ברכת האילנות
ְל ֵשׁם יִ חוּ ד ֻק ְד ָשׁא ְּב ִר ְ
יך הוּ א וּ ְש ִכינְ ֵּת ּהִּ ,ב ְד ִחילוּ וּ ְר ִחימוּ וּ ְר ִחימוּ וּ ְד ִחילוְּ ,ליַ ֲח ָדא ֵשׁם יוֹ "ד ֵק"י ְּב ָוא"ו ֵק"י,
ְּביִ חוּ ָדא ְש ִׁלים ְּב ֵשׁם ָָּכל יִ ְש ָׂר ֵאל ,וּ ְב ֵשׁם ּכל ַה ְְּנ ָפ�ׁשוֹ ת ,רוּ חוֹ ת וּ ְְּנ ָשׁמוֹ תַ ,ה ִּמ ְתיַ ֲח ִסים ֶאל ָָ�ׁש ְר ֵשׁי נַ ְפ ֵשׁנוּ רוּ ֵחנוּ
יאה יְ ִצ ָירה ֲע ִש ָ ּׂיה ,וּ ִמ ָָּכל ּ ְְפ ָר ֵטי ֲא ִצילוּ ת
ׁיהם ְְו ַה ְְּקרוֹ ִבים ָל ֶהםֶ ,ש ִּׁמ ְּכ ָללוּ ת ֲא ִצילוּ ת ְּב ִר ָ
וּ נִ ְש ָׁמ ֵתנוּ וּ ַמ ְל ּבוּ ֵש ֶ
יאה יְ ִצ ָירה ֲע ִש ָ ּׂיהֲ ,ה ֵרי ֲאנַ ְחנוּ מוּ ָכנִ ים וּ ְמזֻ ָּמנִ ים ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ַות ַה ְּב ָר ָכה ֶש ִּׁת ְקנוּ ֲח ָכ ִמים זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַעל
ְּב ִר ָ
ילנֵ י ִד ְמ ַל ְב ְל ֵביְ ,ויַ ֲע ֶלה ְל ָפנֶ ָ
יך יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוְּּ ,כ ִא ּלוּ ִכ ַ ּונּ וּ ּב ָָכל ַה ַּכ ָ ּונוֹ ת ָה ְראוּ יוֹ ת
ְר ִא ַ ּית ִא ָ
יהְ ,ו ִת ְהיֶ ה ֲח�ׁשוּ ָבה וּ ְמ ֻק ֶּב ֶלת וּ ְרצוּ יָ ה ְל ָפנֶ ָ
יך ְּב ָר ָכה זוֹ ְ ,ל ָב ֵרר וּ ְל ַה ֲעלוֹ ת ַעל יָ ָד ּה ָָּכל
ְל ַכ ֵ ּון ַּב ְּב ָר ָכה ַה ֹזּאת ְוסוֹ דוֹ ֶת ָ
נִ יצוֹ ֵצי ַה ְְּק ֻד ָּשׁה ַה ְּמע ָֹר ִבים ַּבצּ וֹ ֵמ ַחְְ ,ו ָָכל נְ ָפ�ׁשוֹ ת ,רוּ חוֹ ת וּ ְְּנ ָשׁמוֹ תַ ,ה ְמגֻ ְל ָ ּגלוֹ ת ּבוֹ ְ .ו ַא ָּתה ָה ֵאל ְּב ִמ ַ ּדת טוּ ָ
בך,
וּ ְב ַח ְס ּד ָך ַה ָ ּגדוֹ ל ָּת ִאיר ָל ֶהם ְּבאוֹ ר ּ ָפנֶ ָ
יךְ ,ו ַת ְש ִׁלים ֵּברוּ ָרם ְו ִת ּקוּ נָ םָּ .ב ְר ֵכם ַט ֲה ֵרםַ ,ר ֲח ֵמי ִצ ְד ָק ֶת ָךָּ ,ת ִמיד ָָ ּג ְמ ֵלם.
יהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יח ָש ֶׂדה
יח ְּבנִ י ְּכ ֵר ַ
יך יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ,ש ִּׁבזְ כוּ ת ַה ְּב ָר ָכה ַה ֹזּאת ֲא ֶשׁר נְ ָב ֵר ְך יְְ ֻק ַ ּים ָּבנוּ ַמ ֲא ַמר"ְ :ר ֵאה ֵר ַ
ִו ִ
"ויִ ֶּתן ְל ָך ָה ֱאל ִֹהים ִמ ּ ַטל ַה ָּש ַׁמיִ ם וּ ִמ ְש ַׁמ ֵּני ָה ָא ֶרץְ ,ורֹב ָ ּדגָ ן ְו ִתירֹ�ׁש :יַ ַע ְבדוּ ךָ
ֲא ֶשׁר ֵּב ְרכוֹ יְ ה ָֹו֊" ,וּ נְ ַק ֵּבל ֶש ַׁפע ֶע ֶשׂר ַה ְְּב ָרכוֹ תַּ ,כ ָּכתוּ בְ :
יך ָארוּ ר וּ ְמ ָב ְְר ֶכ ָ
יך ְויִ ְש ַּׁת ֲחוּוּ ְל ָך ְּבנֵ י ִא ֶּמ ָך ,א ְֹר ֶר ָ
ַע ִּמים ְויִ ְש ַּׁת ֲחווּ ְל ָך ְל ֻא ִּמים ֱה ֵוה גְ ִביר ְל ַא ֶח ָ
יך ָּברוּ ְך" :יִ ְהיוּ ְל ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי ְו ֶהגְ יוֹ ן ִל ִּבי
ָ
ְל ָפנֶ יך ,יְ ה ָֹו֊ צוּ ִרי ְוג ֲֹא ִלי.

יהנוֹ ת ָּב ֶהם ְּבנֵ י ָא ָדם.
ילנוֹ ת טוֹ בוֹ תֵ ,ל ָ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםׁ�ֶ ,ש ּלֹא ִח ֵּסר ְּבעוֹ ָלמוֹ ְּכלוּ ם ,וּ ָב ָרא בוֹ ְּב ִריּוֹ ת טוֹ בוֹ ת ְו ִא ָ
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ברכת האילנות
ְל ֵשׁם יִ חוּ ד ֻק ְד ָשׁא ְּב ִר ְ
יך הוּ א וּ ְש ִכינְ ֵּת ּהִּ ,ב ְד ִחילוּ וּ ְר ִחימוּ וּ ְר ִחימוּ וּ ְד ִחילוְּ ,ליַ ֲח ָדא ֵשׁם יוֹ "ד ֵק"י ְּב ָוא"ו ֵק"י,
ְּביִ חוּ ָדא ְש ִׁלים ְּב ֵשׁם ָָּכל יִ ְש ָׂר ֵאל ,וּ ְב ֵשׁם ּכל ַה ְְּנ ָפ�ׁשוֹ ת ,רוּ חוֹ ת וּ ְְּנ ָשׁמוֹ תַ ,ה ִּמ ְתיַ ֲח ִסים ֶאל ָָ�ׁש ְר ֵשׁי נַ ְפ ֵשׁנוּ רוּ ֵחנוּ
יאה יְ ִצ ָירה ֲע ִש ָ ּׂיה ,וּ ִמ ָָּכל ּ ְְפ ָר ֵטי ֲא ִצילוּ ת
ׁיהם ְְו ַה ְְּקרוֹ ִבים ָל ֶהםֶ ,ש ִּׁמ ְּכ ָללוּ ת ֲא ִצילוּ ת ְּב ִר ָ
וּ נִ ְש ָׁמ ֵתנוּ וּ ַמ ְל ּבוּ ֵש ֶ
יאה יְ ִצ ָירה ֲע ִש ָ ּׂיהֲ ,ה ֵרי ֲאנַ ְחנוּ מוּ ָכנִ ים וּ ְמזֻ ָּמנִ ים ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ַות ַה ְּב ָר ָכה ֶש ִּׁת ְקנוּ ֲח ָכ ִמים זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַעל
ְּב ִר ָ
ילנֵ י ִד ְמ ַל ְב ְל ֵביְ ,ויַ ֲע ֶלה ְל ָפנֶ ָ
יך יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוְּּ ,כ ִא ּלוּ ִכ ַ ּונּ וּ ּב ָָכל ַה ַּכ ָ ּונוֹ ת ָה ְראוּ יוֹ ת
ְר ִא ַ ּית ִא ָ
יהְ ,ו ִת ְהיֶ ה ֲח�ׁשוּ ָבה וּ ְמ ֻק ֶּב ֶלת וּ ְרצוּ יָ ה ְל ָפנֶ ָ
יך ְּב ָר ָכה זוֹ ְ ,ל ָב ֵרר וּ ְל ַה ֲעלוֹ ת ַעל יָ ָד ּה ָָּכל
ְל ַכ ֵ ּון ַּב ְּב ָר ָכה ַה ֹזּאת ְוסוֹ דוֹ ֶת ָ
נִ יצוֹ ֵצי ַה ְְּק ֻד ָּשׁה ַה ְּמע ָֹר ִבים ַּבצּ וֹ ֵמ ַחְְ ,ו ָָכל נְ ָפ�ׁשוֹ ת ,רוּ חוֹ ת וּ ְְּנ ָשׁמוֹ תַ ,ה ְמגֻ ְל ָ ּגלוֹ ת ּבוֹ ְ .ו ַא ָּתה ָה ֵאל ְּב ִמ ַ ּדת טוּ ָ
בך,
וּ ְב ַח ְס ּד ָך ַה ָ ּגדוֹ ל ָּת ִאיר ָל ֶהם ְּבאוֹ ר ּ ָפנֶ ָ
יךְ ,ו ַת ְש ִׁלים ֵּברוּ ָרם ְו ִת ּקוּ נָ םָּ .ב ְר ֵכם ַט ֲה ֵרםַ ,ר ֲח ֵמי ִצ ְד ָק ֶת ָךָּ ,ת ִמיד ָָ ּג ְמ ֵלם.
ְ
יהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יח ָש ֶׂדה
יח ְּבנִ י ְּכ ֵר ַ
יך יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ,ש ִּׁבזְ כוּ ת ַה ְּב ָר ָכה ַה ֹזּאת ֲא ֶשׁר נְ ָב ֵרך יְְ ֻק ַ ּים ָּבנוּ ַמ ֲא ַמר"ְ :ר ֵאה ֵר ַ
ִו ִ
"ויִ ֶּתן ְל ָך ָה ֱאל ִֹהים ִמ ּ ַטל ַה ָּש ַׁמיִ ם וּ ִמ ְש ַׁמ ֵּני ָה ָא ֶרץְ ,ורֹב ָ ּדגָ ן ְו ִתירֹ�ׁש :יַ ַע ְבדוּ ךָ
ַ
ֲא ֶשׁר ֵּב ְרכוֹ יְ ה ָֹו֊" ,וּ נְ ק ֵּבל ֶש ַׁפע ֶע ֶשׂר ַה ְְּב ָרכוֹ תַּ ,כ ָּכתוּ בְ :
יך ָארוּ ר וּ ְמ ָב ְְר ֶכ ָ
יך ְויִ ְש ַּׁת ֲחוּוּ ְל ָך ְּבנֵ י ִא ֶּמ ָך ,א ְֹר ֶר ָ
ַע ִּמים ְויִ ְש ַּׁת ֲחווּ ְל ָך ְל ֻא ִּמים ֱה ֵוה גְ ִביר ְל ַא ֶח ָ
יך ָּברוּ ְך" :יִ ְהיוּ ְל ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי ְו ֶהגְ יוֹ ן ִל ִּבי
ָ
ְל ָפנֶ יך ,יְ ה ָֹו֊ צוּ ִרי ְוג ֲֹא ִלי.

יהנוֹ ת ָּב ֶהם ְּבנֵ י ָא ָדם.
ילנוֹ ת טוֹ בוֹ תֵ ,ל ָ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםׁ�ֶ ,ש ּלֹא ִח ֵּסר ְּבעוֹ ָלמוֹ ְּכלוּ ם ,וּ ָב ָרא בוֹ ְּב ִריּוֹ ת טוֹ בוֹ ת ְו ִא ָ
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