סדר ברכת האילנות
לפני שיברך טוב לומר "לשם יחוד" זה שהובא ב"לשון חכמים" חלק א'

לְ שֵׁ ם יִחּוד קֻ ְדשָׁ א בְ ִריְך הּוא ּושְ כִ ינְתֵׁ ּה ,בִ ְדחִ ילּו ְּורחִ ימּו ְּורחִ ימּו ְּודחִ ילּו ,לְ ַיח ֲָׁדא שֵׁ ם אוֹת יּו"ד אוֹת הֵׁ "א בְ אוֹת וָׁ א"ו אוֹת הֵׁ "א,
ִחּודא שְ לִ ים בְ שֵׁ ם כָׁל־יִשְ ָׁראֵׁ לּ ,ובְ שֵׁ ם כל־הַ נְפָׁ שוֹת ,רּוחוֹת ּונְשָׁ מוֹת ,הַ מִ תְ ַיחֲסִ ים אֶ ל שָׁ ְרשֵׁ י ַנפְ שֵׁ נּו רּוחֵׁ נּו ונִשְ מָׁ תֵׁ נּו ּומַ לְ בּושֵׁ יהֶ ם
בְ י ָׁ
ּומכָׁל־פִ ְרטֵׁ י אֲצִ ילּות בְ ִריָאה יְצִ ָׁירה עֲשִ יָׁה ,הֲרֵׁ י ֲאנַחְ נּו מּו ָׁכנִים
וְ הַ ְקרוֹבִ ים לָׁהֶ ם ,שֶ מִ כְ לָׁלּות אֲצִ ילּות בְ ִריָאה יְצִ ָׁירה עֲשִ יָׁהִ ,
ּומְ זֻמָׁ נִים לְ קַ יֵׁם ִמצְ וַת הַ בְ ָׁרכָׁה שֶ תִ ְקנּו ֲחכָׁמִ ים זַ"ל עַ ל ְראִ יַת אִ י ָׁלנֵׁי ִד ְמלַבְ לְ בֵׁ י ,וְ ַי ֲעלֶה לְ פָׁ נֶיָך ְיהֹוָׁ ה אֱֹלהֵׁ ינּו וֵׁאֹלהֵׁ י אֲבוֹתֵׁ ינּו ,כְ אִ ּלּו
ּומקֻ בֶ לֶת ְּורצּויָׁה לְ פָׁ נֶיָך בְ ָׁרכָׁה זוֹ ,לְ בָׁ רֵׁ ר ּולְ הַ עֲלוֹת עַ ל
כִ ַּונְנּו בכָׁל־הַ ַכּוָׁנוֹת ָֽ ָׁה ְראּויוֹת לְ ַכּוֵׁן בַ בְ ָׁרכָׁה הַ זֹאת וְ סוֹדוֹתֶ יהָׁ  ,וְ תִ הְ יֶה חֲשּובָׁ ה ְ
י ָָׁׁדּה כָׁל־נִיצוֹצֵׁ י הַ ְקדֻ שָׁ ה הַ מְ עֹ ָׁרבִ ים בַ ּצוֹמֵׁ חַ  ,וְ כָׁל־נְפָׁ שוֹת ,רּוחוֹת ּונְשָׁ מוֹת ,הַ ְמגֻלְ גָׁלוֹת בוֹ .וְ אַ תָׁ ה הָׁ אֵׁ ל בְ ִמ ַַּת טּובָךּ ,ובְ חַ סְ ַָּך
רּורם וְ תִ קּונָׁםָׁ ָֽ .ב ְרכֵׁם טַ הֲרֵׁ םַ ,רחֲמֵׁ י צִ ְדקָׁ תֶ ָך ,תָׁ מִ יד גְ ְמלֵׁם.
הַ גָׁדוֹל תָׁ אִ יר לָׁהֶ ם בְ אוֹר פָׁ נֶיָך  ,וְ תַ שְ לִ ים בֵׁ ָׁ
וִ יהִ י ָׁרצוֹן ִמּלְ פָׁ נֶיָך ְיהֹוָׁה אֱֹלהֵׁ ינּו וֵׁאֹלהֵׁ י אֲבוֹתֵׁ ינּו ,שֶ בִ זְ כּות הַ בְ ָׁרכָׁה הַ זֹאת אֲשֶ ר נְבָׁ רֵׁ ְך יקֻ יַם בָׁ נּו מַ אֲמַ ר"ְ :ראֵׁ ה רֵׁ יחַ בְ נִי כְ רֵׁ יחַ שָׁ ֶדה
ָארץ (בינה) ,וְ רֹב
ּומשְ מַ נֵׁי הָׁ ֶ
אֲשֶ ר בֵׁ ְרכ ֹו ְיהֹוָׁ ה"ּ ,ונְקַ בֵׁ ל שֶ פַ ע עֶ שֶ ר הַ בְ ָׁרכוֹתַ ,ככָׁתּוב" :וְ יִתֶ ן־לְ ָך הָׁ אֱֹלהִ ים ִמטַ ל הַ שָׁ מַ יִם (חכמה) ִ
ַָּׁגָׁן (דעת) וְ תִ ירֹש (חסד) :יַעַ בְ דּוָך עַ מִ ים (גבורה) וְ יִשְ תַ חֲוּו לְ ָך לְ אֻמִ ים (תפארת) ֱהוֵׁה גְ בִ יר (נצח) לְ ַאחֶ יָך (הוד) וְ יִשְ תַ חֲּוּו לְ ָך
צּורי וְ גֹ אֲלִ י.
ּומבָׁ ְרכֶיָך בָׁ רּוְך" (מַ לְ כּות) :יִהְ יּו לְ ָׁרצוֹן אִ מְ רֵׁ י־פִ י וְ הֶ גְ יוֹן לִ בִ י לְ פָׁ נֶיָך ,יְהוָׁ ה ִ
בְ נֵׁי אִ מֶ ָך (יסוד) ,אֹ ְררֶ יָך ָארּור ְ
וִ יהִ י נֹ עַ ם ֲא ֹדנָׁי אֱֹלהֵׁ ינּו עָׁ לֵׁינּוּ ,ומַ עֲשֵׁ ה יָׁדֵׁ ינּו כ ֹו ְננָׁה עָׁ לֵׁינּוּ ,ומַ עֲשֵׁ ה יָׁדֵׁ ינּו כ ֹו ְננֵׁהּו.

ֱֹלהינּו מֶ לְֶך הָׁ ע ֹולָׁם ,שֶ ֹּלא חִ סֵׁ ר בְ ע ֹולָׁמ ֹו כְ לּום,
בָׁ רּוְך אַ תָׁ ה ְי ֹהוָׁה  ,א ָֽ ֵׁ
ּובָׁ רָׁ א ב ֹו בְ ִריוֹת טוֹבוֹת וְ אִ ילָׁנוֹת טוֹבוֹתֵׁ ,להָׁ נוֹת בָׁ הֶ ם בְ נֵׁי ָאדָׁ ם
ואחר הברכה יאמרו בקשה זו

ַארצֵׁ נּו ,וְ תִ טָׁ עֵׁ נּו בִ גְ בּולֵׁנּו ,וְ שָׁ ם נְקַ יֵׁם ִמצְ וַ ת תְ רּומוֹת
יְהִ י ָׁרצוֹן ִמּלְ פָׁ נֶיָך ְיהֹוָׁ ה אֱֹלהֵׁ ינּו וֵׁאֹלהֵׁ י אֲבוֹתֵׁ ינּו ,שֶ תַ ֲעלֵׁנּו בְ שִ ְמחָׁ ה לְ ְ
ָארץ אֲשֶ ר הִ נְחַ לְ תָׁ ַלאֲבוֹתֵׁ ינּו הִ יא אֶ ֶרץ זָׁבַ ת חָׁ לָׁב ְּודבַ ש" ,אֶ ֶרץ ַנ ֲחלֵׁי מָׁ יִםֲ ,עיָׁנֹ ת ּותְ הֹמֹ ת יֹצְ אִ ים
ָׁל־מצְ וֹת הַ תְ לּויוֹת בָׁ ֶ
ּומַ עַ שְ רוֹת וכ ִ
בַ בִ ְקעָׁ ה ּובָׁ הָׁ ר :אֶ ֶרץ ִחטָׁ ה ּושְ עֹ ָׁרה וְ גֶפֶ ן ּותְ אֵׁ נָׁה וְ ִרמוֹן ,אֶ ֶרץ־זֵׁית שֶ מֶ ן ְּודבָׁ ש"ַ ,כאֲשֶ ר צִ ּוִ יתָׁ נּו בתו ָֽ ָֹׁרתְ ָך עַ ל־ידֵׁ י מֹ שֶ ה עַ בְ ֶַָּךָׁ ָֽ :אנָׁא
ְיהֹוָׁה  ,לְ מַ עַ ן שִ ְמָך הַ גָׁדוֹל ,הַ גְ ֵַּׁ ל חַ סְ ְַָּך עִ מָׁ נּו וְ קַ יֵׁם לָׁנּו אֶ ת־הַ ַָּׁבָׁ ר אֲשֶ ר הִ בְ טַ ְחתָׁ נּו עַ ל־ידֵׁ י מֹ שֶ ה עַ בְ ֶַָּך" :וְ נָׁתַ תִ י גִ שְ מֵׁ יכֶם בְ עִ תָׁ ם,
ָארץ יְבּו ָׁל ּה וְ עֵׁ ץ הַ שָׁ ֶדה יִתֵׁ ן פִ ְריוֹ :וְ הִ שִ יג ָׁלכֶם ַַּ יִש אֶ ת־בָׁ צִ יר ּובָׁ צִ יר יַשִ יג אֶ ת־ז ַָׁרעַ ,ו ֲאכַלְ תֶ ם ל ְַח ְמכֶם ָׁלשֹבַ ע וִ ישַ בְ תֶ ם
וְ נָׁתְ נָׁה הָׁ ֶ
ַארצְ כֶם" :וְ קַ יֵׁם בָׁ נּו אֶ ת־הַ ַָּׁבָׁ ר אֲשֶ ר הִ בְ טַ ְחתָׁ נּו עַ ל־יְדֵׁ י יְשַ עְ יָׁה נְבִ יאָׁ ְך" :בַ יוֹם הַ הּוא יִהְ יֶה צֶ מַ ח יְהוָׁה לִ צְ בִ י ּולְ כָׁבוֹדּ ,ופְ ִרי
לָׁבֶ טַ ח בְ ְ
ָארץ לְ גָׁאוֹן ּולְ תִ פְ אֶ ֶרת לִ פְ לֵׁיטַ ת יִשְ ָׁראֵׁ ל" :וְ ֶנאֱמַ רּ" :ובָׁ נּו בָׁ תִ ים וְ יָׁשָׁ בּו ,וְ נ ְָׁטעּו כְ ָׁרמִ ים וְ ָאכְ לּו פִ ְריָׁם" :וְ קַ יֵׁם בָׁ נּו אֲשֶ ר הִ בְ טַ ְחתָׁ נּו
הָׁ ֶ
עַ ל־ידֵׁ י עָׁ מוֹס נְבִ יאֶ ָך" :הִ נֵׁה י ִָׁמים בָׁ אִ ים ְנאֻם־יְהוָׁה וְ ִנגַש חוֹרֵׁ ש בַ קֹ צֵׁ ר וְ דֹרֵׁ ְך ֲענָׁבִ ים בְ מֹ שֵׁ ְך הַ ז ַָׁרע ,וְ הִ טִ יפּו הֶ הָׁ ִרים עָׁ סִ יס וְ כָׁל־
הַ גְ בָׁ עוֹת תִ תְ מ ֹוגַגְ נָׁה :וְ שַ בְ תִ י אֶ ת־שְ בּות עַ מִ י יִשְ ָׁראֵׁ ל ּובָׁ נּו עָׁ ִרים נְשַ מוֹת וְ יָׁשָׁ בּו ,וְ ָׁנ ְטעּו כְ ָׁרמִ ים וְ שָׁ תּו אֶ ת־יֵׁינָׁם ,וְ עָׁ שּו גַנוֹת וְ ָאכְ לּו
אֶ ת־פְ ִריהֶ ם" :וְ קַ יֵׁם בָׁ נּו אֲשֶ ר הִ בְ טַ ְחתָׁ נּו עַ ל־יְדֵׁ י יְחֶ זְ קֵׁ אל נְבִ יאֶ ָך" :וְ הִ ְרבֵׁ יתִ י אֶ ת־פְ ִרי הָׁ עֵׁ ץ ּותְ נּו בַ ת הַ שָׁ ֶדה ,לְ מַ עַ ן אֲשֶ ר ֹלא תִ ְקחּו
עוֹד חֶ ְרפַ ת ָׁרעָׁ ב בַ ג ֹויִם" .וְ ֶנאֱמַ ר" :וְ עַ ל־הַ נַחַ ל ַי ֲעלֶה עַ ל־שְ פָׁ ת ֹו מִ זֶה ּומִ זֶה כָׁל־עֵׁ ץ־מַ ֲאכָׁל ֹלא־יִבוֹל עָׁ לֵׁהּו וְ ֹלא־יִתֹ ם פִ ְרי ֹו ָׁלח ֳָׁדשָׁ יו
יְבַ כֵׁר כִ י מֵׁ ימָׁ יו מִ ן־הַ מִ ְק ַָּׁש הֵׁ מָׁ ה יוֹצְ אִ ים ,וְ הָׁ יָׁה פִ ְרי ֹו לְ מַ ֲאכָׁל וְ עָׁ לֵׁהּו לִ תְ רּופָׁ ה".
אֱֹלהֵׁ ינּו וֵׁאֹלהֵׁ י אֲבוֹתֵׁ ינּו ,מֶ לְֶך ַרחֲמָׁ ן ַרחֵׁ ם עָׁ לֵׁינּו ,טוֹב ּומֵׁ טִ יב הִ ַָּׁרֵׁ ש לָׁנּו ,שּובָׁ ה עָׁ לֵׁינּו בַ הֲמוֹן ַרחֲמֶ יָך ,בִ גְ לַל ָאבוֹת שֶ עָׁ שּו ְרצ ֹונֶָך,
ית־מ ְק ָֽ ַָּׁשְ ָך עַ ל ְמכוֹנוֹ ,הַ ְראֵׁ נּו בְ בִ ְנ ָׁי נוֹ ,שַ מְ חֵׁ נּו בְ תִ קּונוֹ ,וְ הָׁ שֵׁ ב שְ כִ י ָׁנָֽתְ ָך לְ תוֹכוֹ ,וְ הָׁ שֵׁ ב כֹ ֲהנִים
בְ נֵׁה בֵׁ יתְ ָך כבַ תְ ִחּלָׁה ,כ ֹונֵׁן בֵׁ ִ
ַלעֲבו ָֹׁדתָׁ םּ ,ולְ וִ יִ ם לְ דּו ָׁכנָׁם ,לְ ִש ָׁירם ּולְ זִ ְמ ָׁרם ,וְ הָׁ שֵׁ ב יִשְ ָׁראֵׁ ל לִ ְנוֵׁיהֶ ם .וְ שָׁ ם ַנ ֲעלֶה וְ נ ֵָׁׁראֶ ה וְ נִשְ תַ חֲוֶ ה לְ פָׁ נֶיָך ,בְ שָׁ ֹלש פְ עָׁ מֵׁ י ְר ָׁגלֵׁינּו
כּורָך אֶ ת־פְ נֵׁי יְהוָׁ ה אֱֹלהֶ יָך בַ מָׁ ק ֹו ם אֲשֶ ר יִבְ חָׁ ר ,בְ חַ ג הַ מַ ּצוֹת ּובְ חַ ג
בְ כָׁל־שָׁ נָׁה וְ שָׁ נָׁהַ ,ככָׁתּוב" :שָׁ לוֹש פְ עָׁ מִ ים בַ שָׁ נָׁה י ֵָׁׁראֶ ה כָׁל־זְ ְ
הַ שָׁ בֻעוֹת ּובְ חַ ג הַ סֻכוֹת ,וְ ֹלא י ֵָׁׁראֶ ה אֶ ת־פְ נֵׁי יְהוָׁה רֵׁ יקָׁ ם :אִ יש כְ מַ תְ נַת יָׁדוֹ ,כְ בִ ְרכַת יְהוָׁ ה אֱֹלהֶ יָך אֲשֶ ר נָׁתַ ן־לְָׁך".
וְ תִ ְמֹלְך אַ תָׁ ה הּוא ְיהֹוָׁה אֱֹלהֵׁ ינּו ְמהֵׁ ָׁרה עַ ל כָׁל־מַ עֲשֶ יָך ,בָׁ הַ ר צִ יוֹן ִמשְ כַן כְ בו ֶֹדָךּ ,ובִ ירּושָׁ ַליִם עִ יר ִמ ְק ַָּׁשֶ ָךַ ,ככָׁתּוב בְ ִדבְ רֵׁ י קָׁ ְדשֶ ָך:
"י ְִמֹלְך יְהוָׁ ה לְ ע ֹולָׁם אֱֹלהַ יְִך צִ יוֹן לְ דֹר וָׁ דֹר הַ לְ לּויָּׁה".
שִ יר הַ מַ עֲלוֹת לְ דָׁ וִ ד ,שָׁ מַ ְחתִ י בְ אֹ ְמ ִרים לִ י ,בֵׁ ית יְהוָׁה ֵׁנלְֵׁך :עֹ ְמדוֹת הָׁ יּו ַרגְ לֵׁינּו ,בִ שְ עָׁ רַ יְִך יְרּושָׁ ָׁליִם :יְרּושָׁ ַליִם הַ בְ נּויָׁה ,כְ עִ יר
שֶ חֻ בְ ָׁרה־ּלָּׁה י ְַחַָּׁ ו :שֶ שָׁ ם עָׁ לּו שְ בָׁ טִ ים שִ בְ טֵׁ י־יָּׁה עֵׁ דּות לְ יִשְ ָׁראֵׁ ל ,לְ הֹדוֹת לְ שֵׁ ם יְהוָׁ ה :כִ י שָׁ מָׁ ה ָֽ ָׁישְ בּו כִ סְ אוֹת לְ ִמשְ פָׁ ט ,כִ סְ אוֹת
ַארמְ נ ֹותָׁ יְִך :לְ מַ עַ ן ַאחַ י וְ רֵׁ עָׁ י ,א ֲַדבְ ָׁרה־נָׁא שָׁ לוֹם
לְ בֵׁ ית ַָּׁ וִ ד :שַ אֲלּו שְ לוֹם יְרּושָׁ ָׁליִם ,יִשְ לָׁיּו אֹ הֲבָׁ יְִך :יְהִ י־שָׁ לוֹם בְ חֵׁ ילְֵׁך ,שַ לְ וָׁה בְ ְ
בָׁ ְך :לְ מַ עַ ן בֵׁ ית־יְהוָׁה ֱאֹלהֵׁ ינּו ,אֲבַ ְקשָׁ ה טוֹב לְָׁך.
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