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בהוצאת מכון התורה והארץבהוצאת מכון התורה והארץ

סדר 
ברכת 
האילנות

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים, מברך את ברכת האילנות.
ברכת האילנות חביבה מאוד, והנזהר בברכה זו, עליו נאמר:

'ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ד'. ויתן לך האלהים מטל השמים 
ומשמני הארץ ורב דגן ותירֹש' (בראשית כז,כז).

האילןהאילן
א. אין לברך ברכת האילנות על ירקות וצמחים חד שנתיים, אלא על עצי 

פרי. 
ב. לכתחילה ראוי להדר ולברך על ראיית שני מיני אילנות, או לפחות שני 

אילנות ממין אחד.
או  בגינתו  העומד  אחד,  פרי  עץ  על  אפילו  לברך  יכול  הדחק  בשעת  ג. 

בעציץ נקוב בביתו.
ד. יש לברך על עצי פרי, ולא על אילני נוי ואילני סרק, ואולם מי שברך על 

עץ העשוי לריח, לא יברך שוב על עצי פרי.
עצים  כגון:  בפירותיהם,  או  בהם  איסור  שיש  עצים  על  לברך  אין  ה. 
המורכבים כלאיים (כמו אגס המורכב על חבוש), עצי ערלה, עצים שיש 
עצים  קברות,  בבית  עצים  זרה,  עבודה  גידולי  (כמו  אכילה  איסורי  בהם 

גזולים, עצים בהר הבית). 
ראיית העץראיית העץ

א. יש לברך בשעה שרואים פריחה על העץ.
ב. נוהגים לברך כשרואים אילנות מלבלבים, לאו דווקא ראייה הראשונה, 

ויש המדקדקים לברך בראייה הראשונה.
ג. מי שלא ראה את פריחת האילנות וראה פירות שחנטו, יש האוסרים לו 

לברך, ויש המתירים לו לברך - רק אם זו ראייה ראשונה.
ד. הרואה פרי גדול, שגדל כל צרכו, אינו מברך .

זמן הברכהזמן הברכה
א. עדיף לברך ברכת האילנות בראייה הראשונה בחודש ניסן.

בחודש  פרחים  עליהם  יישארו  שלא  עצים  שבו  במקום  שנמצא  מי  ב. 
ניסן, יכול כבר לברך ברכת האילנות בחודש אדר.

ג. מי שלא ראה אילנות מלבלבים בחודש ניסן, יכול לברך לאחר מכן, כל 
זמן שיש פרחים על העצים. 

ד. הנוהגים לפי דרך הסוד, מברכים בשם ומלכות - רק בחודש ניסן.
ה. לכתחילה יש להימנע מלברך ברכת האילנות בשבת ויום טוב, אבל אם 

מנהג אבותיו לברך בשבת ויום טוב - יכול גם הוא לברך אז.
ו. מברכים ברכת האילנות פעם בשנה, וגם אם רואים לאחר מכן פריחה 

יפה יותר באילנות אחרים - אין לחזור ולברך .

הרב יהודה הלוי עמיחי
הלכות הלכות ברכת האילנותברכת האילנות



נוסח ברכת האילנות:

לפני הברכה יש נוהגים לומר את המזמורים כט, קכו, קמח, 
קכב ואת נוסח התפילה להלן:

תהלים פרק כ"ט: 
ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלה' ְּבֵני ֵאִלים ָהבּו ַלה' ָּכבֹוד ָועֹז:

ָהבּו ַלה' ְּכבֹוד ְׁשמֹו ִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש:
קֹול ה' ַעל ַהָּמִים ֵאל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים ה' ַעל ַמִים ַרִּבים:

קֹול ה' ַּבֹּכַח קֹול ה' ֶּבָהָדר:
קֹול ה' ׁשֵֹבר ֲאָרִזים ַוְיַׁשֵּבר ה' ֶאת ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון:
ַוַּיְרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעֶגלְלָבנֹון ְוִׂשְריֹן ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמים:

קֹול ה' חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאׁש:
 קֹול ה' ָיִחיל ִמְדָּבר ָיִחיל ה' ִמְדַּבר ָקֵדׁש:

קֹול ה' ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות ַוֶּיֱחׂשֹף ְיָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו אֵֹמר ָּכבֹוד:
ה' ַלַּמּבּול ָיָׁשב ַוֵּיֶׁשב ה' ֶמֶל ְלעֹוָלם:

לֹום: ה' עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ה' ְיָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבּׁשָ

תהלים פרק קכ"ו: 
ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ה' ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכחְֹלִמים:

 ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה
ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ה' ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה:

 ִהְגִּדיל ה' ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים:
 ׁשּוָבה ה' ֶאת  ְׁשִביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב:

 ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקצֹרּו:
 ָהלֹו ֵיֵל ּוָבכֹה נֵֹׂשא ֶמֶׁש ַהָּזַרע

ּבֹא ָיבֹא ְבִרָּנה נֵֹׂשא ֲאֻלּמָֹתיו:

תהלים פרק קמ"ח: 
ַמִים ַהְללּוהּו ַּבְּמרֹוִמים:  ַהְללּו-ָיּה ַהְללּו ֶאת ה' ִמן ַהּׁשָ

 ַהְללּוהּו ָכל ַמְלָאָכיו ַהְללּוהּו ָּכל ְצָבָאו:
 ַהְללּוהּו ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ַהְללּוהּו ָּכל ּכֹוְכֵבי אֹור 

ָמִים: ָמִים ְוַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ַהּׁשָ  ַהְללּוהּו ְׁשֵמי ַהּׁשָ
 ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם ה' ִּכי הּוא ִצּוָה ְוִנְבָראּו:

 ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק ָנַתן ְוא ַיֲעבֹור:
 ַהְללּו ֶאת ה' ִמן ָהָאֶרץ ַּתִּניִנים ְוָכל ְּתהֹמֹות:

ֵאׁש ּוָבָרד ֶׁשֶלג ְוִקיטֹור רּוַח ְסָעָרה עָֹׂשה ְדָברֹו:
 ֶהָהִרים ְוָכל ְּגָבעֹות ֵעץ ְּפִרי ְוָכל ֲאָרִזים:

 ַהַחָּיה ְוָכל ְּבֵהָמה ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור ָּכָנף:
 ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל ְלֻאִּמים ָׂשִרים ְוָכל ׁשְֹפֵטי ָאֶרץ:

 ַּבחּוִרים ְוַגם ְּבתּולֹות ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים:
 ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם ה' ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו, הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים:

ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו ְּתִהָּלה ְלָכל ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו:
ַהְללּו-ָיּה:

ויהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו, שבזכות הברכה הזאת אשר נברך, 
יֻקים בנו מאמר: ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה' ונקבל שפע עושר הברכות, 
ככתוב: ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ, ורֹב דגן ותירש. יעבדוך עמים 
וישתחוו לך לאמים הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, ארריך ארור ומברכיך 
ברוך: יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך. ה' צורי וגואלי: ויהי נעם ה' אלהינו עלינו. 

ומעשה ידינו כוננה עלינו. ומעשה ידינו כוננהו:

ָּברּו ַאָּתה ה' ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֶׁשֹּלא ִחַּסר 
ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא ּבֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות 

טֹוִבים ְלַהנֹות ָּבֶהם ְּבֵני ָאָדם.

ותטענו  לארצנו,  בשמחה  שתעלינו  אבותינו,  ואלהי  אלהינו  ה'  רצוןמלפניך  יהי 
אשר  בארץ  התלויות  מצות  וכל  ומעשרות  תרומות  מצות  נקיים  ושם  בגבולנו, 
הנחלת לאבותינו, היא ארץ זבת חלב ודבש, ארץ נחלי מים עינות ותהומות יוצאים 
בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, כאשר 

צויתנו בתורתך על ידי משה עבדך:
אנא ה',למען שמך הגדול, הגדל חסדך עמנו, וקיים לנו את הדבר אשר הבטחתנו 
פריו:  יתן  השדה  ועץ  יבולה,  הארץ  ונתנה  בעתם,  גשמיכם  ונתתי  עבדך,  משה  ע"י 
וישבתם  לשבע,  לחמכם  ואכלתם  זרע,  את  ישיג  ובציר  בציר,  את  דיש  לכם  והשיג 
ביום  נביאך (ד'):  ישעיה  ע"י  הבטחתנו  אשר  הדבר  את  בנו  וקיים  בארצכם:  לבטח 
ישראל:  לפליטת  ולתפארת  לגאון  הארץ  ופרי  ולכבוד,  לצבי  ה'  צמח  יהיה  ההוא 
ונאמר( ס"ה): ובנו בתים וָיָשבו, ונטעו כרמים ואכלו פרים: וקיים בנו אשר הבטחתנו 
על ידי עמוס נביאך (ט'): הנה ימים באים, נאם ה', ונגש חורש בקוצר, ודורך ענבים 
במושך הזרע, והטיפו ההרים עסיס, וכל הגבעות תתמוגגנה: ושבתי את שבות עמי 
ישראל. ובנו ערים נשמות וָיָשבו, ונטעו כרמים ושתו את יינם, ועשו גנות ואכלו את 
פריהם: וקיים בנו אשר הבטחתנו ע"י יחזקאל נביאך (ל"ו): והרביתי את פרי העץ 
ותנובת השדה, למען אשר לא תקחו עוד חרפת רעב בגויים: ונאמר: ועל הנחל יעלה 
על שפתו מזה ומזה, כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתום פריו, לחדשיו יבכר, כי 

מימיו מן המקדש המה יוצאים, והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה:

תהילים פרק קכ"ב: 
:ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ָׂשַמְחִּתי ְּבאְֹמִרים ִלי ֵּבית ה' ֵנֵל

ם:  עְֹמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו ִּבְׁשָעַרִי ְירּוָׁשלִָ
ם ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו:  ְירּוָׁשלִַ

ם ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי ָיּה ֵעדּות ְלִיְׂשָרֵאל ְלהֹדֹות ְלֵׁשם ה': ֶׁשּׁשָ
ִּכי ָׁשָּמה ָיְׁשבּו ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִוד:

:ם ִיְׁשָליּו אֲֹהָבִי ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום ְירּוָׁשלִָ
:ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתִיְיִהי ָׁשלֹום ְּבֵחיֵל
:ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעיֲאַדְּבָרה ָּנא ָׁשלֹום ָּב

:ֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְלַמַען ֵּבית ה' ֱא


