
סדר ברכת האילנות: ד"בס

ו "א ְּבאֹות ָוא"ד אֹות הֵ "ְליֲַחָדא ֵׁשם אֹות יּו, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, 
ַהִּמְתיֲַחִסים ֶאל ָׁשְרֵׁשי נְַפֵׁשנּו רּוֵחנּו , רּוחֹות ּונְָׁשמֹות,ּוְבֵׁשם ּכל־ַהּנְָפׁשֹות, ְּביִחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל־יְִׂשָרֵאל, א"אֹות הֵ 

ּוִמָּכל־ִּפְרֵטי ֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה , ֶׁשִּמְּכָללּות ֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָה, ונְִׁשָמֵתנּו ּוַמְלּבּוֵׁשיֶהם ְוַהְּקרֹוִבים ָלֶהם
, ל ַעל ְרִאּיַת ִאיָלנֵי ִדְמַלְבְלֵבי"מּוָכנִים ּוְמזָֻּמנִים ְלַקּיֵם ִמְצַות ַהְּבָרָכה ֶׁשִּתְקנּו ֲחָכִמים זַ ֲהֵרי ֲאנְַחנּו , ֲעִׂשּיָה

ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת , דֹוֶתיהָ ְּכִאּלּו ִּכַּונְנּו ּבָכל־ַהַּכָּונֹות ָהְֽראּויֹות ְלַכֵּון ַּבְּבָרָכה ַהּזֹאת ְוסֹו, 
, רּוחֹות ּונְָׁשמֹות, ְוָכל־נְָפׁשֹות, ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ַעל יָָדּה ָּכל־נִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ַהְּמעָֹרִבים ַּבּצֹוֵמחַ , 

ָּבְֽרֵכם . ְוַתְׁשִלים ֵּברּוָרם ְוִתּקּונָם, , -א-ְוַאָּתה הָ . ַהְמגְֻלָּגלֹות ּבֹו
, .ָּתִמיד ְּגְמֵלם, , ַטֲהֵרם

ים ק: "ַּכָּכתּוב, ּונְַקֵּבל ֶׁשַפע ֶעֶׂשר ַהְּבָרכֹות, "ְרֵאה ֵריַח ְּבנִי ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבְרכֹו י: "יֻקּיַם ָּבנּו ַמֲאַמר
) גבורה(יַַעְבד): חסד(ְוִתירֹׁש ) דעת(ְורֹב ָּדגָן , )בינה(ּוִמְׁשַמּנֵי ָהָאֶרץ ) חכמה(ִמַּטל ַהָּׁשַמיִם 

" , )יסוד() הוד() נצח(ֱהֵוה גְִביר ) תפארת(ְלֻאִּמים 
ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה , .ּוִרי ְוגֲֹאִליצייְ , ): ַמְלכּות(

.ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו, ָעֵלינּו

,, קֽ , י
ֵלָהנֹות ָּבֶהם ְּבנֵי ָאָדם, ת טֹובֹותּוָבָרא בֹו ְּבִריֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹו

ואחר הברכה יאמרו בקשה זו
ְוָׁשם נְַקּיֵם ִמְצַות ְּתרּומֹות , ְוִתָּטֵענּו ִּבגְבּוֵלנּו, ֶׁשַּתֲעֵלנּו ְּבִׂשְמָחה ְלַאְרֵצנּו, 

ֲעיָנֹת , ֶאֶרץ נֲַחֵלי ָמיִם", ְּתלּויֹות ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהנְַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ִהיא ֶאֶרץ זַָבת ָחָלב ּוְדַבׁשּוַמַעְׂשרֹות וָכל־ִמְצֹות הַ 
ַּכֲאֶׁשר ִצִּויתָ , "ֶאֶרץ־זֵית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש, ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה ְוגֶֶפן ּוְתֵאנָה ְוִרּמֹון: ּוְתהֹמֹת יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר

, , י יָאּֽנָא : 
ְוִהִּׂשיג ָלֶכם ַּדיִׁש ֶאת־ָּבִציר ּוָבִציר יִַּׂשיג : ֹוץ ַהָּׂשֶדה יִֵּתן ִּפְריְונְָתנָה ָהָאֶרץ יְבּוָלּה ְועֵ , ְונַָתִּתי גְִׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם: "
ְוַקּיֵם ָּבנּו ֶאת־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִהְבַטְחָּתנּו ַעל־יְֵדי יְַׁשְעיָה ": ַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ְּבַאְרְצֶכם, ֶאת־זַָרע

ּוָבנּו ָבִּתים : "ְונֱֶאַמר": ּוְפִרי ָהָאֶרץ ְלגָאֹון ּוְלִתְפֶאֶרת ִלְפֵליַטת יְִׂשָרֵאל, ִלְצִבי ּוְלָכבֹודיַּבּיֹום ַההּוא יְִהיֶה ֶצַמח יְ : "
ְונִַּגׁש י־יְ ִהּנֵה יִָמים ָּבִאים נְֻאם: "": ְונְָטעּו ְכָרִמים ְוָאְכלּו ִּפְריָם, ְויָָׁשבּו

ְוַׁשְבִּתי ֶאת־ְׁשבּות ַעִּמי יְִׂשָרֵאל : ְוִהִּטיפּו ֶהָהִרים ָעִסיס ְוָכל־ַהְּגָבעֹות ִּתְתמֹוגַגְנָה, 
ְוַקּיֵם ָּבנּו ֲאֶׁשר ִהְבַטְחָּתנּו ": ָעׂשּו גַּנֹות ְוָאְכלּו ֶאת־ְּפִריֶהםוְ , ְונְָטעּו ְכָרִמים ְוָׁשתּו ֶאת־יֵינָם, ּוָבנּו ָעִרים נְַׁשּמֹות ְויָָׁשבּו
". , ְוִהְרֵּביִתי ֶאת־ְּפִרי ָהֵעץ ּוְתנּוַבת ַהָּׂשֶדה: "

ְוַעל־ַהּנַַחל יַעֲ : "ְונֱֶאַמר
".ְוָהיָה ִפְריֹו ְלַמֲאָכל ְוָעֵלהּו ִלְתרּוָפה, ִמן־ַהִּמְקָּדׁש ֵהָּמה יֹוְצִאים
ִּבגְַלל ָאבֹות , , טֹוב ּוֵמִטיב ִהָּדֵרׁש ָלנּו, ַרֵחם ָעֵלינּו, 

ְוָהֵׁשב ׁשְ , ַׂשְּמֵחנּו ְּבִתּקּונֹו, ַהְרֵאנּו ְּבִבנְיָנֹו, , , 
ְוָׁשם נֲַעֶלה ְונֵָרֶאה ְונְִׁשַּתֲחֶוה . ְוָהֵׁשב יְִׂשָרֵאל ִלנְֵויֶהם, ְלִׁשיָרם ּוְלזְִמָרם, ּוְלִוּיִם ְלדּוָכנָם, ְוָהֵׁשב ּכֲֹהנִים ַלֲעבֹוָדָתם, ְלתֹוכֹו

ׁשָ : "ַּכָּכתּוב, , 
ְּכִבְרַּכת , ִאיׁש ְּכַמְּתנַת יָדֹו: ֵריָקםי, ְּבַחג ַהַּמּצֹות ּוְבַחג ַהָּׁשֻבעֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות, ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר יְִבָחר

."
ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי , , , 

".קי: "
ְּכִעיר , יְרּוָׁשַליִם ַהְּבנּויָה: , עְֹמדֹות ָהיּו ַרגְֵלינּו: יֵּבית יְ , ָׂשַמְחִּתי ְּבאְֹמִרים ִלי, ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד

, ִּכי ָׁשָּמה ָיְֽׁשבּו ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט: יהֹדֹות ְלֵׁשם יְ לְ , ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי־יָּה ֵעדּות ְליְִׂשָרֵאל: ֶׁשֻחְּבָרה־ָּלּה יְַחָּדו
, ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי: , : , ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום יְרּוָׁשָליִם: ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִוד

., ְלמַ : 


