"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)

אביב

ברכת האילנות שתיקנו חז"ל מעידה על יחסם של חז"ל לטבע ,לצומח
ולעונות השנה ,על התבוננותם המעמיקה בתופעות אלו ,ועל רצונם שהאדם
יכילם כחלק מהווייתו.
בעולמנו המתועש ,שבו רבים מאיתנו שבויים במעגל העשייה ולא זוכים
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
שונים ואין תמה שהאוויר מתבשם וריחות נודפים מכל עבר ,מה
שמשווה לארץ ארשת של חג .יותר מבכל עונה נאים העצים באביב,
שעה שהם מתכסים שפע פרחים .ובייחוד כשהפריחה קודמת
ללבלוב ,כגון בשקד ,ובאפרסק ,ובמישמש ובאגס .אין לך מראה
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"...

אריאנה הרן
ָד ְענ ּו ָ -א ִביב.
ּפׁשוּט י ַ
ּב ֶֹקר ֶא ָחד ִה ְתעו ַֹר ְרנ ּו ו ָ
תופפוהו ַסנְ ָּד ֵלי ַה ּי ְָל ִדים ַּבחוּצוֹת,
ילה,
ּח ַה ְּק ִּל ָ
שרוהו הכבסים ַה ִּמ ְתי ְַּב ִׁשים ָּברו ַ
אמרוהו ִּפ ְר ֵחי ַה ְּׁשזִ יף ַה ְּמ ַל ְב ֵלב ִמ ּמוּל.
ְת ַמ ְהנ ּו ְּ -כ ָבר ָא ִביב?
ּב ֶֹקר ִה ְתעו ַֹר ְרנ ּו ו ָ
ְאנוַּ ,ה ִּמ ְת ַל ְּב ִטים ֵּבין ָהעוֹנוֹת ַה ִּמ ְת ַח ְּלפוֹת,
וָ
ׁשל
ׁש ַאל או ָֹתנ ּו ִאם ֵעינֵינ ּו נְ כוֹנוֹת ְל ַק ֵּדם ֶאת זִ יוָה המשכר ֶ
יש לֹא ָ
ִא ׁ
ׁש ֶמׁש,
ַה ֶּ
ּח ַל ֲא ָהבוֹת ֲח ָדׁשוֹת,
ִאם ִל ֵּבנ ּו ָּפתו ַ
ׁש ַפע ַה ּזֶה הניתך ָע ֵלינ ּו ִּפ ְתאוֹם
ֵש ָּבנ ּו ַה ּכ ַֹח ִל ְקלֹט ֶאת ָּכל ַה ֶּ
ִאם יׁ
ָּפׁשוּטּ ,ב ֶֹקר ֶא ָחד ִה ְתעו ַֹר ְרנ ּו ו ְִה ּנֵה – ָא ִביב.

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.
חודש ניסן ,חודש החירות ,הוא גם "חודש האביב" – חודש שבו הטבע מתעורר
לאחר תרדמת החורף ופורח בגוונים מרהיבים ומשובבי לב.
בשעה זו ,כשהאדם רואה לראשונה עצי פרי בפריחתם ,נאמרת "ברכת
האילנות" – ברכה המודה לקב"ה על התחדשות עולם הטבע .אנו מודים לה'
על לבלוב האילנות :על הפרח – השלב הראשון ביצירת הפרי ,על הבריות
הטובות – החרקים הדואגים להאבקה ,על טוב האילנות – המהנים אותנו
בפרי ,בנוי ,בקליטת פחמן דו חמצני ,ובצל ,ועל היופי – כן ,על יופייה של
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
והמלטפות ,מבשרת לנו על ימי האביב הקרבים ובאים .ולעומתה
נענית האדמה ומתחממת ומוציאה צמחייה ,ומתעטפים האילנות
בלבושם האביבי הירוק ,אחר שהיו מושלכים חשופים כל החורף
לקור ולגשמים .ובתרועת אביב עונים האילנות ,בפריחות ובריחות
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"..

ישראל גלון ,משרד החקלאות
עינט קרמר ,טבע עברי

ברכת האילנות
להרחבה על תרומת העצים לאדם ולסביבה ועל ההגנה עליהם -
באתר יחידת פקיד היערות www.moag.gov.il/trees
למאמרים ומערכי שיעור בנושא יהדות וסביבה -
באתר טבע עברי www.tevaivri.org.i

מצווה מעשית לחידוש הקשר
בין עם ישראל לטבע
ישראל גלון ,עינט קרמר

סדר ברכת האילנות

ברכת אילנות נוסח אשכנז:
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֶׁשֹּלא ִח ַּסר ְּבעֹולָ מֹו ָד ָבר
טֹובים לְ ַהּנֹות ָּב ֶהם ְּבנֵ י ָא ָדם
ּוב ָרא בֹו ְּב ִריֹות טֹובֹות ְו ִאילָ נֹות ִ
ָ

יש הנוהגים לפתוח בקריאת פרקי תהלים בסדר זה :
תהילים מזמור כט
א ִמזְ מוֹר ְל ָדוִדָ :הב ּו ַלה' ְּבנֵי ֵא ִלים ָהב ּו ַלה' ָּכבוֹד ָועֹז.
ב ָהב ּו ַלה' ְּכבוֹד ְׁשמוֹ ִה ְׁש ַּתחֲו ּו ַלה' ְּב ַה ְד ַרת-ק ֶֹדׁש.
ל-מיִם ַר ִּבים.
ג קוֹל ה' ַעל ַה ָּמיִם ֵאל ַה ָּכבוֹד ִה ְר ִעים ה' ַע ַ
ד קול ה' ַּב ּכ ַֹח קוֹל ה' ֶּב ָה ָדר.
ְש ֵּבר ה' ֶאת ַא ְרזֵי ַה ְּל ָבנוֹן.
ׁ
ה קוֹל ה' ׁש ֵֹבר ֲא ָרזִ ים ַוי ַ
ן-ר ֵא ִמים.
ׂ ְריֹן ְּכמוֹ ֶב ְ
ידם ְּכמוֹ ֵעגֶל ְל ָבנוֹן ְו ִש
ו ַו ּי ְַר ִק ֵ
ז קוֹל ה' ח ֵֹצב ַלהֲבוֹת ֵאׁש.
ָחיל ה' ִמ ְד ַּבר ָק ֵדׁש.
ָחיל ִמ ְד ָּבר י ִ
ח קוֹל ה' י ִ
יכלוֹ כ ֻּּלוֹ א ֵֹמר ָּכבוֹד.
ֹתב ֵה ָ
ְערו ְ
ֹׂף י ָ
ט קוֹל ה' יְחו ֵֹלל ַא ּיָלוֹת ַוֶּי ֱחש
ֵשב ה' ֶמ ֶל ְך ְלעו ָֹלם.
ׁ
ָשב ַו ּי ֶ
ׁ
י ה' ַל ַּמ ּבוּל י ָ
ׁשלוֹם.
ִתן ה' י ְָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ ַב ָּ
יא ה' עֹז ְל ַע ּמוֹ י ֵּ
תהילים מזמור קכו
יבת ִצ ּיוֹן ָהיִינ ּו ְּכח ְֹל ִמים.
א ִׁשיר ַה ַּמעֲלוֹת ְּבׁשוּב ה' ֶאת ִׁש ַ
ׂחוֹק ִּפינ ּו ו ְּלׁשוֹנֵנ ּו ִר ּנָה.
ִמ ֵלא ְש
ב ָאז י ָּ
ׂוֹת ִעם ֵא ֶּלה.
ֹאמר ּו ַבגּ וֹיִם ִהגְ ִּדיל ה' ַל ֲעש
ָאז י ְ
ׂ ֵמ ִחים.
ׂוֹת ִע ָּמנ ּו ָהיִינ ּו ְש
ג ִהגְ ִּדיל ה' ַל ֲעש
יקים ַּב ֶּנגֶב.
יתנ ּו ַּכ ֲא ִפ ִ
ד ׁשו ָּבה ה' ֶאת ְׁש ִב ֵ
זֹּר ִעים ְּב ִד ְמ ָעה ְּב ִר ּנָה י ְִקצֹרוּ.
ה ַה ְ
ֻמ ָֹתיו.
ׂא ֲאל ּ
ָרעּ ,בֹאָ-יבֹא ְב ִר ּנָה נֹ ֵש
ה ּז ַׁש ְך ַ
ׂא ֶמ ֶ
ֵל ְך ו ָּבכֹה נֹ ֵש
ו ָהלו ְֹך י ֵ
תהילים מזמור קמח
ׁש ַמיִם ַה ְללוּה ּו ַּב ְּמרו ִֹמים.
ן-ה ָּ
א ַה ְללוּ-י ָּהַ :ה ְלל ּו ֶאת-ה' ִמ ַ
ל-צ ָב ָאו.
ל-מ ְל ָא ָכיו ַה ְללוּה ּו ָּכ ְ
ב ַה ְללוּה ּו ָכ ַ
ל-כו ְֹכ ֵבי אוֹר.
ָר ַח ַה ְללוּה ּו ָּכ ּ
ׁש ֶמׁש ְוי ֵ
ג ַה ְללוּה ּו ֶ
ׁש ָמיִם.
ׁשר ֵמ ַעל ַה ָּ
ְה ַּמיִם ֲא ֶ
ׁש ָמיִם ו ַ
ד ַה ְללוּה ּו ְׁש ֵמי ַה ָּ
ְנִב ָראוּ.
ת-שם ה' ִּכי הוּא ִצ ּוָה ו ְ
ׁ
ה י ְַה ְלל ּו ֶא ֵ
ָתן ְולֹא ַיעֲבוֹר.
ידם ָל ַעד ְלעו ָֹלם ָחק-נ ַ
ֲמ ֵ
ו ַוַּיע ִ
ן-ה ָא ֶרץ ַּת ּנִינִים ו ְָכל ְּתהֹומוֹת.
ז ַה ְלל ּו ֶאת ה' ִמ ָ
ׂה ְד ָברוֹ.
ּח ְס ָע ָרה עֹ ָש
ׁש ֶלג ו ְִקיטוֹר רו ַ
ח ֵאׁש ו ָּב ָרד ֶ
ל-א ָרזִ ים.
ל-ג ָבעוֹת ֵעץ ְּפ ִרי ו ְָכ ֲ
ט ֶה ָה ִרים ו ְָכ ְּ
ׂ ו ְִצ ּפוֹר ָּכנָף.
י ַה ַח ּיָה ו ְָכל ְּב ֵה ָמה ֶר ֶמש
ל-ש ְֹפ ֵטי ָא ֶרץ.
ׂ ִרים ו ְָכ ׁ
ֻמים ָש
י-א ֶרץ ו ְָכל ְלא ִּ
יא ַמ ְל ֵכ ֶ
נְע ִרים.
יב ַּבחו ִּרים ְוגַם ְּבתוּלוֹת זְ ֵקנִים ִעם ָ
ְש ָמיִם.
ׁ
ל-א ֶרץ ו ָ
ׂ ּגָב ְׁשמוֹ ְל ַב ּדוֹ .הוֹדו ַע ֶ
ת-שם ה' ִּכיִ -נ ְש
ׁ
יג י ְַה ְללו ֶא ֵ
ׂ ָר ֵאל ַעם ְקרֹבוֹ
ידיו ִל ְבנֵי ִי ְש
ֲס ָ
ָרם ֶק ֶרן ְל ַע ּמו ְּת ִה ָּלה ְל ָכל ח ִ
יד ַו ּי ֶ
ַה ְללוּ-י ָּה.

ברכת האילנות נוסח ספרד:

ָבּרּוְך ַא ָתּה ה' ֱאֹ-לקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֶשֹּׁלא ִח ֵסּר ְבּעֹולָ מֹו ְכּלּום
ּוב ָרא בֹו ְב ִּריֹות טֹובֹות ְו ִאילָ נֹות טֹובֹות לֵ ָהנֹות ָב ֶּהם ְבּנֵ י ָא ָדם
ָ

טוב לומר נוסח ה"לשם יחוד" שכתב הבן איש חי
(נהוג בעיקר בעדות המזרח):
ֲדא
ינְת ּהִּ ,ב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחילוְּ ,לַיח ָ
ּש ִכ ֵּ
ׁשא ְּב ִר ְיך הוּא ו ְ
ֻד ָ
ׁשם יִחוּד ק ְ
ְל ֵ
ׂר ֵאל,
ִש ָ
ׁשם ָּכל־י ְ
ׁשם אוֹת יוּ"ד אוֹת ֵה"א ְּבאוֹת וָא"ו אוֹת ֵה"אְּ ,ביִחו ָּדא ְׁש ִלים ְּב ֵ
ֵ
ּחנ ּו
ׁשנ ּו רו ֵ
ַפ ֵ
ׁשי נ ְ
ׁש ְר ֵ
ֲסים ֶאל ָ
ּנְשמוֹתַ ,ה ִּמ ְתַיח ִ
ׁ
ּפׁשוֹת ,רוּחוֹת ו ָ
ל־ה ְנ ָ
ׁשם ּכ ַ
ו ְּב ֵ
ָׂיּה,
ֲש
ירה ע ִ
יאה י ְִצ ָ
ׁש ִּמ ְּכ ָללוּת ֲא ִצילוּת ְּב ִר ָ
ְה ְּקרו ִֹבים ָל ֶהםֶ ,
יהם ו ַ
ּש ֶ
ׁ
ּמ ְל ּבו ֵ
ונִש ָמ ֵתנ ּו ו ַ
ְׁ
ֻמנִים ְל ַקֵיּם
ַחנ ּו מו ָּכנִים ו ְּמז ָּ
ֲרי ֲאנ ְ
ָׂיּה ,ה ֵ
ֲש
ירה ע ִ
יאה י ְִצ ָ
ל־פ ְר ֵטי ֲא ִצילוּת ְּב ִר ָ
ו ִּמ ָּכ ִּ
ֲלה ְל ָפנֶי ָך ה'
ילנֵי ִד ְמ ַל ְב ְל ֵביְ ,וַיע ֶ
ֲכ ִמים זַ"ל ַעל ְר ִאַיּת ִא ָ
ׁש ִּת ְקנ ּו ח ָ
ִמ ְצוַת ַה ְּב ָר ָכה ֶ
ל־ה ַּכָוּנוֹת ָֽה ְראוּיוֹת ְל ַכֵוּן ַּב ְּב ָר ָכה ַה ּזֹאת
אֱ-לֹקינ ּו וֵאלֹקי ֲאבו ֵֹתינוְּּ ,כ ִא ּל ּו ִּכַוּנְנ ּו ּב ָכ ַ
ֻב ֶלת ו ְּרצ ּויָה ְל ָפנֶי ָך ְּב ָר ָכה זוְֹ ,ל ָב ֵרר ו ְּל ַהעֲלוֹת
ֲשו ָּבה ו ְּמק ֶּ
יה ,ו ְִת ְהיֶה חׁ
וְסוֹדו ֶֹת ָ
ְשמוֹת,
ׁ
ל־נְפׁשוֹת ,רוּחוֹת ּונ ָ
ֻשה ַה ְּמע ָֹר ִבים ַּב ּצו ֵֹמ ַח ,ו ְָכ ָ
ׁ
ָד ּה ָּכל־נִיצו ֵֹצי ַה ְּקד ָּ
ַעל י ָ
ְא ָּתה ָה ֵאל ְּב ִמ ַּדת טוּבךָ ,ו ְּב ַח ְס ּד ָך ַה ָּגדוֹל ָּת ִאיר ָל ֶהם ְּבאוֹר ָּפנֶיךָ,
ֻל ָּגלוֹת ּבוֹ .ו ַ
ַה ְמג ְ
ֲמי ִצ ְד ָק ֶתךָָּ ,ת ִמיד ְּג ְמ ֵלם.
ֲרםַ ,רח ֵ
ְתְׁש ִלים ֵּברו ָּרם ו ְִת ּק ּונָםָּֽ .ב ְר ֵכם ַטה ֵ
וַ
ׁשר
ׁש ִּבזְ כוּת ַה ְּב ָר ָכה ַה ּזֹאת ֲא ֶ
ִיהי ָרצוֹן ִמ ְּל ָפנֶי ָך ה' אֱ-לֹקינ ּו וֵאלֹקי ֲאבו ֵֹתינוֶּ ,
ו ִ
ׁש ַפע
ּנְק ֵּבל ֶ
ׁשר ֵּב ְרכוֹ ה' " ,ו ַ
ׂדה ֲא ֶ
יח ָש ֶ
יח ְּבנִי ְּכ ֵר ַ
"ר ֵאה ֵר ַ
נְב ֵר ְך י ֻקַיּם ָּבנ ּו ַמ ֲא ַמרְ :
ָ
ׁש ַמיִם (חכמה) ו ִּמְׁש ַמ ֵנּי ָה ָא ֶרץ
ן־ל ָך ָה ֱאלֹקים ִמ ַּטל ַה ָּ
ִת ְ
ׂר ַה ְּב ָרכוֹתַּ ,כ ָּכתוּבְ " :וי ֶּ
ֶע ֶש
ֻמים
ִש ַּתחֲו ּו ְל ָך ְלא ִּ
ַע ְבד ּו ָך ַע ִּמים (גבורה) ְויְׁ
ֹש (חסד) :י ַ
(בינה)ְ ,ורֹב ָּדגָן (דעת) ו ְִתירׁ
ִש ַּת ֲח ּו ּו ְל ָך ְּבנֵי ִא ֶּמ ָך (יסוד) ,א ְֹר ֶרי ָך ָארוּר
(תפארת) ֱהוֵה גְ ִביר (נצח) ְל ַא ֶחי ָך (הוד) ְויְׁ
ְהגְ יוֹן ִל ִּבי ְל ָפנֶיךָ ,ה' צו ִּרי ְוג ֲֹא ִלי.
י־פי ו ֶ
(מ ְלכוּת) :י ְִהי ּו ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵר ִ
ו ְּמ ָב ְר ֶכי ָך ָּברו ְּך" ַ
ָדינ ּו ּכוֹנְ נֵהוּ.
ׂה י ֵ
ֲש
ּמע ֵ
ָדינ ּו ּכוֹנְ נָה ָע ֵלינוּ ,ו ַ
ׂה י ֵ
ֲש
ּמע ֵ
ִיהי נ ַֹעם ה' אֱ-לֹקינ ּו ָע ֵלינוּ ,ו ַ
ו ִ

ואחרי הברכה נוהגים לומר בקשה זו:
ׂמ ָחה ְל ַא ְר ֵצנוּ,
ֲלנ ּו ְּב ִש ְ
ׁש ַּתע ֵ
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְּל ָפנֶי ָך ה' אֱ-לֹקינ ּו וֵאלֹקי ֲאבו ֵֹתינוֶּ ,
ל־מ ְצוֹת ַה ְּתלוּיוֹת
וכ ִ
ׂרוֹת ָ
ּמ ַע ְש
נְקֵיּם ִמ ְצוַת ְּתרוּמוֹת ו ַ
ְשם ַ
ׁ
ו ְִת ָּט ֵענ ּו ִּבגְ בו ֵּלנוּ ,ו ָ
ֲלי ָמיִםֲ ,עָינֹת
"א ֶרץ ַנח ֵ
ָבת ָח ָלב ו ְּד ַבׁשֶ ,
נְח ְל ָּת ַל ֲאבו ֵֹתינ ּו ִהיא ֶא ֶרץ ז ַ
ׁשר ִה ַ
ָּב ָא ֶרץ ֲא ֶ
ֶפן ו ְּת ֵאנָה ו ְִר ּמוֹןֶ ,א ֶרץ־זֵית
ׂע ָֹרה ְוג ֶ
ּש
ו ְּתהֹמֹת י ְֹצ ִאים ַּב ִּב ְק ָעה ו ָּב ָהרֶ :א ֶרץ ִח ָּטה ו ְ
ֹשה ַע ְב ֶּדךָָֽ :א ָנּא ה' ְל ַמ ַען ִׁש ְמ ָך
ׁ
ל־ידי מ ֶ
ּיתנ ּו ּבתו ָֹֽר ְת ָך ַע ֵ
ׁשר ִצ ִו ָ
ׁש ֶמן ו ְּד ָבׁש"ַּ ,כ ֲא ֶ
ֶ
ֹשה
ׁ
ל־ידי מ ֶ
ׁשר ִה ְב ַט ְח ָּתנ ּו ַע ֵ
ת־ה ָּד ָבר ֲא ֶ
ְקֵיּם ָלנ ּו ֶא ַ
ַה ָּגדוֹלַ ,הגְ ֵּדל ַח ְס ְּד ָך ִע ָּמנ ּו ו ַ
ׂיג
ִתן ִּפ ְריוֹ :ו ְִה ִּש
ׂדה י ֵּ
ְעץ ַה ָּש ֶ
ָתנָה ָה ָא ֶרץ יְבו ָּל ּה ו ֵ
יכם ְּב ִע ָּתםְ ,ונ ְ
ָת ִּתי גְִׁש ֵמ ֶ
ַע ְב ֶּדךְָ " :ונ ַ
ִיש ְב ֶּתם
ׁ
ׂבע ו ַ
ַא ַכ ְל ֶּתם ַל ְח ְמ ֶכם ָלשֹ ַ
ָרע ,ו ֲ
ׂיג ֶאת־ז ַ
ַש
ת־ב ִציר ו ָּב ִציר י ִּ
ִש ֶא ָּ
ָל ֶכם ַּדיׁ
יא ְך:
נְב ָ
ְש ְעיָה ִ
ׁ
ׁשר ִה ְב ַט ְח ָּתנ ּו ַעל־י ְֵדי י ַ
ת־ה ָּד ָבר ֲא ֶ
ְקֵיּם ָּבנ ּו ֶא ַ
ָל ֶב ַטח ְּב ַא ְר ְצ ֶכם" :ו ַ
יטת
"ב ּיוֹם ַההוּא י ְִהיֶה ֶצ ַמח ה' ִל ְצ ִבי ו ְּל ָכבוֹד ,ו ְּפ ִרי ָה ָא ֶרץ ְלגָאוֹן ו ְּל ִת ְפ ֶא ֶרת ִל ְפ ֵל ַ
ַּ
ׁשר
ְקֵיּם ָּבנ ּו ֲא ֶ
ְא ְכל ּו ִּפ ְריָם" :ו ַ
ָטע ּו ְכ ָר ִמים ו ָ
ָשבוְּ ,ונ ְ
ׁ
ֱמר" :ו ָּבנ ּו ָב ִּתים ְוי ָ
ׂר ֵאל"ְ :ו ֶנא ַ
ִש ָ
יְ
ָמים ָּב ִאים נְ אֻם־ה' וְנִ ַּגׁש חו ֵֹרׁש ַּב ּקֹ ֵצר
"ה ֵנּה י ִ
יאךִָ :
נְב ֶ
ל־ידי ָעמוֹס ִ
ִה ְב ַט ְח ָּתנ ּו ַע ֵ
ְש ְב ִּתי
ׁ
ל־ה ְּג ָבעוֹת ִּת ְתמוֹגַגְ נָה :ו ַ
ֹש ְך ַה ָּז ַרע ,ו ְִה ִּטיפ ּו ֶה ָה ִרים ָע ִסיס ו ְָכ ַ
ׁ
ְוד ֵֹר ְך ֲענ ִָבים ְּבמ ֵ
ְשת ּו ֶאת־יֵינָם,
ׁ
ָטע ּו ְכ ָר ִמים ו ָ
ָשבוְּ ,ונ ְ
ׁ
נְש ּמוֹת ְוי ָ
ׁ
ׂר ֵאל ו ָּבנ ּו ָע ִרים ַ
ִש ָ
ת־שבוּת ַע ִּמי י ְ
ֶא ְׁ
יאךָ:
נְב ֶ
ְחזְ ֵקאל ִ
ׁשר ִה ְב ַט ְח ָּתנ ּו ַעל־י ְֵדי י ֶ
ְקֵיּם ָּבנ ּו ֲא ֶ
יהם" :ו ַ
ת־פ ִר ֶ
ְא ְכל ּו ֶא ְּ
ּׂו גַנּ וֹת ו ָ
ְעש
וָ
ׁשר לֹא ִת ְקח ּו עוֹד ֶח ְר ַּפת ָר ָעב
ׂדהְ ,ל ַמ ַען ֲא ֶ
ת־פ ִרי ָה ֵעץ ו ְּתנו ַּבת ַה ָּש ֶ
יתי ֶא ְּ
"ו ְִה ְר ֵּב ִ
ץ־מ ֲא ָכל לֹא־י ִּבוֹל
ל־ע ַ
ׂפתוֹ ִמ ֶּזה ו ִּמ ֶּזה ָּכ ֵ
ל־ש ָ
ֲלה ַע ְ
ּחל ַיע ֶ
ל־ה ַנ ַ
ְע ַ
ֱמר" :ו ַ
ַּבגּ וֹיִם"ְ .ו ֶנא ַ
ְהיָה
ן־ה ִּמ ְק ָּדׁש ֵה ָּמה יו ְֹצ ִאים ,ו ָ
ימיו ִמ ַ
ׁשיו י ְַב ֵּכר ִּכי ֵמ ָ
ֳד ָ
ָע ֵלה ּו ְולֹא־ ִי ּתֹם ִּפ ְריוֹ ָלח ָ
ְע ֵלה ּו ִל ְתרו ָּפה".
ִפ ְריוֹ ְל ַמ ֲא ָכל ו ָ
ּמ ִטיב ִה ָּד ֵרׁש ָלנוּׁ ,שו ָּבה
ֲמן ַר ֵחם ָע ֵלינוּ ,טוֹב ו ֵ
אֱ-לֹקינ ּו וֵאלֹקי ֲאבו ֵֹתינוֶּ ,מ ֶל ְך ַרח ָ
ית ָך ּכ ַב ְּת ִח ָּלהּ ,כוֹנֵן ֵּבית־
ּׂו ְרצוֶֹנךְָּ ,בנֵה ֵב ְ
ׁש ָעש
ֲמיךִָּ ,בגְ ַלל ָאבוֹת ֶ
ָע ֵלינ ּו ַּבהֲמוֹן ַרח ֶ
ׁשב
ְה ֵ
ׁשב ְׁש ִכי ָֽנ ְת ָך ְלתוֹכוֹ ,ו ָ
ְה ֵ
ׂמ ֵחנ ּו ְּב ִת ּקוּנוֹ ,ו ָ
ִמ ְק ָּֽדְׁש ָך ַעל ְמכוֹנוַֹ ,ה ְר ֵאנ ּו ְּב ִבנְ יָנוַֹ ,ש ְּ
ְשם
ׁ
ֵיהם .ו ָ
ׂר ֵאל ִלנְ ו ֶ
ִש ָ
ׁשב י ְ
ְה ֵ
ירם ו ְּלזִ ְמ ָרם ,ו ָ
ּכֹ ֲהנִים ַלעֲבו ָֹד ָתם ,ו ְּל ִו ִיּם ְלדו ָּכנָםְ ,לִׁש ָ
ְשנָהַּ ,כ ָּכתוּב:
ׁ
ל־שנָה ו ָ
ׁ
ָלינ ּו ְּב ָכ ָ
ֹש ְּפ ָע ֵמי ְרג ֵ
ׁשלׁ
ְנִש ַּת ֲחוֶה ְל ָפנֶיךְָּ ,ב ָ
ֵר ֶאה ו ְׁ
ֲלה ְונ ָ
ַנע ֶ
ׁשר י ְִב ָחר,
ת־פנֵי ה' ֱאל ֶֹהי ָך ַּב ָּמקוֹם ֲא ֶ
ֵר ֶאה ָכל־זְ כו ְּר ָך ֶא ְּ
ׁשנָה י ָ
ֹש ְּפ ָע ִמים ַּב ָּ
"שלוׁ
ׁ
ָ
יש
יקםִ :א ׁ
ת־פנֵי ה' ֵר ָ
ֵר ֶאה ֶא ְּ
ׁשבֻעוֹת ו ְּב ַחג ַה ֻּס ּכוֹתְ ,ולֹא י ָ
ְּב ַחג ַה ַּמ ּצוֹת ו ְּב ַחג ַה ָּ
ן־ל ְך".
ָת ָ
ׁשר נ ַ
ְּכ ַמ ְּתנַת יָדוְֹּ ,כ ִב ְר ַּכת ה' ֱאלֹקי ָך ֲא ֶ
ׂיךָָּ ,ב ַהר ִצ ּיוֹן ִמְׁש ַּכן ְּכבו ֶֹדךָ,
ֲש
ל־מע ֶ
ו ְִת ְמל ְֹך ַא ָּתה הוּא ה' ֱאלֹקינ ּו ְמ ֵה ָרה ַעל ָּכ ַ
ׁשךָ" :י ְִמל ְֹך ה' ְלעו ָֹלם ֱאל ַֹהי ְִך ִצ ּיוֹן
ׁשךַָּ ,כ ָּכתוּב ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ֶ
ּש ַליִם ִעיר ִמ ְק ָּד ֶ
ׁ
ו ִּבירו ָ
ְלדֹר ָודֹר ַה ְלל ּוי ָּה".

תהילים מזמור קכב
ֵל ְך.
ׂ ַמ ְח ִּתי ְּבא ְֹמ ִרים ִלי ֵּבית ה' נ ֵ
א ִׁשיר ַה ַּמעֲלוֹת ְל ָדוִדָ :ש
ּש ִָלם.
ׁ
ב ע ְֹמדוֹת ָהי ּו ַרגְ ֵלינ ּו ִּב ְׁש ָע ַרי ְִך יְרו ָ
ַח ָּדו.
ֻב ָרה ָּל ּה י ְ
ׁשח ְּ
ּש ִַלם ַה ְּבנ ּויָה ְּכ ִעיר ֶ
ׁ
ג יְרו ָ
ׁשם ה'.
ׂ ָר ֵאל ְלהֹדוֹת ְל ֵ
ׁשם ָעל ּו ְׁש ָב ִטים ִׁש ְב ֵטי-י ָּה ֵעדוּת ְל ִי ְש
ׁש ָּ
ד ֶ
ָשב ּו ִכ ְסאוֹת ְל ִמ ְׁש ָּפט ִּכ ְסאוֹת ְל ֵבית ָּדוִד.
ׁש ָּמה י ְׁ
ה ִּכי ָ
ֲבי ְִך.
ִש ָליוּ ,אֹה ָ
ּש ִָלם י ְׁ
ׁ
ׁש ֲאל ּו ְׁשלוֹם יְרו ָ
ו ַ
ׁש ְלוָה ְּב ַא ְר ְמנו ָֹתי ְִך.
יל ְך ַ
י-שלוֹם ְּב ֵח ֵ
ׁ
ז י ְִה ָ
ׁשלוֹם ָּב ְך.
ח ְל ַמ ַען ַא ַחי ו ְֵר ָעי ֲא ַד ְּב ָרה ּנָא ָ
ׁשה טוֹב ָל ְך.
ט ְל ַמ ַען ֵּבית ה' אֱ-לֹקינ ּו ֲא ַב ְק ָ
אנא בכח  -מיוחס לר' נחוניא בן הקנה
ֻלת י ְִמי ֶנךַָּ .ת ִּתיר ְצרו ָּרה:
ָא ּנָא ְּבכ ַֹחְּ .גד ַּ
ֲרנ ּו נו ָֹרא:
ׂ ְּג ֵבנוַּ .טה ֵ
ַק ֵּבל ִר ּנַתַ .ע ֶּמךַָ ,ש
ׁש ְמ ֵרם:
ׁשי יִחו ֶּדךְָּ .כ ָב ַבת ָ
נָא גִ ּבוֹרּ .דו ְֹר ֵ
ָמ ֵלם:
ֲמי ִצ ְד ָק ֶתךָָּ .ת ִמיד ּג ְ
ֲרםַ .רח ֵ
ָּב ְר ֵכם ַטה ֵ
ֲד ֶתךָ:
ַהל ע ָ
ֹשְּ .ברוֹב טו ְּבךָ .נ ֵ
ָח ִסין ָקדוׁ
ֻש ֶתךָ:
ׁ
ֵאהְ .ל ַע ְּמ ָך ְּפנֵה .זו ְֹכ ֵרי ְקד ָּ
ָחיד ּג ֶ
יִ
ֲק ֵתנוּ .יו ֵֹד ַע ַּתעֲלוּמוֹת:
ּש ַמע ַצע ָ
ְע ֵתנ ּו ַק ֵּבל .ו ְׁ
ׁשו ָ
ַ
ָעד:
ׁשם ְּכבוֹד ַמ ְלכוּתוְֹ ,לעו ָֹלם ו ֶ
ואומר בלחש ָּ -ברו ְּךֵ ,
*יש שנהגו לאומרה בסדר אחר המובא בסידורים

