"היוצא בימי ניסן וראה אילנות שמוציאין פרח ,אומר :ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו
כלום [נ'א :דבר] ,וברא בו בריות טובות ואילנות טובות [נ'א :טובים] להנות בהם בני אדם".
(שולחן ערוך ,אורח חיים סימן רכ"ו ,סעיף א')

בעל ערוך השולחן (או"ח רכו' :ב') מעיד שבגולה" :רפויה ברכה זו אצל ההמון" .אולם כיום ,עם התחדשותה של
אמירת ברכת האילנות בארץ ובכל רחבי העולם בחודש ניסן ,יש בה משום סימן לגאולה על פי חזון יחזקאל
הנביא ל"ו ,ח' " :וְ אַ ֶתם הָ ֵרי י ְִש ָראֵ ל עַ נְ פְ כֶם ִת ֵתנּו ּופֶ ְר ְיכֶם ִת ְשאּו לְ עַ ִמי י ְִש ָראֵ ל כִ י ֵק ְרבּו לָבוֹא".

bendición de los árboles
Bendito el que no deja que
falte nada en su mundo y
creó en él bellos seres y
bellos árboles, para placer
de los hombres

Bénédiction des arbres
Tu es Bénis Hashem (Tu es la
source de la Bénédiction) Notre
Dieu, Roi du Monde, qui n’a rien
négligé dans son univers où il y
a créé de bonnes créatures,
ainsi que de bons arbres, afin
d’en faire profiter les êtres
humains

Blessing of the Trees
Blessed are You, G-d King of
the Universe, who has left out
nothing in the created world,
and has created fine creatures
and fine tree for man's benefit
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תפילת הנוטע
ִרּבוֹן כָּל הָּ עוֹל ִָּמים
אֲ דוֹן כָ ל הַ םַ ע ֲִׂשים
בָ ֵרְך עָ לֵינּו
אֶ ת כָל נְ ִׂטיעוֹתֵ ינּו
ְּורצֵ ה נָא ְתפִׂ לָתֵ נּו
ל ִָׂשים שָ לוֹם טוֹבָ ה ּובְ ָר ָכה
עַ ל פְ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה
ּותזַ כֵנּו י ְַח ָדיו עִׂ ם כָל יו ְֹשבֵ י ֵתבֵ ל
ְ
ַאדמַ ת יִׂ ְש ָראֵ ל
לִׂ נְ טֹעַ עֵ ִׂצים עַ ל ְ
לִׂ ְראוֹת בִׂ ְצ ִׂמיחַ ת הָ ִׂאילָנוֹת
וְ לֵהָ נוֹת בָ הֶ ם אֶ ת הַ בְ ִׂרּיוֹת.
בָ רּוְך אַ ָתה שוֹמֵ עַ ְתפִׂ לָה
ָאמֵ ן .כֵן יְ ִׂהי ָרצוֹן.

ש ְּלוָה ְּב ַא ְּר ְּמנוֹ ָתי ְִּך ׂ ִ שישׂ ו אֶ ת
ש ְּב ִחי יְּרו ָשלַ ִים אֶ ת ה' הַ ְּל ִלי א-לֹהַ י ְִּך ִציוֹ ן  י ְִּהי ָשלוֹ ם ְּבחֵ ילֵ ְּך ַ
ַ :
ְּ
יְּרו ָשלַ יִםִ ,גילו בָ הִ ,גילו בָ ה ָכל אוֹ הֲבֶ יהָ ָ ,כל אוֹ הֲבֶ יהַ .על חוֹ מוֹ ַתיִךִ ,עיר ָדוִ דִ ,ה ְּפ ַק ְּד ִתי שוֹ ְּמ ִרים ָכל הַ יוֹ ם וְּ כָ ל הַ ַליְּלָ ה

ִש ַירת הָ עֲ ָשבִ ים
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ַדע לְ ָך ֶשכָל רוֹעֶ ה וְ רוֹעֶ ה
יֵש ל ֹו נִ ּגּון ְמיּוחָ ד ִמ ֶשּל ֹו
ַדע לְ ָך ֶשכָל עֵ ֶשב וְ עֵ ֶשב
יֵש ל ֹו ִש ָירה ְמיּוחֶ דֶ ת ִמ ֶשּל ֹו
ּומ ִש ַירת הָ עֲ ָשבִ ים נַעֲ ֶשה נִּגּון ֶשל רוֹעֶ ה
ִ
כַמָ ה יָפֶ ה כַמָ ה יָפֶ ה וְ נָאֶ ה
כְ ֶששו ְֹמ ִעים הַ ִש ָירה ֶשּלָהֶ ם
טוֹב ְמאֹ ד לְ ִה ְתפַ ּלֵל בֵ ינֵיהֶ ם
ּובְ ִש ְמחָ ה לַעֲ בֹד אֶ ת ה'
ּומ ִש ַירת הָ עֲ ָשבִ ים ִמ ְתמַ ּלֵא הַ ּלֵב
ִ
ּומ ְשתו ֵֹקק
ּומ ְשתו ֵֹקק ּוכְ ֶשהַ ּלֵב ִמן הַ ִש ָירה ִמ ְתמַ ּלֵא ִ
ִ
אֶ ל אֶ ֶרץ י ְִש ָראֵ ל
אוֹר ּגָדוֹל אֲ זַי נִ ְמ ָשְך וְ ה ֹולְֵך
ָארץ עָ לָיו
דּוש ָתּה ֶשל הָ ֶ
ִמ ְק ָ
ּומ ִש ַירת הָ עֲ ָשבִ ים נַעֲ ֶשה נִּגּון ֶשל הַ ּלֵב.
ִ

אם בהר חצבת אבן  -שירו של אבא
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ִאם בָ הָ ר חָ צַ בְ ָת אֶ בֶ ן לְ הָ ִקים בִ נְ יָן חָ ָדש
(בָ הָ ר חָ צַ בְ ָת אֶ בֶ ן לְ הָ ִקים בִ נְ יָן ָח ָדש)
ָאחי חָ צַ בְ ָת לְ בִ נְ יָן חָ ָדש
ֹלא ל ַָשוְ א ִ
כִ י ִמן הָ אֲ בָ נִ ים הָ אֵ ּלֶה יִיבָ נֶה ִמ ְק ָדש
יִיבָ נֶה ,יִיבָ נֶה ,יִיבָ נֶה הַ ִמ ְק ָדש
ִאם בָ הָ ר נָטַ עְ ָת אֶ ֶרז ,אֶ ֶרז בִ ְמקוֹם ַד ְרדָ ר
(בָ הָ ר נָטַ ְע ָת אֶ ֶרז ,אֶ ֶרז בִ ְמקוֹם דַ ְר ָדר)
ָאחי נָטַ ְע ָת בִ ְמקוֹם ַד ְר ָדר
ֹלא ל ַָשוְ א ִ
כִ י ִמן הָ אֲ ָרזִ ים הָ אֵ ּלֶה יִיבָ נֶה הָ הָ ר
יִיבָ נֶה ,יִיבָ נֶה ,יִיבָ נֶה הָ הָ ר
ִאם ֹלא ַש ְר ָת לִ י ִשיר עֲ ַדיִן,
ִש ָירה לִ י ִמזְ מוֹר חָ ָדש
ֶשהּוא עַ ִתיק ִמ ַייִן ּומָ תוֹק ִמ ְדבַ ש
ִשיר ֶשהּוא עַ ִתיק ִמ ַייִן ּומָ תוֹק ִמ ְדבַ ש
ִשיר ֶשהּוא כְ בֵ ן ַאלְ פַ יִם ּובְ כָל יוֹם חָ ָדש.

