ברכת האילנות
אמר רב יהודה :האי מאן דנפיק (מי שיצא) ביומי ניסן (בימיו של חודש ניסן) וחזי אילני דקא מלבלבי
(וראה אילנות מלבלבים) אומר :ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות
להתנאות בהן בני אדם.
– תלמוד בבלי ,מסכת ברכות דף מ”ג ע”ב
אחת לשנה ,בצאתנו בימי חודש ניסן לחיק הטבע ,יש לנו הזדמנות להוסיף ברכה לברכות חיינו ,ולברך
על פריחתם ולבלובם של עצי פרי .את הברכה נוהגים לומר בשעה שעומדים לפני עץ פרי מלבלב .ניתן
לברך את הברכה לנוכח עץ בגינת הבית או בשדה הפתוח .את הברכה נוהגים לברך פעם אחת בשנה
וכדאי לברך אותה בחוג של בני משפחה וחברים ,במפגש בגינת הבית או בעת טיול .בנוסח המוצע להלן
כלולים שירים ממגילת שיר השירים ,מגילת האביב ,מספר התהילים ומן השירה העברית של הדורות
האחרונים.
ניתן להזמין את הילדים לברך את העצים המלבלבים בשפתם ,לפני אמירת הברכה ,או ברוח הברכה
המדברת על “אילנות טובים” ו”-בריות טובות” להציע דברים המשותפים לאדם ולעץ הפרי.

סדר הברכה
ֲה ֵרי ֲאנַ ְחנ ּו מו ָּכנִ ים ו ְּמזֻ ָּמנִ ים לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ְ ּב ָר ָכה ֶׁש ִּת ְקנ ּו חכמינו ַעל ְר ִא ַ ּית ִאילָ נוֹ ת ֶמלַ ְבלְ ִבים.
יח שָׂ ֶדה ֲא ֶׁשר ֵ ּב ְרכוֹ יי” ,וּנְ ַק ֵ ּבל
יח ְ ּבנִ י ְּכ ֵר ַ
ו ִּבזְ כוּת ְ ּב ָר ָכה ּזֹאת יְ ֻק ַ ּים ָ ּבנ ּו ַמ ֲא ַמר תוֹ ָר ֶת ָך ְ“ר ֵאה ֵר ַ
ֶׁש ַפע ְ ּב ָרכוֹ תַּ ,כ ָּכתוּב “וְ יִ ֶּתן לְ ָך ָה ֱאל ֹ ִהים ִמ ַּטל ַה ּ ָׁש ַמיִ ם ו ִּמ ְׁש ַמ ֵ ּני ָה ָא ֶרץ ,וְ רֹב דָּ גָ ן וְ ִתירֹש”:
(בראשית כ”ז ,כז,כט)

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ייֱ ,אל ֹ ֵהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֶׁ ,ש ּלֹא ִח ֵּסר ְ ּבעוֹ לָ מוֹ ְ ּכלוּם,
ו ָּב ָרא בוֹ ְ ּב ִר ּיוֹ ת טוֹ בוֹ ת וְ ִאילָ נוֹ ת טוֹ בוֹ ת ,לֵ ָהנוֹ ת ָ ּב ֶהם ְ ּבנֵ י ָא ָדם.
יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך יי ֱאל ֹ ֵהינ ּו וֵ אל ֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינ ּו וְ ִא ּמוֹ ֵתינ ּו ֶׁש ְּתשַׂ ְּמ ֵחנ ּו ְ ּב ַא ְר ֵצנוּ ,וְ ִת ָּט ֵענ ּו ִ ּבגְ בוּלֵ נו,
המֹת י ְֹצ ִאים
“א ֶרץ נַ ֲחלֵ י ָמיִ םֲ ,עיָ נֹת ו ְּת ֹ
ָ ּב ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ִהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו וְ ִא ּמוֹ ֵתינוַּּ ,כ ָּכתוּבֶ :
ַ ּב ִ ּב ְק ָעה ו ָּב ָהרֶ :א ֶרץ ִח ָּטה וּשְׂ ע ָֹרה וְ גֶ ֶפן ו ְּת ֵאנָ ה וְ ִר ּמוֹ ןֶ ,א ֶרץ זֵ ית ֶׁש ֶמן ו ְּד ָב ׁש” (דברים ח ,ז ח)ַ .הגְ דֵּ ל
יכם ְ ּב ִע ָּתם ,וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ יְ בוּלָ ּה וְ ֵעץ ַה ּ ָׂש ֶדה
ַח ְסדְּ ָך ֲא ֶׁשר ִה ְב ַט ְח ָּתנ ּו ְ ּבתוֹ ָר ֶת ָך“ :וְ נָ ַת ִּתי גִ ְׁש ֵמ ֶ
יש ְב ֶּתם
יִ ֵּתן ּ ִפ ְריוֹ  :וְ ִה ּ ִׂשיג לָ ֶכם דַּ יִ ׁש ֶאת ָ ּב ִציר ו ָּב ִציר יַ ּ ִׂשיג ֶאת זָ ַרע ,וַ ֲא ַכלְ ֶּתם לַ ְח ְמ ֶכם לָ שׂ ַבע וִ ַׁ
יא ְך“ :ו ָּבנ ּו
לָ ֶב ַטח ְ ּב ַא ְר ְצ ֶכם”( .ויקרא כ”ו ,ד ה) נִ ְר ֶאה וְ נִ זְ ֶּכה לַ דָּ ָבר ֶׁש ִה ְב ַט ְח ָּתנוַּ ,על יְ ֵדי יְ ַׁש ְעיָ ה נְ ִב ָ
יק ַ ּים ָ ּבנ ּו ִמ ְק ָרא ֶׁש ָּכתוּב ַעל יְ ֵדי
ָב ִּתים וְ יָ ָׁשבוּ ,וְ נָ ְטע ּו ְכ ָר ִמים וְ ָא ְכל ּו ּ ִפ ְריָ ם”( :ישעיהו ס”ה ,כא) וִ ֻ
“ה ֵ ּנה יָ ִמים ָ ּב ִאים נְ ֻאם יי וְ נִ ַ ּג ׁש חוֹ ֵר ׁש ַ ּב ּק ֵֹצר וְ ד ֵֹר ְך ֲענָ ִבים ְ ּבמ ֵֹׁש ְך ַה ָּז ַרע ,וְ ִה ִּטיפ ּו
יא ָך ִ
ָעמוֹ ס נְ ִב ֶ
ֶה ָה ִרים ָע ִסיס וְ ָכל ַה ְ ּג ָבעוֹ ת ִּת ְתמוֹ גַ גְ נָ ה :וְ ַׁש ְב ִּתי ֶאת ְׁשבוּת ַע ִּמי יִ שְׂ ָר ֵאל ו ָּבנ ּו ָע ִרים נְ ַׁש ּמוֹ ת
יהם”( :עמוס ט’ ,י”ג יד).
וְ יָ ָׁשבוּ ,וְ נָ ְטע ּו ְכ ָר ִמים וְ ָׁשת ּו ֶאת יֵ ינָ ם ,וְ ָעשׂ ּו גַ נּ וֹ ת וְ ָא ְכל ּו ֶאת ּ ְפ ִר ֶ

המשך >>

ברכת האילנות (המשך)
ִ ּנ ָ ּצנִ ים נִ ְרא ּו ָב ָא ֶרץ ֵעת ַה ָּז ִמיר ִה ִ ּגיע.
ְ
יחם.
ִּכי ִה ֵ ּנה ַה ְּס ָתיו ָע ָבר ַה ְּס ָתיו ָחלַ ף ָהלַ ך לוֹ ַ .ה ְ ּג ָפנִ ים ְס ָמ ַדר נָ ְתנ ּו ֵר ַ

זֶ ֶמר זֶ ֶמר לָ ְך
זֶ ֶמר זֶ ֶמר לָ ְך
זֶ ֶמר לָ ְך ְמכוֹ ָר ִתיְ ,מכוֹ ָר ִתי
ַה ַּמ ְע ָ ּגל סוֹ ֵבב
זֶ ֶמר לָ ְך דּ וֹ ֵבב
זֶ ֶמר לָ ְך ְמכוֹ ָר ִתיְ ,מכוֹ ָר ִתי
ש ָמח ּו
ֲה ָר ַריִ ְך ֵה ָּמה יִ ְ ׂ
ֵעת ְמחוֹ ל ַההוֹ ָרה יִ ְס ַער
ֶאלֶ ף ּ ְפ ָר ִחים לְ ֶפ ַתע יִ ְפ ָרח ּו
יְ ַכ ּס ּו ֶאת ֵעין ַה ִּמ ְד ָ ּבר
ש ָמחוּ...
ֲה ָר ַריִ ְך ֵה ָּמה יִ ְ ׂ

הוֹ ָרה הוֹ ָרה לָ ְך
הוֹ ָרה הוֹ ָרה לָ ְך
הוֹ ָרה לָ ְך ְמכוֹ ָר ִתיְ ,מכוֹ ָר ִתי
ַה ַּמ ְע ָ ּגל סוֹ ֵבב
הוֹ ָרה לָ ְך דּ וֹ ֵבב
הוֹ ָרה לָ ְך ְמכוֹ ָר ִתיְ ,מכוֹ ָר ִתי
ש ָמחוּ...
ֲה ָר ַריִ ְך ֵה ָּמה יִ ְ ׂ
ֶּתלֶ ם ֶּתלֶ ם לָ ְך
ֶּתלֶ ם ֶּתלֶ ם לָ ְך
ֶּתלֶ ם לָ ְך ְמכוֹ ָר ִתיְ ,מכוֹ ָר ִתי
ַה ַּמ ְע ָ ּגל סוֹ ֵבב
ֶּתלֶ ם לָ ְך דּ וֹ ֵבב
ֶּתלֶ ם לָ ְך ְמכוֹ ָר ִתיְ ,מכוֹ ָר ִתי
– אברהם בן זאב  /לחן עממי

נוהגים לחתום את מעמד הברכה בקריאת פרק תהילים קכ”ח:
ֹאכל ַא ְׁש ֶר ָ
יע ַּכ ּ ֶפ ָ
יך וְ טוֹ ב לָ ְךֶ :א ְׁש ְּת ָך ְּכגֶ ֶפן
יך ִּכי ת ֵ
ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ַא ְׁש ֵרי ָּכל יְ ֵרא יי ַההֹלֵ ְך ִ ּב ְד ָר ָכיו :יְ גִ ַ
ית ָך ָ ּבנֶ ָ
יתים ָס ִביב לְ ׁ ֻשלְ ָחנֶ ָךִ :ה ֵ ּנה ִכי ֵכן יְ ב ַֹר ְך ָ ּג ֶבר יְ ֵרא יי :יְ ָב ֶר ְכ ָך יי ִמ ִ ּצ ּיוֹ ן
יך ִּכ ְׁש ִתלֵ י זֵ ִ
ּפ ִֹר ָ ּיה ְ ּביַ ְר ְּכ ֵתי ֵב ֶ
ָ
ָ
ו ְּר ֵאה ְ ּבטוּב יְ רו ָּׁשלָ ִם כּ ֹל יְ ֵמי ַח ֶ ּייך :ו ְּר ֵאה ָבנִ ים לְ ָבנֶ יך ָׁשלוֹ ם ַעל יִ שְׂ ָר ֵאל( :תהילים קכ”ח)
יְ ָב ֶר ְכ ָך יי ִמ ִ ּצ ּיוֹ ן ו ְּר ֵאה ְ ּבטוּב יְ רו ָּׁשלָ ִם כּ ֹל יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָ
יך:
ו ְּר ֵאה ָבנִ ים לְ ָבנֶ ָ
יך ָׁשלוֹ ם ַעל יִ שְׂ ָר ֵאל:
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מסורת של התחדשות יהודית

