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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
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ֶשַׁתֲּעֵלנּו  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָֹוה  ִמְלָּפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
ְתּרּומֹות  ִמְצַות  ְנַקֵיּם  ְוָשׁם  ִבְּגבּוֵלנּו,  ְוִתָטֵּענּו  ְלַאְרֵצנּו,  ְבִּשְׂמָחה 
ַלֲאבֹוֵתינּו  ִהְנַחְלָתּ  ֲאֶשׁר  ָבָּאֶרץ  ַהְתּלּויֹות  וָכל־ִמְצֹות  ּוַמַעְשׂרֹות 
ִהיא ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש, “ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים, ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת ֹיְצִאים 
ֶאֶרץ־ֵזית  ְוִרּמֹון,  ּוְתֵאָנה  ְוֶגֶפן  ּוְשֹׂעָרה  ִחָטּה  ֶאֶרץ  ּוָבָהר:  ַבִּבְּקָעה 
ָנּא  ָאֽ ַעְבֶדָּך:  ֹמֶשׁה  ַעל־יֵדי  ְתָך  ּבתֹוָרֽ ִצִוּיָתנּו  ַכֲּאֶשׁר  ּוְדָבׁש”,  ֶשֶׁמן 
ְיהָֹוה , ְלַמַען ִשְׁמָך ַהָגּדֹול, ַהְגֵדּל ַחְסְדָּך ִעָמּנּו ְוַקֵיּם ָלנּו ֶאת־ַהָדָּבר 
ְבִּעָתּם,  ִגְשֵׁמיֶכם  “ְוָנַתִתּי  ַעְבֶדָּך:  ֹמֶשׁה  ַעל־יֵדי  ִהְבַטְחָתּנּו  ֲאֶשׁר 
ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהָשֶּׂדה ִיֵתּן ִפְּריֹו: ְוִהִשּׂיג ָלֶכם ַדִּיׁש ֶאת־
ִויַשְׁבֶתּם  ָלֹשַׂבע  ַלְחְמֶכם  ַוֲאַכְלֶתּם  ֶאת־ָזַרע,  ַיִשּׂיג  ּוָבִציר  ָבִּציר 
ַעל־ְיֵדי  ִהְבַטְחָתּנּו  ֲאֶשׁר  ֶאת־ַהָדָּבר  ָבּנּו  ְוַקֵיּם  ְבַּאְרְצֶכם”:  ָלֶבַטח 
ְיַשְׁעָיה ְנִביָאְך: “ַבּּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ֶצַמח ְיהָוה ִלְצִבי ּוְלָכבֹוד, ּוְפִרי 
ָהָאֶרץ ְלָגאֹון ּוְלִתְפֶאֶרת ִלְפֵליַטת ִיְשָׂרֵאל”: ְוֶנֱאַמר: “ּוָבנּו ָבִתּים 
ָבּנּו ֲאֶשׁר ִהְבַטְחָתּנּו  ְוַקֵיּם  ִפְּרָים”:  ְוָאְכלּו  ְוָנְטעּו ְכָרִמים  ְוָיָשׁבּו, 
ְוִנַגּׁש חֹוֵרׁש  ְנֻאם־ְיהָוה  ָבִּאים  ָיִמים  “ִהֵנּה  ְנִביֶאָך:  ָעמֹוס  ַעל־יֵדי 
ְוָכל־ ָעִסיס  ֶהָהִרים  ְוִהִטּיפּו  ַהָזַּרע,  ְבֹּמֵשְׁך  ֲעָנִבים  ְוֹדֵרְך  ַבֹּקֵּצר 
ָעִרים  ּוָבנּו  ִיְשָׂרֵאל  ַעִמּי  ֶאת־ְשׁבּות  ְוַשְׁבִתּי  ִתְּתמֹוַגְגָנה:  ַהְגָּבעֹות 
ְוָאְכלּו  ַגּנֹות  ְוָעׂשּו  ְוָשׁתּו ֶאת־ֵייָנם,  ְכָרִמים  ְוָנְטעּו  ְוָיָשׁבּו,  ְנַשּׁמֹות 
ֶאת־ְפִּריֶהם”: ְוַקֵיּם ָבּנּו ֲאֶשׁר ִהְבַטְחָתּנּו ַעל־ְיֵדי ְיֶחְזֵקאל ְנִביֶאָך: 
ִתְקחּו  לֹא  ֲאֶשׁר  ְלַמַען  ַהָשֶּׂדה,  ּוְתנּוַבת  ָהֵעץ  ֶאת־ְפִּרי  “ְוִהְרֵבּיִתי 
עֹוד ֶחְרַפּת ָרָעב ַבּּגֹוִים”. ְוֶנֱאַמר: “ְוַעל־ַהַנַּחל ַיֲעֶלה ַעל־ְשָׂפתֹו ִמֶזּה 
ְיַבֵכּר  ָלֳחָדָשׁיו  ִפְּריֹו  ְולֹא־ִיֹתּם  ָעֵלהּו  ָכּל־ֵעץ־ַמֲאָכל לֹא־ִיּבֹול  ּוִמֶזּה 
ְוָעֵלהּו  ְלַמֲאָכל  ִפְריֹו  ְוָהָיה  יֹוְצִאים,  ֵהָמּה  ִמן־ַהִמְּקָדּׁש  ֵמיָמיו  ִכּי 

ִלְתרּוָפה”.

בֹו  ּוָבָרא  ְְּכלּום,  ְְּבעֹוָלמֹו  ִחֵֵּסר  ֶֶׁשֹּלֹא  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ינּו  ֱאֹלֵהֽ ְיֹהָוה,  ַאָָּתה  ְָּברּוְך 
ְְּבִריֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות, ֵלָהנֹות ְָּבֶהם ְְּבֵני ָאָדם

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶמֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו, טֹוב ּוֵמִטיב 
ֶשָׁעׂשּו  ָאבֹות  ִבְּגַלל  ַרֲחֶמיָך,  ַבֲּהמֹון  ָעֵלינּו  ׁשּוָבה  ָלנּו,  ִהָדֵּרׁש 
ְמכֹונֹו,  ַעל  ְשָׁך  ֵבּית־ִמְקָדּֽ ּכֹוֵנן  ּכַבְתִּחָלּה,  ֵביְתָך  ְבֵּנה  ְרצֹוֶנָך, 
ְוָהֵשׁב  ְלתֹוכֹו,  ְשִׁכיָנְֽתָך  ְוָהֵשׁב  ְבִּתּקּונֹו,  ַשְׂמֵּחנּו  ְבִּבְנָינֹו,  ַהְרֵאנּו 
ְוָהֵשׁב  ּוְלִזְמָרם,  ְלִשׁיָרם  ְלדּוָכָנם,  ּוְלִוִיּם  ַלֲעבֹוָדָתם,  ֹכֲּהִנים 
ְבָּשֹׁלׁש  ְלָפֶניָך,  ְוִנְשַׁתֲּחֶוה  ְוֵנָרֶאה  ַנֲעֶלה  ְוָשׁם  ִלְנֵויֶהם.  ִיְשָׂרֵאל 
ַבָּשָּׁנה  ְפָּעִמים  “ָשׁלֹוׁש  ַכָּכּתּוב:  ְוָשָׁנה,  ְבָּכל־ָשָׁנה  ְרָגֵלינּו  ְפָּעֵמי 
ֵיָרֶאה ָכל־ְזכּוְרָך ֶאת־ְפֵּני ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ַבָּמּקֹום ֲאֶשׁר ִיְבָחר, ְבַּחג 
ַהַמּּצֹות ּוְבַחג ַהָשֻּׁבעֹות ּוְבַחג ַהֻסּּכֹות, ְולֹא ֵיָרֶאה ֶאת־ְפֵּני ְיהָוה 
ֵריָקם: ִאיׁש ְכַּמְתַּנת ָידֹו, ְכִּבְרַכּת ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשׁר ָנַתן־ָלְך”.

ָבַּהר  ָכּל־ַמֲעֶשׂיָך,  ַעל  ְמֵהָרה  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָֹוה  ַאָתּה הּוא  ְוִתְמֹלְך 
ְבִּדְבֵרי  ַכָּכּתּוב  ִמְקָדֶּשָׁך,  ִעיר  ּוִבירּוָשַׁלִים  ְכּבֹוֶדָך,  ִמְשַׁכּן  ִצּיֹון 

ָקְדֶשָׁך: “ִיְמֹלְך ְיהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללּוָיּה”.

ֵנֵלְך:  ְיהָוה  ֵבּית  ִלי,  ְבֹּאְמִרים  ָשַׂמְחִתּי  ְלָדִוד,  ַהַמֲּעלֹות  ִשׁיר 
ֹעְמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו, ִבְּשָׁעַרִיְך ְירּוָשָׁלִים: ְירּוָשַׁלִים ַהְבּנּוָיה, ְכִּעיר 
ְלִיְשָׂרֵאל,  ֵעדּות  ִשְׁבֵטי־ָיּה  ְשָׁבִטים  ָעלּו  ֶשָׁשּׁם  ַיְחָדּו:  ֶשֻׁחְבָּרה־ָלּּה 
ִכְּסאֹות  ְלִמְשָׁפּט,  ִכְסאֹות  ָיְֽשׁבּו  ָשָׁמּה  ִכּי  ְיהָוה:  ְלֵשׁם  ְלֹהדֹות 
ְיִהי־ָשׁלֹום  ֹאֲהָבִיְך:  ִיְשָׁליּו  ְירּוָשָׁלִים,  ְשׁלֹום  ַשֲׁאלּו  ָדִּוד:  ְלֵבית 
ָשׁלֹום  ֲאַדְבָּרה־ָנּא  ְוֵרָעי,  ַאַחי  ְלַמַען  ְבַּאְרְמנֹוָתִיְך:  ַשְׁלָוה  ְבֵּחיֵלְך, 

ָבְּך: ְלַמַען ֵבּית־ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו, ֲאַבְקָשׁה טֹוב ָלְך.

Bénédiction à prononcer à la vue des arbres fruitiers en bourgeons

Après la bénédiction nous récitons :


