הלכות ברכת האילנות
הרב יהודה הלוי עמיחי

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(.

האילן

סדר
ברכת
האילנות

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.
ג .בשעת הדחק יכול לברך אפילו על עץ פרי אחד ,העומד בגינתו או
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.
ה .אין לברך על עצים שיש איסור בהם או בפירותיהם ,כגון :עצים
המורכבים כלאיים )כמו אגס המורכב על חבוש( ,עצי ערלה ,עצים שיש
בהם איסורי אכילה )כמו גידולי עבודה זרה ,עצים בבית קברות ,עצים
גזולים ,עצים בהר הבית(.

ראיית 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 הברכה

עיצוב :אודליה פרל

א .עדיף לברך ברכת האילנות בראייה הראשונה בחודש ניסן.
ב .מי שנמצא במקום שבו עצים שלא יישארו עליהם פרחים בחודש
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 .

מכון התורה והארץ,
ת"ד  ,1033אשקלון  78109טלפון,08-6847325 :
דוא"ל machon@toraland.org.il :אתרwww.toraland.org.il :

בהוצאת מכון התורה והארץ

נוסח ברכת האילנות:
לפני הברכה יש נוהגים לומר את המזמורים כט ,קכו ,קמח,
קכב ואת נוסח התפילה להלן:
תהלים פרק כ"ט:

ִמזְ מוֹר לְ ָדוִ ד ָהבוּ לַ ה' בְּ נֵ י ֵאלִ ים ָהבוּ לַ ה' כָּ בוֹד וָ עֹז:
ָהבוּ לַ ה' כְּ בוֹד ְשׁמוֹ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ לַ ה' בְּ ַה ְד ַרת ק ֶֹדשׁ:
קוֹל ה' ַעל ַה ָמּיִ ם ֵאל ַהכָּ בוֹד ִה ְר ִעים ה' ַעל ַמיִ ם ַרבִּ ים:
קוֹל ה' בַּ כּ ַֹח קוֹל ה' בֶּ ָה ָדר:
קוֹל ה' שֹׁבֵ ר ֲא ָרזִ ים וַ יְ ַשׁבֵּ ר ה' ֶאת ַא ְרזֵ י ַהלְּ בָ נוֹן:
וַ יַּ ְר ִק ֵידם כְּ מוֹ ֵעגֶ ללְ בָ נוֹן וְ ִשׂ ְריֹן כְּ מוֹ בֶ ן ְר ֵא ִמים:
קוֹל ה' חֹצֵ ב לַ ֲהבוֹת ֵאשׁ:
קוֹל ה' יָ ִחיל ִמ ְדבָּ ר יָ ִחיל ה' ִמ ְדבַּ ר ָק ֵדשׁ:
קוֹל ה' יְ חוֹלֵ ל ַאיָּ לוֹת וַ יֶּ ֱחשֹׂף יְ ָערוֹת וּבְ ֵהיכָ לוֹ כֻּ לּוֹ א ֵֹמר כָּ בוֹד:
ה' לַ ַמּבּוּל יָ ָשׁב וַ יֵּ ֶשׁב ה' ֶמלֶ  לְ עוֹלָ ם:
ה' עֹז לְ ַעמּוֹ יִ ֵתּן ה' יְ בָ ֵרֶ את ַעמּוֹ בַ ָשּׁלוֹם:
תהלים פרק קכ"ו:

ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת בְּ שׁוּב ה' ֶאת ִשׁיבַ ת צִ יּוֹן ָהיִ ינוּ כְּ חֹלְ ִמים:
ָאז יִ ָמּלֵ א ְשׂחוֹק ִפּינוּ וּלְ שׁוֹנֵ נוּ ִרנָּ ה
ֹאמרוּ בַ גּוֹיִ ם ִהגְ ִדּיל ה' לַ ֲעשׂוֹת ִעם ֵאלֶּ ה:
ָאז י ְ
ִהגְ ִדּיל ה' לַ ֲעשׂוֹת ִע ָמּנוּ ָהיִ ינוּ ְשׂ ֵמ ִחים:
שׁוּבָ ה ה' ֶאת ְשׁבִ ֵיתנוּ כַּ ֲא ִפ ִיקים בַּ נֶּ גֶ ב:
ַהזּ ְֹר ִעים בְּ ִד ְמ ָעה בְּ ִרנָּ ה יִ ְקצֹרוּ:
ָהלוֹ יֵ לֵ  וּבָ כֹה נ ֵֹשׂא ֶמ ֶשַׁ הזָּ ַרע
בֹּא יָ בֹא בְ ִרנָּ ה נ ֵֹשׂא ֲאלֻ מּ ָֹתיו:
תהלים פרק קמ"ח:

רוֹמים:
ַהלְ לוּ-יָ הּ ַהלְ לוּ ֶאת ה' ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַהלְ לוּהוּ בַּ ְמּ ִ
ַהלְ לוּהוּ כָ ל ַמלְ ָאכָ יו ַהלְ לוּהוּ כָּ ל צְ בָ ָאו:
ַהלְ לוּהוּ ֶשׁ ֶמשׁ וְ יָ ֵר ַח ַהלְ לוּהוּ כָּ ל כּוֹכְ בֵ י אוֹר
ַהלְ לוּהוּ ְשׁ ֵמי ַה ָשּׁ ָמיִ ם וְ ַה ַמּיִ ם ֲא ֶשׁר ֵמ ַעל ַה ָשּׁ ָמיִ ם:
יְ ַהלְ לוּ ֶאת ֵשׁם ה' כִּ י הוּא צִ וָּה וְ נִ בְ ָראוּ:
וַ יַּ ֲע ִמ ֵידם לָ ַעד לְ עוֹלָ ם ָחק נָ ַתן וְ א יַ ֲעבוֹר:
ַהלְ לוּ ֶאת ה' ִמן ָה ָא ֶרץ ַתּנִּ ינִ ים וְ כָ ל ְתּהֹמוֹת:
רוּח ְס ָע ָרה ע ָֹשׂה ְדבָ רוֹ:
ֵאשׁ וּבָ ָרד ֶשׁלֶ ג וְ ִקיטוֹר ַ
ֶה ָה ִרים וְ כָ ל גְּ בָ עוֹת ֵעץ ְפּ ִרי וְ כָ ל ֲא ָרזִ ים:
ַה ַחיָּ ה וְ כָ ל בְּ ֵה ָמה ֶר ֶמשׂ וְ צִ פּוֹר כָּ נָ ף:
ַמלְ כֵ י ֶא ֶרץ וְ כָ ל לְ ֻא ִמּים ָשׂ ִרים וְ כָ ל שׁ ְֹפ ֵטי ָא ֶרץ:
חוּרים וְ גַ ם בְּ תוּלוֹת זְ ֵקנִ ים ִעם נְ ָע ִרים:
בַּ ִ
יְ ַהלְ לוּ ֶאת ֵשׁם ה' כִּ י נִ ְשׂגָּ ב ְשׁמוֹ לְ בַ דּוֹ ,הוֹדוֹ ַעל ֶא ֶרץ וְ ָשׁ ָמיִ ם:
וַ יָּ ֶרם ֶק ֶרן לְ ַעמּוֹ ְתּ ִהלָּ ה לְ כָ ל ֲח ִס ָידיו לִ בְ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעם ְקרֹבוֹ:
ַהלְ לוּ-יָ הּ:

ויהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו ,שבזכות הברכה הזאת אשר נברך,
ֻיקים 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:

הינוּ ֶמלֶ ָ העוֹלָ םֶ ,שֹּׁלא ִח ַסּר
בָּ רוַּ א ָתּה ה' ֱא ֵ
בְּ עוֹלָ מוֹ כְּ לוּם וּבָ ָרא בּוֹ בְּ ִריּוֹת טוֹבוֹת וְ ִאילָ נוֹת
טוֹבִ ים לְ ַהנוֹת בָּ ֶהם בְּ נֵ י ָא ָדם.
יהי רצוןמלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו ,שתעלינו בשמחה לארצנו ,ותטענו
בגבולנו ,ושם נקיים מצות תרומות ומעשרות וכל מצות התלויות בארץ אשר
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
ע"י משה עבדך ,ונתתי גשמיכם בעתם ,ונתנה הארץ יבולה ,ועץ השדה יתן פריו:
והשיג לכם דיש את בציר ,ובציר ישיג את זרע ,ואכלתם לחמכם לשבע ,וישבתם
לבטח בארצכם :וקיים בנו את הדבר אשר הבטחתנו ע"י ישעיה נביאך )ד'( :ביום
ההוא יהיה צמח ה' לצבי ולכבוד ,ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל:
ונאמר) ס"ה( :ובנו בתים ויָ ָשבו ,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 ויָ ָשבו ,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:

ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת לְ ָדוִ ד ָשׂ ַמ ְח ִתּי בְּ א ְֹמ ִרים לִ י בֵּ ית ה' נֵ לֵ :
רוּשׁ ִָלם:
ע ְֹמדוֹת ָהיוּ ַרגְ לֵ ינוּ בִּ ְשׁ ָע ַריִ  יְ ָ
רוּשׁ ִַלם ַהבְּ נוּיָ ה כְּ ִעיר ֶשׁ ֻחבְּ ָרה לָּ הּ יַ ְח ָדּו:
יְ ָ
ֶשׁ ָשּׁם ָעלוּ ְשׁבָ ִטים ִשׁבְ ֵטי יָ הּ ֵעדוּת לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ הֹדוֹת לְ ֵשׁם ה':
כִּ י ָשׁ ָמּה יָ ְשׁבוּ כִ ְסאוֹת לְ ִמ ְשׁ ָפּט כִּ ְסאוֹת לְ בֵ ית ָדּוִ ד:
רוּשׁ ִָלם יִ ְשׁלָ יוּ א ֲֹהבָ יִ :
ַשׁ ֲאלוּ ְשׁלוֹם יְ ָ
נוֹתיִ :
שׁלְ וָ ה בְּ ַא ְר ְמ ָ
יְ ִהי ָשׁלוֹם בְּ ֵחילֵ ַ
לְ ַמ ַען ַא ַחי וְ ֵר ָע ֲיא ַדבְּ ָרה נָּ א ָשׁלוֹם בָּ :
הינוּ ֲאבַ ְק ָשׁה טוֹב לָ :
לְ ַמ ַען בֵּ ית ה' ֱא ֵ

