








ּוֵמִטיב  טֹוב  ָעֵלינּו,  ַרֵחם  ַרֲחָמן  ֶמֶלְך  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו 
ֶשָׁעׂשּו  ָאבֹות  ִּבְגַלל  ַרֲחֶמיָך,  ַּבֲהמֹון  ָעֵלינּו  ׁשּוָבה  ָלנּו,  ִהָּדֵרׁש 
ְמכֹונֹו,  ַעל  ֵּבית־ִמְקָּדְשָׁך  ּכֹוֵנן  ּכַבְּתִחָּלה,  ֵביְתָך  ְּבֵנה  ְרצֹוֶנָך, 
ְוָהֵשׁב  ְלתֹוכֹו,  ְתָך  ְשִׁכינָֽ ְוָהֵשׁב  ְּבִתּקּונֹו,  ַשְּׂמֵחנּו  ְּבִבְנָינֹו,  ַהְרֵאנּו 
ֹּכֲהִנים ַלֲעבֹוָדָתם, ּוְלִוִּים ְלדּוָכָנם, ְלִשׁיָרם ּוְלִזְמָרם, ְוָהֵשׁב ִיְשָׂרֵאל 
ִלְנֵויֶהם. ְוָשׁם ַנֲעֶלה ְוֵנָרֶאה ְוִנְשַּׁתֲחֶוה ְלָפֶניָך, ְּבָשֹׁלׁש ְּפָעֵמי ְרָגֵלינּו 
ְּבָכל־ָשָׁנה ְוָשָׁנה, ַּכָּכתּוב : "ָשׁלֹוׁש ְּפָעִמים ַּבָּשָׁנה ֵיָרֶאה ָכל־ְזכּוְרָך 
ּוְבַחג  ַהַּמּצֹות  ְּבַחג  ִיְבָחר,  ֲאֶשׁר  ַּבָּמקֹום  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה  ֶאת־ְּפֵני 
ִאיׁש  ֵריָקם:  ְיהָוה  ֶאת־ְּפֵני  ֵיָרֶאה  ְוֹלא  ַהֻּסּכֹות,  ּוְבַחג  ַהָּשֻׁבעֹות 

ְּכַמְּתַנת ָידֹו, ְּכִבְרַּכת ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשׁר ָנַתן־ָלְך".

ְוִתְמֹלְך ַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְמֵהָרה ַעל ָּכל־ַמֲעֶשׂיָך, ָּבַהר ִצּיֹון 
ָקְדֶשָׁך:  ְּבִדְבֵרי  ַּכָּכתּוב  ִמְקָּדֶשָׁך,  ִעיר  ּוִבירּוָשַׁלִים  ְּכבֹוֶדָך,  ִמְשַּׁכן 

"ִיְמֹלְך ְיהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללּוָיּה".

 : ֵנֵלְך  ְיהָוה  ֵּבית  ִלי,  ְּבֹאְמִרים  ָשַׂמְחִּתי  ְלָדִוד,  ַהַּמֲעלֹות  ִשׁיר 
ֹעְמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו, ִּבְשָׁעַרִיְך ְירּוָשָׁלִים : ְירּוָשַׁלִים ַהְּבנּוָיה, ְּכִעיר 
ֶשֻׁחְּבָרה־ָּלּה ַיְחָּדו : ֶשָּׁׁשם ָעלּו ְשָׁבִטים ִשְׁבֵטי־ָיּה ֵעדּות ְלִיְשָׂרֵאל, 
ִּכְסאֹות  ְלִמְשָּׁפט,  ִכְסאֹות  ָיְשׁבּו  ָשָּׁמה  ִּכי   : ְיהָוה  ְלֵשׁם  ְלֹהדֹות 
ְיִהי־ָשׁלֹום  ֹאֲהָבִיְך:  ִיְשָׁליּו  ְירּוָשָׁלִים,  ְשׁלֹום  ַשֲׁאלּו  ָּדִוד:  ְלֵבית 
ְוֵרָעי, ֲאַדְּבָרה־ָּנא ָשׁלֹום  ְלַמַען ַאַחי  ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך:  ַשְׁלָוה  ְּבֵחיֵלְך, 

ָּבְך: ְלַמַען ֵּבית־ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו, ֲאַבְקָשׁה טֹוב ָלְך.

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשַּׁתֲעֵלנּו ְּבִשְׂמָחה 
ּוַמַעְשׂרֹות  ְּתרּומֹות  ִמְצַות  ְנַקֵּים  ְוָשׁם  ִּבְגבּוֵלנּו,  ְוִתָּטֵענּו  ְלַאְרֵצנּו, 
וָכל־ִמְצוֹת ַהְּתלּויֹות ָּבָאֶרץ ֲאֶשׁר ִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ִהיא ֶאֶרץ ָזַבת 
ָחָלב ּוְדַבׁש, "ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים, ֲעָינֹת ּוְתהֹמֹת יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר: 
ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְשׂעָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון, ֶאֶרץ־ֵזית ֶשֶׁמן ּוְדָבׁש", ַּכֲאֶשׁר 
ִשְׁמָך  ְלַמַען  ְיהָֹוה,   ָּנא  אָֽ ַעְבֶּדָך:  מֶֹשׁה  ַעל־יֵדי  ְתָך  ּבתֹורָֽ ִצִוּיָתנּו 
ַהָּגדֹול, ַהְגֵּדל ַחְסְּדָך ִעָּמנּו ְוַקֵּים ָלנּו ֶאת־ַהָּדָבר ֲאֶשׁר ִהְבַטְחָּתנּו ַעל־

יֵדי מֶֹשׁה ַעְבֶּדָך: "ְוָנַתִּתי ִגְשֵׁמיֶכם ְּבִעָּתם, ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ 
ַהָּשֶׂדה ִיֵּתן ִּפְריֹו: ְוִהִּשׂיג ָלֶכם ַּדִיׁש ֶאת־ָּבִציר ּוָבִציר ַיִּׂשיג ֶאת־ָזַרע, 
ַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלשַֹׂבע ִויַשְׁבֶּתם ָלֶבַטח ְּבַאְרְצֶכם" : ְוַקֵּים ָּבנּו ֶאת־

ִיְהֶיה  ְנִביָאְך: "ַּבּיֹום ַההּוא  ְיַשְׁעָיה  ִהְבַטְחָּתנּו ַעל־ְיֵדי  ֲאֶשׁר  ַהָּדָבר 
ִלְפֵליַטת  ּוְלִתְפֶאֶרת  ְלָגאֹון  ָהָאֶרץ  ּוְפִרי  ִלְצִבי ּוְלָכבֹוד,  ְיהָוה  ֶצַמח 
ִיְשָׂרֵאל": ְוֶנֱאַמר: "ּוָבנּו ָבִּתים ְוָיָשׁבּו, ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוָאְכלּו ִּפְרָים" : 
ְוַקֵּים ָּבנּו ֲאֶשׁר ִהְבַטְחָּתנּו ַעל־יֵדי ָעמֹוס ְנִביֶאָך: "ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים 
ְוִהִּטיפּו  ַהָזַּרע,  ֲעָנִבים ְּבמֵֹשְׁך  ְוִנַּגׁש חֹוֵרׁש ַּבּקֵֹצר ְודֵֹרְך  ְנֻאם־ְיהָוה 
ַעִּמי  ֶאת־ְשׁבּות  ְוַשְׁבִּתי  ִּתְתמֹוַגְגָנה:  ְוָכל־ַהְּגָבעֹות  ָעִסיס  ֶהָהִרים 
ְוָשׁתּו ֶאת־ֵייָנם,  ְכָרִמים  ְוָנְטעּו  ְוָיָשׁבּו,  ְנַשּׁמֹות  ָעִרים  ּוָבנּו  ִיְשָׂרֵאל 
ַעל־ ִהְבַטְחָּתנּו  ֲאֶשׁר  ָּבנּו  ְוַקֵּים   : ֶאת־ְּפִריֶהם"  ְוָאְכלּו  ַגּנֹות  ְוָעׂשּו 
ְיֵדי ְיֶחְזֵקאל ְנִביֶאָך: "ְוִהְרֵּביִתי ֶאת־ְּפִרי ָהֵעץ ּוְתנּוַבת ַהָּשֶׂדה, ְלַמַען 
ֲאֶשׁר ֹלא ִתְקחּו עֹוד ֶחְרַּפת ָרָעב ַּבּגֹוִים". ְוֶנֱאַמר : "ְוַעל־ַהַּנַחל ַיֲעֶלה 
ַעל־ְשָׂפתֹו ִמֶזּה ּוִמֶזּה ָּכל־ֵעץ־ַמֲאָכל ֹלא־ִיּבֹול ָעֵלהּו ְוֹלא־ִיּתֹם ִּפְריֹו 
ִפְריֹו  ְוָהָיה  יֹוְצִאים,  ֵהָּמה  ִמן־ַהִּמְקָּדׁש  ֵמיָמיו  ִּכי  ְיַבֵּכר  ָלֳחָדָשׁיו 

ְלַמֲאָכל ְוָעֵלהּו ִלְתרּוָפה".

Blessing Over Trees
During the month of Nissan, one who 
sees fruit trees bearing flowers will 
recite the “blessing over trees” in order 
to admire and thank Hashem, who 
makes dries out trees bloom. 

Blessing to recite when one sees fruit trees turning into buds: 

After the blessing, one recites:

One will recite it when one 
sees 2 non-grafted fruit trees

Women are also obligated 
to say it

Blessed are You, G-d, our Lord, King of the universe, for nothing lacking in His universe, and He created in it good creatures 
and good trees, to cause mankind pleasure in them.

The best time is to recite it 
on the 1st of Nissan

It is even allowed to recite 
it on Shabbat 
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