היערות

למאמרים ומערכי שיעור בנושא יהדות וסביבה - 

www.tevaivri.org.i באתר טבע עברי



טוב לומר נוסח ה"לשם יחוד" שכתב הבן איש חי  
)נהוג בעיקר בעדות המזרח(:

ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא  ּה, בִּ ִריְך הּוא ּוְשִכיְנתֵּ א בְּ ם ִיחּוד ֻקְדשָׁ  ְלשֵׁ
ל־ִישְָׂרֵאל,  ם כָּ שֵׁ ִלים בְּ ִיחּוָדא שְׁ אוֹת ָוא"ו אוֹת ֵה"א, בְּ ם אוֹת יּו"ד אוֹת ֵה"א בְּ שֵׁ
רּוֵחנּו  נּו  ַנְפשֵׁ י  ְרשֵׁ שָׁ ֶאל  ְתַיֲחִסים  ַהמִּ מוֹת,  ּוְנשָׁ רּוחוֹת  ָפׁשוֹת,  ּכל־ַהנְּ ם  ּוְבשֵׁ
ה,  ִריָאה ְיִציָרה ֲעִשׂיָּ ָללּות ֲאִצילּות בְּ כְּ מִּ רוִֹבים ָלֶהם, שֶׁ יֶהם ְוַהקְּ ָמֵתנּו ּוַמְלּבּושֵׁ וִנשְׁ
ם  ְלַקיֵּ ִנים  ּוְמֻזמָּ מּוָכִנים  ֲאַנְחנּו  ֲהֵרי  ה,  ֲעִשׂיָּ ְיִציָרה  ִריָאה  בְּ ֲאִצילּות  ְרֵטי  ל־פִּ ּוִמכָּ
ְלָפֶניָך ה'  ְוַיֲעֶלה  ִדְמַלְבְלֵבי,  ִאיָלֵני  ת  ְרִאיַּ ַעל  ַז"ל  ֲחָכִמים  ְקנּו  תִּ ָרָכה שֶׁ ַהבְּ ִמְצַות 
את  ָרָכה ַהזֹּ בְּ ן בַּ ְראּויוֹת ְלַכוֵּ נוֹת הָֽ וָּ ְננּו ּבָכל־ַהכַּ וַּ ִאּלּו כִּ ֱא-לֹקינּו ֵואלֹקי ֲאבוֵֹתינּו, כְּ
ּוְלַהֲעלוֹת  ְלָבֵרר  זוֹ,  ָרָכה  בְּ ְלָפֶניָך  ּוְרצּוָיה  ֶלת  ּוְמֻקבֶּ ֲחׁשּוָבה  ְוִתְהֶיה  ְוסוֹדוֶֹתיָה, 
מוֹת,  ּוְנשָׁ רּוחוֹת  ְוָכל־ְנָפׁשוֹת,  ּצוֵֹמַח,  בַּ עָֹרִבים  ַהמְּ ה  ֻדשָּׁ ַהקְּ ל־ִניצוֵֹצי  כָּ ָיָדּה  ַעל 
ֶניָך,  אוֹר פָּ ִאיר ָלֶהם בְּ דוֹל תָּ ת טּובָך, ּוְבַחְסּדָך ַהגָּ ִמדַּ ה ָהֵאל בְּ לוֹת ּבוֹ. ְוַאתָּ ַהְמֻגְלגָּ

ְמֵלם. ִמיד גְּ ְרֵכם ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָך, תָּ רּוָרם ְוִתּקּוָנם. בָּֽ ִלים בֵּ ְוַתשְׁ
ר  ֲאשֶׁ את  ַהזֹּ ָרָכה  ַהבְּ ְזכּות  בִּ שֶׁ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֹקי  ֱא-לֹקינּו  ה'  ָפֶניָך  ִמלְּ ָרצוֹן  ִויִהי 
ַפע  ל שֶׁ ְרכוֹ ה' ", ּוְנַקבֵּ ר בֵּ ֵריַח שֶָׂדה ֲאשֶׁ ִני כְּ נּו ַמֲאַמר: "ְרֵאה ֵריַח בְּ ם בָּ ְנָבֵרְך יֻקיַּ
י ָהָאֶרץ  ַמנֵּ ַמִים )חכמה( ּוִמשְׁ ל ַהשָּׁ ן־ְלָך ָהֱאלֹקים ִמטַּ תּוב: "ְוִיתֶּ כָּ ָרכוֹת, כַּ ֶעשֶׂר ַהבְּ
ים  ֲחוּו ְלָך ְלֻאמִּ תַּ ים )גבורה( ְוִישְׁ ָגן )דעת( ְוִתירֹׁש )חסד(: ַיַעְבדּוָך ַעמִּ )בינה(, ְורֹב דָּ
ָך )יסוד(, אְֹרֶריָך ָארּור  ֵני ִאמֶּ ֲחּוּו ְלָך בְּ תַּ )תפארת( ֱהֵוה ְגִביר )נצח( ְלַאֶחיָך )הוד( ְוִישְׁ
י ְלָפֶניָך, ה' צּוִרי ְוגֲֹאִלי. רּוְך" )ַמְלכּות(: ִיְהיּו ְלָרצוֹן ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיוֹן ִלבִּ ּוְמָבְרֶכיָך בָּ

ִויִהי נַֹעם ה' ֱא-לֹקינּו ָעֵלינּו, ּוַמֲעשֵׂה ָיֵדינּו ּכוְֹנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעשֵׂה ָיֵדינּו ּכוְֹנֵנהּו.

ברכת אילנות נוסח אשכנז:
ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱא ֹלקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ָדָבר 

ּוָבָרא בֹו ְּבִריֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹוִבים ְלַהּנֹות ָּבֶהם ְּבֵני ָאָדם 

ברכת האילנות נוסח ספרד:
ָבּרּוְך ַאָתּה ה' ֱא-ֹלקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶשֹּׁלא ִחֵסּר ְבּעֹוָלמֹו ְכּלּום 
ּוָבָרא בֹו ְבִּריֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵלָהנֹות ָבֶּהם ְבֵּני ָאָדם

ואחרי הברכה נוהגים לומר בקשה זו:
ְלַאְרֵצנּו,  שְִׂמָחה  בְּ ֲעֵלנּו  תַּ שֶׁ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֹקי  ֱא-לֹקינּו  ה'  ָפֶניָך  ִמלְּ ָרצוֹן  ְיִהי 
לּויוֹת  ַהתְּ וָכל־ִמְצוֹת  ּוַמַעשְׂרוֹת  רּומוֹת  תְּ ִמְצַות  ם  ְנַקיֵּ ם  ְושָׁ ְגבּוֵלנּו,  בִּ ֵענּו  ְוִתטָּ
ר ִהְנַחְלתָּ ַלֲאבוֵֹתינּו ִהיא ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש, "ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים, ֲעָינֹת  ָאֶרץ ֲאשֶׁ בָּ
ְוִרּמוֹן, ֶאֶרץ־ֵזית  ּוְתֵאָנה  ְוֶגֶפן  ה ּושְׂעָֹרה  ּוָבָהר: ֶאֶרץ ִחטָּ ְקָעה  בִּ יְֹצִאים בַּ ּוְתהֹמֹת 
ְמָך  ְלַמַען שִׁ א ה'  נָּ ָך: אָֽ ַעְבדֶּ ה  ַעל־יֵדי מֹשֶׁ ְתָך  ּבתוֹרָֽ יָתנּו  ִצוִּ ר  ֲאשֶׁ כַּ ּוְדָבׁש",  ֶמן  שֶׁ
ה  מֹשֶׁ ַעל־יֵדי  נּו  ִהְבַטְחתָּ ר  ֲאשֶׁ ָבר  ֶאת־ַהדָּ ָלנּו  ם  ְוַקיֵּ נּו  ִעמָּ ָך  ַחְסדְּ ל  ַהְגדֵּ דוֹל,  ַהגָּ
ׂיג  ְריוֹ: ְוִהשִּ ן פִּ ם, ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהשֶָּׂדה ִיתֵּ ִעתָּ ֵמיֶכם בְּ י ִגשְׁ ָך: "ְוָנַתתִּ ַעְבדֶּ
ם  ְבתֶּ ִוישַׁ ָלשַֹׂבע  ַלְחְמֶכם  ם  ַוֲאַכְלתֶּ ֶאת־ָזַרע,  ׂיג  ַישִּ ּוָבִציר  ִציר  ֶאת־בָּ ִיׁש  דַּ ָלֶכם 
ְנִביָאְך:  ְעָיה  ְישַׁ ַעל־ְיֵדי  נּו  ִהְבַטְחתָּ ר  ֲאשֶׁ ָבר  ֶאת־ַהדָּ נּו  בָּ ם  ְוַקיֵּ ַאְרְצֶכם":  בְּ ָלֶבַטח 
ּיוֹם ַההּוא ִיְהֶיה ֶצַמח ה' ִלְצִבי ּוְלָכבוֹד, ּוְפִרי ָהָאֶרץ ְלָגאוֹן ּוְלִתְפֶאֶרת ִלְפֵליַטת  "בַּ
ר  נּו ֲאשֶׁ ם בָּ ְרָים": ְוַקיֵּ בּו, ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוָאְכלּו פִּ ים ְוָישָׁ ִישְָׂרֵאל": ְוֶנֱאַמר: "ּוָבנּו ָבתִּ
ֵצר  קֹּ בַּ חוֵֹרׁש  ׁש  ְוִנגַּ ְנֻאם־ה'  ִאים  בָּ ָיִמים  ה  "ִהנֵּ ְנִביֶאָך:  ָעמוֹס  ַעל־יֵדי  נּו  ִהְבַטְחתָּ
י  ְבתִּ ְתמוַֹגְגָנה: ְושַׁ ָבעוֹת תִּ יפּו ֶהָהִרים ָעִסיס ְוָכל־ַהגְּ ַרע, ְוִהטִּ ְך ַהזָּ מֹשֵׁ ְודֵֹרְך ֲעָנִבים בְּ
תּו ֶאת־ֵייָנם,  בּו, ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְושָׁ ּמוֹת ְוָישָׁ י ִישְָׂרֵאל ּוָבנּו ָעִרים ְנשַׁ בּות ַעמִּ ֶאת־שְׁ
נּו ַעל־ְיֵדי ְיֶחְזֵקאל ְנִביֶאָך:  ר ִהְבַטְחתָּ נּו ֲאשֶׁ ם בָּ ִריֶהם": ְוַקיֵּ ְוָעשּׂו ַגּנוֹת ְוָאְכלּו ֶאת־פְּ
ת ָרָעב  ר לֹא ִתְקחּו עוֹד ֶחְרפַּ ִרי ָהֵעץ ּוְתנּוַבת ַהשֶָּׂדה, ְלַמַען ֲאשֶׁ יִתי ֶאת־פְּ "ְוִהְרבֵּ
ל־ֵעץ־ַמֲאָכל לֹא־ִיּבוֹל  ה כָּ ה ּוִמזֶּ ַחל ַיֲעֶלה ַעל־שְָׂפתוֹ ִמזֶּ ּגוִֹים". ְוֶנֱאַמר: "ְוַעל־ַהנַּ בַּ
ְוָהָיה  יוְֹצִאים,  ה  ֵהמָּ ׁש  ְקדָּ ִמן־ַהמִּ ֵמיָמיו  י  כִּ ר  ְיַבכֵּ יו  ָלֳחָדשָׁ ְריוֹ  פִּ ם  ְולֹא־ִיתֹּ ָעֵלהּו 

ִפְריוֹ ְלַמֲאָכל ְוָעֵלהּו ִלְתרּוָפה".
ֵרׁש ָלנּו, ׁשּוָבה  ֱא-לֹקינּו ֵואלֹקי ֲאבוֵֹתינּו, ֶמֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו, טוֹב ּוֵמִטיב ִהדָּ
ית־ ה, ּכוֵֹנן בֵּ ִחלָּ ֵנה ֵביְתָך ּכַבתְּ ָעשּׂו ְרצוֶֹנָך, בְּ ְגַלל ָאבוֹת שֶׁ ֲהמוֹן ַרֲחֶמיָך, בִּ ָעֵלינּו בַּ
ב  ְתָך ְלתוֹכוֹ, ְוָהשֵׁ ִכינָֽ ב שְׁ ִתּקּונוֹ, ְוָהשֵׁ ֵחנּו בְּ ִבְנָינוֹ, שַׂמְּ ָך ַעל ְמכוֹנוֹ, ַהְרֵאנּו בְּ שְׁ ִמְקדָּֽ
ם  ִלְנֵויֶהם. ְושָׁ ב ִישְָׂרֵאל  ּוְלִזְמָרם, ְוָהשֵׁ יָרם  ם ְלדּוָכָנם, ְלשִׁ ּוְלִויִּ ֲהִנים ַלֲעבוָֹדָתם,  כֹּ
תּוב:  כָּ כַּ ָנה,  ְושָׁ ָנה  ָכל־שָׁ בְּ ְרָגֵלינּו  ָעֵמי  פְּ לֹׁש  שָׁ בְּ ְלָפֶניָך,  ֲחֶוה  תַּ ְוִנשְׁ ְוֵנָרֶאה  ַנֲעֶלה 
ִיְבָחר,  ר  קוֹם ֲאשֶׁ מָּ ֵני ה' ֱאלֶֹהיָך בַּ ֵיָרֶאה ָכל־ְזכּוְרָך ֶאת־פְּ ָנה  שָּׁ ָעִמים בַּ לוֹׁש פְּ "שָׁ
ִאיׁש  ֵריָקם:  ה'  ֵני  ֶאת־פְּ ֵיָרֶאה  ְולֹא  ּכוֹת,  ַהסֻּ ּוְבַחג  ֻבעוֹת  ַהשָּׁ ּוְבַחג  ּצוֹת  ַהמַּ ַחג  בְּ

ר ָנַתן־ָלְך". ת ה' ֱאלֹקיָך ֲאשֶׁ ִבְרכַּ ַנת ָידוֹ, כְּ ַמתְּ כְּ
בוֶֹדָך,  כְּ ן  כַּ ִמשְׁ ִצּיוֹן  ַהר  בָּ ל־ַמֲעֶשׂיָך,  כָּ ַעל  ְמֵהָרה  ֱאלֹקינּו  ה'  הּוא  ה  ַאתָּ ְוִתְמלְֹך 
ִצּיוֹן  ֱאלַֹהִיְך  ְלעוָֹלם  ה'  "ִיְמלְֹך  ָך:  ָקְדשֶׁ ִדְבֵרי  בְּ תּוב  כָּ כַּ ָך,  שֶׁ ִמְקדָּ ִעיר  ַלִים  ּוִבירּושָׁ

ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה".

תהילים מזמור קכב
ית ה' ֵנֵלְך. אְֹמִרים ִלי בֵּ י בְּ ַמְחתִּ ֲעלוֹת  ְלָדִוד: שָׂ יר ַהמַּ א  שִׁ

ם. לִָ ָעַרִיְך ְירּושָׁ שְׁ ב  עְֹמדוֹת ָהיּו ַרְגֵלינּו בִּ
ו. ּה ַיְחדָּ ָרה לָּ ֻחבְּ ִעיר שֶׁ נּוָיה כְּ ם ַהבְּ לִַ ג  ְירּושָׁ

ם ה'. ָרֵאל  ְלהֹדוֹת ְלשֵׁ ְבֵטי-ָיּה ֵעדּות ְלִישְׂ ָבִטים שִׁ ם ָעלּו שְׁ שָּׁ ד  שֶׁ
ִוד. ְסאוֹת ְלֵבית דָּ ט  כִּ פָּ בּו ִכְסאוֹת ְלִמשְׁ ה ָישְׁ מָּ י שָׁ ה  כִּ

ָליּו, אֲֹהָבִיְך. ם ִישְׁ לִָ לוֹם ְירּושָׁ ֲאלּו שְׁ ו  שַׁ
ַאְרְמנוָֹתִיְך. ְלָוה בְּ ֵחיֵלְך שַׁ לוֹם בְּ ז  ְיִהי-שָׁ

ְך. לוֹם בָּ ָרה נָּא שָׁ ח  ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדבְּ
ה טוֹב ָלְך. ית ה' ֱא-לֹקינּו   ֲאַבְקשָׁ ט  ְלַמַען  בֵּ

אנא בכח  - מיוחס לר' נחוניא בן הקנה
יר ְצרּוָרה: תִּ ת ְיִמיֶנָך. תַּ ֻדלַּ כַֹח. גְּ ָאנָּא בְּ
ֵבנּו. ַטֲהֵרנּו נוָֹרא: גְּ ָך, שַׂ ל ִרנַּת. ַעמֶּ ַקבֵּ

ְמֵרם: ָבַבת שָׁ י ִיחּוֶדָך. כְּ ָנא ִגּבוֹר. ּדוְֹרשֵׁ
ְמֵלם: ִמיד גָּ ְרֵכם ַטֲהֵרם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָך. תָּ בָּ

רוֹב טּוְבָך. ַנֵהל ֲעָדֶתָך: ָחִסין ָקדוֹׁש. בְּ
ֶתָך: ֵנה. זוְֹכֵרי ְקֻדשָּׁ ָך פְּ ָיִחיד גֵֶּאה. ְלַעמְּ

ֲעלּומוֹת: ַמע ַצֲעָקֵתנּו. יוֵֹדַע תַּ ל. ּושְׁ ְוָעֵתנּו ַקבֵּ שַׁ
בוֹד ַמְלכּותוֹ, ְלעוָֹלם ָוֶעד: ם כְּ רּוְך, שֵׁ ואומר בלחש - בָּ

*יש שנהגו לאומרה בסדר אחר המובא בסידורים 

        סדר ברכת האילנות
יש הנוהגים לפתוח בקריאת פרקי תהלים בסדר זה :

תהילים מזמור כט
בוֹד ָועֹז. ֵני ֵאִלים ָהבּו ַלה' כָּ א  ִמְזמוֹר ְלָדִוד:  ָהבּו ַלה' בְּ

ַהְדַרת-קֶֹדׁש. ֲחוּו ַלה' בְּ תַּ מוֹ ִהשְׁ בוֹד שְׁ ב  ָהבּו ַלה' כְּ
ים. בוֹד ִהְרִעים ה' ַעל-ַמִים ַרבִּ ִים ֵאל ַהכָּ ג  קוֹל ה' ַעל ַהמָּ

ָהָדר. ּכַֹח קוֹל ה' בֶּ ד  קול ה' בַּ
ָבנוֹן. ר ה' ֶאת ַאְרֵזי ַהלְּ בֵּ ה  קוֹל ה' ׁשֵֹבר ֲאָרִזים  ַוְישַׁ

מוֹ ֶבן-ְרֵאִמים. ְריֹן כְּ מוֹ ֵעֶגל ְלָבנוֹן ְושִׂ ו  ַויְַּרִקיֵדם כְּ
ז  קוֹל ה' חֵֹצב ַלֲהבוֹת ֵאׁש.

ר ָקֵדׁש. ר ָיִחיל ה' ִמְדבַּ ח  קוֹל ה' ָיִחיל ִמְדבָּ
בוֹד. ט  קוֹל ה' ְיחוֵֹלל ַאיָּלוֹת  ַויֱֶּחשֹׂף ְיָערוֹתְבֵהיָכלוֹ כֻּּלוֹ אֵֹמר כָּ

ב ה' ֶמֶלְך ְלעוָֹלם. ב ַויֵּשֶׁ ּבּול ָישָׁ י  ה' ַלמַּ
לוֹם. ן ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ ַבשָּׁ יא  ה' עֹז ְלַעּמוֹ ִיתֵּ

תהילים מזמור קכו
חְֹלִמים. יַבת ִצּיוֹן ָהִיינּו כְּ ׁשּוב ה' ֶאת שִׁ ֲעלוֹת בְּ יר ַהמַּ א  שִׁ

ינּו ּוְלׁשוֵֹננּו ִרנָּה. חוֹק פִּ ֵלא שְׂ ב  ָאז ִימָּ
ה. יל ה' ַלֲעשׂוֹת ִעם ֵאלֶּ ָאז יֹאְמרּו ַבּגוִֹים ִהְגדִּ

ֵמִחים. נּו ָהִיינּו שְׂ יל ה' ַלֲעשׂוֹת ִעמָּ ג  ִהְגדִּ

נֶֶּגב. ֲאִפיִקים בַּ ִביֵתנּו כַּ ד  ׁשּוָבה ה' ֶאת שְׁ
ִרנָּה ִיְקצֹרּו. ִדְמָעה  בְּ ה  ַהּזְֹרִעים בְּ

א ֲאֻלּמָֹתיו. ְך-ַהזַָּרע, ּבֹא-ָיבֹא ְבִרנָּה נֹשֵׂ א ֶמשֶׁ ו  ָהלוְֹך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֹשֵׂ

תהילים מזמור קמח
רוִֹמים. מְּ ַמִים ַהְללּוהּו בַּ א  ַהְללּו-ָיּה: ַהְללּו ֶאת-ה' ִמן-ַהשָּׁ

ל-ְצָבָאו. ב  ַהְללּוהּו ָכל-ַמְלָאָכיו ַהְללּוהּו כָּ
ל-ּכוְֹכֵבי אוֹר. ֶמׁש ְוָיֵרַח ַהְללּוהּו כָּ ג  ַהְללּוהּו  שֶׁ

ָמִים. ר ֵמַעל ַהשָּׁ ִים ֲאשֶׁ ָמִים ְוַהמַּ ֵמי ַהשָּׁ ד  ַהְללּוהּו שְׁ
י הּוא ִצוָּה ְוִנְבָראּו. ם ה' כִּ ה  ְיַהְללּו  ֶאת-שֵׁ

ו  ַויֲַּעִמיֵדם ָלַעד ְלעוָֹלם  ָחק-ָנַתן ְולֹא ַיֲעבוֹר.
הֹומוֹת. יִנים ְוָכל תְּ נִּ ז  ַהְללּו ֶאת ה' ִמן-ָהָאֶרץ תַּ

ה ְדָברוֹ. ֶלג ְוִקיטוֹר רּוַח ְסָעָרה עֹשָׂ ח  ֵאׁש ּוָבָרד שֶׁ
ִרי ְוָכל-ֲאָרִזים. ָבעוֹת  ֵעץ פְּ ט  ֶהָהִרים ְוָכל-גְּ

ָנף. ֵהָמה ֶרֶמשׂ ְוִצּפוֹר כָּ י  ַהַחיָּה ְוָכל בְּ
ִרים ְוָכל-ׁשְֹפֵטי ָאֶרץ. ים שָׂ יא  ַמְלֵכי-ֶאֶרץ  ְוָכל ְלֻאמִּ

תּולוֹת ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים. חּוִרים ְוַגם בְּ יב  בַּ
ָמִים. מוֹ ְלַבּדוֹ. הוֹדו ַעל-ֶאֶרץ ְושָׁ גָּב שְׁ י-ִנשְׂ ם ה' כִּ יג  ְיַהְללו ֶאת-שֵׁ

ָרֵאל ַעם ְקרֹבוֹ ה ְלָכל ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִישְׂ ִהלָּ יד  ַויֶָּרם ֶקֶרן ְלַעּמו תְּ
     ַהְללּו-ָיּה.


