
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

ת ִאיָלנֹות  ֶמַלְבְלִבים.  ְקנּו חכמינו ַעל ְרִאּיַ ּתִ ָרָכה ׁשֶ ם ִמְצַות ּבְ ִנים ְלַקּיֵ ֲהֵרי ֲאַנְחנּו מּוָכִנים ּוְמֻזּמָ
ל  ְרכֹו יי”, ּוְנַקּבֵ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ ִני ּכְ נּו ַמֲאַמר תֹוָרֶתָך “ְרֵאה ֵריַח ּבְ ם ּבָ ָרָכה ּזֹאת ְיֻקּיַ ּוִבְזכּות ּבְ
ְוִתירֹש”:  ָגן  ּדָ ְורֹב  ָהָאֶרץ,  י  ַמּנֵ ּוִמׁשְ ַמִים  ָ ַהּשׁ ל  ִמּטַ ָהֱאלִֹהים  ְלָך  ן  “ְוִיּתֶ תּוב  ּכָ ּכַ ָרכֹות,  ּבְ ַפע  ׁשֶ

)בראשית כ”ז, כז,כט(

                                                                                          

לּום, עֹוָלמֹו ּכְ ר ּבְ ּלֹא ִחּסֵ ה יי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֵני ָאָדם. ֶהם ּבְ ִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות, ֵלָהנֹות ּבָ ּוָבָרא בֹו ּבְ

ְגבּוֵלנו,  ֵענּו ּבִ ַאְרֵצנּו, ְוִתּטָ ֵחנּו ּבְ ּמְ ׂשַ ּתְ ָפֶניָך יי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
יְֹצִאים  ּוְתֹהֹמת  ֲעָיֹנת  ָמִים,  ַנֲחֵלי  “ֶאֶרץ  תּוב:  ּכָ ּכַ ְוִאּמֹוֵתינּו,  ַלֲאבֹוֵתינּו  ִהְנַחְלּתָ  ר  ֲאׁשֶ ָאֶרץ  ּבָ
ל  ֶמן ּוְדָבׁש” )דברים ח, ז ח(. ַהְגּדֵ ֹעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון, ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ ה ּוׂשְ ְקָעה ּוָבָהר: ֶאֶרץ ִחּטָ ּבִ ּבַ
ֶדה  ַהּשָׂ ְוֵעץ  ְיבּוָלּה  ָהָאֶרץ  ְוָנְתָנה  ם,  ִעּתָ ּבְ ֵמיֶכם  ִגׁשְ י  “ְוָנַתּתִ תֹוָרֶתָך:  ּבְ נּו  ִהְבַטְחּתָ ר  ֲאׁשֶ ָך  ַחְסּדְ
ם  ְבּתֶ ם ַלְחְמֶכם ָלׂשַבע ִויׁשַ יג ֶאת ָזַרע, ַוֲאַכְלּתֶ ִציר ּוָבִציר ַיּשִׂ ִיׁש ֶאת ּבָ יג ָלֶכם ּדַ ְריֹו: ְוִהּשִׂ ן ּפִ ִיּתֵ
ְעָיה ְנִביָאְך: “ּוָבנּו  נּו, ַעל ְיֵדי ְיׁשַ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ ה ַלּדָ ַאְרְצֶכם”. )ויקרא כ”ו, ד ה( ִנְרֶאה ְוִנְזּכֶ ָלֶבַטח ּבְ
ְיֵדי  ַעל  תּוב  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ )ישעיהו ס”ה, כא(  ְרָים”:  ּפִ ְוָאְכלּו  ְכָרִמים  ְוָנְטעּו  בּו,  ְוָיׁשָ ים  ָבּתִ
יפּו  ַרע, ְוִהּטִ ְך ַהּזָ ֹמׁשֵ ּקֵֹצר ְודֵֹרְך ֲעָנִבים ּבְ ׁש חֹוֵרׁש ּבַ ִאים ְנֻאם יי ְוִנּגַ ה ָיִמים ּבָ ָעמֹוס ְנִביֶאָך “ִהּנֵ
ּמֹות  ְנׁשַ ָעִרים  ּוָבנּו  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַעּמִ בּות  ׁשְ ֶאת  י  ְבּתִ ְוׁשַ ְתמֹוַגְגָנה:  ּתִ ָבעֹות  ַהּגְ ְוָכל  ָעִסיס  ֶהָהִרים 

ִריֶהם”: )עמוס ט’, י”ג יד(. תּו ֶאת ֵייָנם, ְוָעׂשּו ַגּנֹות ְוָאְכלּו ֶאת ּפְ בּו, ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוׁשָ ְוָיׁשָ

ברכת האילנות

המשך <<



יע. ִמיר ִהּגִ ִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ ֵעת ַהּזָ ּצָ ּנִ
ָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריַחם. ָתיו ָחַלף ָהַלְך לֹו. ַהּגְ ָתיו ָעָבר ַהּסְ ה ַהּסְ י ִהּנֵ ּכִ

ֶזֶמר ֶזֶמר ָלְך
 

ֶזֶמר ֶזֶמר ָלְך
 

 ֶזֶמר ָלְך ְמכֹוָרִתי, ְמכֹוָרִתי

ל סֹוֵבב ְעָגּ  ַהַמּ
 ֶזֶמר ָלְך ּדֹוֵבב

 ֶזֶמר ָלְך ְמכֹוָרִתי, ְמכֹוָרִתי

  
ָמחּו ה ִיְשׂ  ֲהָרַרִיְך ֵהָמּ

 ֵעת ְמחֹול ַההֹוָרה ִיְסַער
ָרִחים ְלֶפַתע ִיְפָרחּו  ֶאֶלף ְפּ

ר ְדָבּ  ְיַכּסּו ֶאת ֵעין ַהִמּ

ָמחּו... ה ִיְשׂ ֲהָרַרִיְך ֵהָמּ

ברכת האילנות )המשך(

נוהגים לחתום את מעמד הברכה בקריאת פרק תהילים קכ”ח:

ֶגֶפן  ָך ּכְ ּתְ ֶריָך ְוטֹוב ָלְך: ֶאׁשְ י ֹתאֵכל ַאׁשְ יָך ּכִ ּפֶ ְדָרָכיו: ְיִגיַע ּכַ ל ְיֵרא יי ַהֹהֵלְך ּבִ ֵרי ּכָ ֲעלֹות ַאׁשְ יר ַהּמַ ׁשִ
ּיֹון  ֶבר ְיֵרא יי: ְיָבֶרְכָך יי ִמּצִ ה ִכי ֵכן ְיבַֹרְך ּגָ ְלָחֶנָך: ִהּנֵ ִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלׁשֻ ׁשְ ֶניָך ּכִ ֵתי ֵביֶתָך ּבָ ַיְרּכְ ה ּבְ ּפִֹרּיָ

ָרֵאל:  )תהילים קכ”ח( לֹום ַעל ִיׂשְ יָך: ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך ׁשָ ָלִם ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ טּוב ְירּוׁשָ ּוְרֵאה ּבְ

יָך: ָלִם ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ טּוב ְירּוׁשָ ּיֹון ּוְרֵאה ּבְ ְיָבֶרְכָך יי ִמּצִ

ָרֵאל: לֹום ַעל ִיׂשְ ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך ׁשָ

– אברהם בן זאב  /  לחן עממי

הֹוָרה הֹוָרה ָלְך
 

הֹוָרה הֹוָרה ָלְך
 

 הֹוָרה ָלְך ְמכֹוָרִתי, ְמכֹוָרִתי

ל סֹוֵבב ְעָגּ  ַהַמּ
 הֹוָרה ָלְך ּדֹוֵבב

 הֹוָרה ָלְך ְמכֹוָרִתי, ְמכֹוָרִתי

ָמחּו... ה ִיְשׂ  ֲהָרַרִיְך ֵהָמּ

ֶלם ָלְך ֶלם ֶתּ ֶתּ
 

ֶלם ָלְך ֶלם ֶתּ ֶתּ
 

ֶלם ָלְך ְמכֹוָרִתי, ְמכֹוָרִתי  ֶתּ

ל סֹוֵבב ְעָגּ  ַהַמּ
ֶלם ָלְך ּדֹוֵבב  ֶתּ

ֶלם ָלְך ְמכֹוָרִתי, ְמכֹוָרִתי  ֶתּ

התנועה הרפורמית  |  יהדות מתקדמת בישראל

מסורת של התחדשות יהודית


