
 

 

 

 

 

 

 
Qu’est-ce que la Birkath Haïlanot, la bénédiction 

sur les arbres ? 

Tous les ans au mois de Nissan les arbres 

renouvellent leur cycle, c’est pour cette raison qu’un 

homme qui aperçoit des arbres fruitiers à partir du 

1er Nissan devra réciter cette bénédiction.  

 

Quand faut-il la réciter ? 

Il est préférable de la réciter le premier jour du mois 

de Nissan après la prière du matin et de préférence 

avec un Minyanne (assemblée d’au moins dix 

hommes). Si cela n’a pas pu se faire le premier 

Nissan, on pourra la réciter durant tout le mois de 

Nissan. Il est permis de la réciter de jour comme de 

nuit, aussi en semaine que durant Chabat et Yom 

Tov. 

 

 

Sur quel arbre faut-il réciter la bénédiction ? 

On récitera la bénédiction sur deux arbres au 

minimum qui bourgeonnent, et non sur des arbres 

qui ont déjà apporté des fruits.  Cependant on sera 

tout de même quitte si on la récite sur un seul arbre. 

Il est préférable de ne pas la réciter sur un arbre 

greffé, cependant s’il n’y en a pas d’autres, on pourra 

s’appuyer sur les décisionnaires qui permettent.  On 

pourra réciter cette bénédiction sur un arbre qui est 

dans ses trois ans après sa plantation (Orla). 

 

Qui est concerné par cette Mitsva ? 

Les hommes à partir de 13 ans et les femmes à partir 

de 12 ans ont l’obligation de réciter cette 

bénédiction. Il y a tout de même une Mitsva 

d’éduquer les enfants à réciter cette bénédiction 

importante et chère aux yeux de tous.  Une personne 

non voyante est exemptée de cette bénédiction. 

 

 

On commencera par réciter les trois Téhilim suivants : 

ד ִוִ֥ יֹהָוָ֗  ִמְז֗מֹור ְלד ָ֫ ֲח֥וּו לַַּ֝ תַּ ֹו ִהשְּ מִ֑ ֣בֹוד שְּ יֹהָוה כְּ ז׃ ָה֣בּו לַַּ֭ ה ָכ֥בֹוד ָוֹעֹֽ יֹהָוָ֗ ים ָה֥בּו לַַּ֝ ֵנ֣י ֵאִלִ֑ יֹהָוה בְּ ש׃ ֹֹֽ֥ול ָה֣בּו לַַּ֭ דש ־קֹֹֹֽֽ ַַּ דְּ הַּ ה בְּ

ים׃ ֹֽ ִבֹֽ ַַּ ִים  ֥ לקמַּ ה עַּ ֹהָוָ֗ ים יְַּ֝ ִעִ֑ ְַּ ָכ֥בֹוד ִה לקהַּ ִים ֵאֹֽ ָמ֥ לקהַַּ֫ ה עַּ ֹהָוָ֗ ַ יְּ ֵב֥ שַּ יְּ ִזִ֑ים וַּ ַָ ַ ֲא ֹהָוה ֹשֵב֣ ַ׃ ֹֹֽ֣ול יְַּ֭ ָהָדֹֽ ה בש ֹהָוָ֗ חַּ ֹֹֽ֥ול יְַּ֝ ֹכִ֑ ֹהָו֥ה בַּ ֹולקיְּ

ֹהָו֥ה ים׃ ֹֹֽולקיְּ ֵאִמֹֽ ְַּ ןק ֣מֹו בש ן כְּ ֹיָ֗ ְַּ ִש ָב֥נֹון וְַּ֝ ל לְּ גש מֹוקֵעִ֑ ם כְּ ִֹֽיֵד֥ ְַּ יַּ ֹון׃ וַּ ָבנֹֽ לְּ ֵז֥י הַּ ְַּ ־קאַּ ה אש ֹהָוָ֗ הֹ  יְַּ֝ ש׃ ֹֹֽ֣ול יְַּ֭ ֲה֥בֹו־ ֵאֹֽ ב לַּ יל ֹחֵצָ֗ ָוה ָיִח֣

ֹו כ ַ֝  ֵהיָכלִ֑ ֹו־ ּובְּ ַ֥ ָעַ֫ ף יְּ ַֽישֱחֹשֹׂ֢ ֹֽ ָילֹו֮־ וַּ ל אַּ חֹוֵל֣ ה ׀ יְּ ֹהָוָ֨ ש׃ ֹֹֽ֤ול יְּ ַ ֵָֹֽדֹֽ ֥ בַּ ה ִמדְּ ֹהָוָ֗ יל יְַּ֝ ַ ָיִח֥ ָבִ֑ ב ִמדְּ ֵי֥שש ב וַּ ֣בּול ָיָשִ֑ מַּ ֹהָוה לַּ ֹוד׃ יְַּ֭ ַ ָכבֹֽ ֹו ֹאֵמ֥ לָ֗

֣מֹו עַּ ז לְּ ה ֹעַ֭ ֹהָוָ֗ ֹֽ ם׃ יְּ עֹוָלֹֽ ְך לְּ לש ֣ ה מש ֹהָוָ֗ ֹום׃  יְַּ֝ ָשלֹֽ ֣מֹו בַּ ־קעַּ ְך אש ֵ֖ ֵַ ָב ה ׀ יְּ ֹהָוָ֓ ן יְּ  ִיֵתִ֑

ֹות ֲעלִ֥ מ ָ֫ ַֽ יר ה  ָנ֥הָאַ֭  ִש֗ ַ֫ ִַ שֹוֵנֹׂ֢נּו  ֡חֹוֹֽ ִפינּ֮ו ּולְּ א שְּ ז ִיָמֵלֹׂ֢ ים׃ ָא֤ ִמֹֽ ֹחלְּ ינּו כְּ ִיָ֗ ֹון ָהַ֝ ־ ִציִ֑ ֣ ־קִשיבַּ ֹהָוה אש ֣שּוב יְַּ֭ יל בְּ ִד֥ ם ִהגְּ ּגֹוִיִ֑ ּו בַּ ַ֣ ז יֹאמְּ

ֲע֥שֹו ה לַּ ֹהָוָ֗ נּו[ שבו־נו כַּ יְַּ֝ ִביֵ־ִ֑ ־ק]שְּ ֹהָוה אש ה יְַּ֭ ים׃ שּוָב֣ ֵמִחֹֽ ינּו שְּ נּו ָהִי֥ ֲע֥שֹו־ ִעָמָ֗ ֹהָוה לַּ יל יְַּ֭ ִד֣ ה׃ ִהגְּ לש ב׃ ־ ִעםקֵאֹֽ ַֽגש ֹֽ נש ים בַּ ֲאִפיִֹֽ֥

 ֹ ע ב ַַּ ָזַֽ֥ ְךקהַַּ֫ שש א מש ְך ׀ ּוָבֹכ֮ה ֹנֵשֹׂ֢ ֤לֹוְך ֵיֵלָ֨ ַּו׃ ָהָ֘ ֹצֹֽ ָנ֥ה ִיְֹּֽ ִַ ה בְּ ָעָ֗ ִדמְּ ים בְּ ִע֥ ְַּ ֹז יו׃ הַּ א ֲאל ֹמָ־ֹֽ ֵשָ֗ ָנִ֑ה ֹנַ֝ ִַ א בְּ ֹ֥  אקָיב

ְל֣לּו ַֽ ּה ׀ ה  ְללּוי ָ֨ ִ֥ לּו ה  לְּ ַֹֽ֭ ו׃ הַּ ָבָאֹֽ ּוהּו ׇכלקצְּ לָ֗ לְּ יו הַַּ֝ ָאָכִ֑ לְּ ֥לּוהּו ׇכלקמַּ לְּ ֹֽ ים׃ הַּ ַֹוִמֹֽ מְּ ּוהּו בַּ לָ֗ לְּ ַֹֽ֝ ִים הַּ ִ֑ ָשמַּ ֹהָוה ִמןקהַּ ־קיְַּ֭ ש אש מש ֣ הּו שש

 ַֹֽ֭ ֹוַ׃ הַּ ֵבי אֹֽ ּוהּו ׇכלק֥כֹוכְּ לָ֗ לְּ ַֹֽ֝ חַּ הַּ ִ֑ ֵַ ָי ּוא ִצָּו֣ה וְּ י הֵ֖ ֹהָוִ֑ה ִכ֤ ם יְּ ־קֵש֣ לּו אש לְּ הַּ ַֹֽ֭ ִים׃ יְּ ָשָמֹֽ ל הַּ ַ ׀ ֵמעַַּ֬ ֤ ִים ֲאשש מַָּ֗ הַּ ִים וְַּ֝ ָשָמִ֑ י הַּ ֵמ֣ לּוהּו שְּ אּו׃ לְּ ֹֽ ַָ ִנבְּ וְּ

ים וְּ  ִניִנָ֗ ץ תַַּ֝ ַש ֹהָוה ִמןקָהָאִ֑ ־קיְַּ֭ ֣לּו אש לְּ ֹֽ ֹוַ׃ הַּ א יֲַּעבֹֽ ֹ֣ ל ן וְּ ־ַָּ֗ ם ׇחֹֽקָנַ֝ עֹוָלִ֑ ד לְּ ֣ ם ָלעַּ יֲַּעִמיֵד֣ ּוחַּ וַּ ַ֥ ֹוַ  ִֹֽיטִ֑ ג וְּ לש ֣ ד שש ַָ ָב ש ּוַ֭ ֹו־׃ ֵא֣ ֹהמֹֽ ׇכלקתְּ

צִ  ש וְּ מש ַָ֝֗ ַש ה  ֵהָמִ֑ ׇכלקבְּ ָי֥ה וְּ חַּ ים׃ הַּ ִזֹֽ ַָ ׇכלקֲא י וְּ ָ֗ ִַ ץ פְַּ֝ ֹו־ ֵע֥ ָבעִ֑ ׇכלקּגְּ ים וְּ ֥ ָהִַ ֹו׃ הש ַֹֽ ָב ה דְּ ה ֹעָש֥ ָ֗ ַָ ָע ים סְַּ֝ ִמִ֑ א  ׇכלקלְּ ץ וְּ ַש ֵכיקאשַ֭ לְּ ַֽף׃ מַּ ֥פֹוַ ָכָנֹֽ

ֵטי  פְּ ׇכלקֹש֥ ים וְּ ָ֗ ִַ בַּ ָשַ֝ ֣מֹו לְּ ָּג֣ב שְּ יקִנשְּ ה ִכֹֽ ֹהָוָ֗ ם יְּ ־קֵשַ֬ ֤לּו ׀ אש לְּ הַּ ים׃ יְּ ֹֽ ָעִַ ים ִעםקנְּ ִֵֹֽנָ֗ ֹו־ זְַּ֝ ־ּולִ֑ םקבְּ גַּ ים וְּ ֥ חּוִַ ץ׃ בַּ ַש לקָאֹֽ ֹו עַּ ֹודָ֗ ֹו הַ֝ דִ֑

ֹו בָ֗ ַֹ ם ְֹּֽ ֥ ֵאל עַּ ַָ שְּ ֵנ֣י ִיַ֭ יו ִלבְּ ׇכלקֲחִסיָדָ֗ ֹֽ ה לְּ ִהָל֤ ֡מֹו תְּ עַּ ן ׀ לְּ ַש ם ֹֽשָ֨ ַש ָיַֽ֤ ִים׃ וַּ ָשָמֹֽ ץ וְּ ַש ֥ לּוָיֹּֽה׃  אש לְּ ֹֽ  הַּ

 
Pui il sera bon de dire Lechem Yi’houd ci-dessous 

ם ִיחּוד ָוא"ו ֵֹֽ" ְלשֵׁ יֲַּחָדא יֹו"ד ֵֹֽ"א בְּ ילּו, לְּ ִחֹֽ ימּו ּודְּ ִחֹֽ ְַּ ימּו, ּו ִחֹֽ ְַּ ילּו ּו ִחֹֽ ֵתיּה, ִבדְּ ִכינְּ יְך הּוא ּושְּ ִַ ָשא בְּ דְּ ִיחּוָדא ֹֽ  א בְּ

ֵאל,  ַָ ֵשם ָכלקִישְּ ִלים, בְּ נּו שְּ ָמֵ־ֹֽ ִנשְּ נּו וְּ נּו ַּוֵחֹֽ ֵשֹֽ ֵשי נַּפְּ ְַּ ל ָש יֲַּחִסים אש ִמ־ְּ ָשמֹו־ הַּ נְּ הַּ ָהַּוחֹו־ וְּ ָפשֹו־. וְּ נְּ ֵשם ָכלקהַּ ּובְּ

ֵטי ֲאִצילּו־ בְּ  ְַּ ה ֲעִשָיה. ּוִמָכלקִפ ַָ ִצי יָאה יְּ ִַ ָללּו־ ֲאִצילּו־ בְּ ִמכְּ ם. שש ַֹוִבים ָלהש קְּ הַּ ם וְּ בּוֵשיהש לְּ יָאהּומַּ ָכלק ִַ ה ֲעִשָיה. דְּ ַָ ִצי יְּ

ָכה ַָ בְּ ־ הַּ וַּ ֵים ִמצְּ ַֹּֽ נּו ָבִאים לְּ חְּ ֹֽ ה ֲעִשָיה. ִהֵנה ֲאנַּ ַָ ִצי יָאה יְּ ִַ ֵטי ֲאִצילּו־ בְּ ְַּ ִפ ה דְּ ַָ ִפי צּוף ּוסְּ ְַּ ִאיַּ־  פַּ ְַּ ל  נּו ֲחָכִמים זַּ"ל עַּ ִתְֹּֽ שש

ֹהָוה ֱאֹלֵהינּו  ָפנשיָך יְּ ה לְּ יֲַּעלש ֵבי, וְּ לְּ בְּ לַּ זֹא־ ִאיָלֵני ִדמְּ ָכה הַּ ַָ בְּ ֵּון בַּ כַּ אּויֹו־ לְּ ְַּ ָּונֹו־ ָהֹֽ כַּ נּו בָכלקהַּ נְּ ִאלּו ִכּוַּ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵ־ינּו, כְּ

ל ָיָדּה ָכלקִניצֹו ֲעלֹו־ עַּ הַּ ַ ּולְּ ֵַ ָב ָכה זֹו, לְּ ַָ ָפנשיָך בְּ צּוָיה לְּ ְַּ ־ ּו לש בש  ֹֽ ישה ֲחשּוָבה ּומְּ ִ־הְּ יָה, וְּ סֹודֹו־ש ַָ וְּ ֹע מְּ ד ָשה הַּ קְּ ִבים ֵצי הַּ

ָּגד דָך הַּ סְּ חַּ ־ טּובָך, ּובְּ ִמדַּ ָתה ָהֵאל בְּ אַּ ָּגלֹו־ בֹו. וְּ ג לְּ מְּ ָשמֹו־, הַּ ָפשֹו־, ַּוחֹו־ ּונְּ ָכלקנְּ , וְּ ּצֹוֵמחַּ אֹוַ ָפנשיָך, בַּ ם בְּ ֹול ָתִאיַ ָלהש

לֵ  ָך, ָתִמיד ָּגמְּ ָֹֽ־ש ֲחֵמי ִצדְּ ַַּ ם,  ֵַ ֲה ֵכם טַּ ְַּ ִ־קּוָנם. ָבֹֽ ם וְּ ַָ ִלים ֵבַּו שְּ ־ַּ   .םוְּ



 

 

צֹון ַ: ִויִהי ר  ֲאמַּ יַּם ָבנּו מַּ ְך יֹֽ  ֵַ ָב ַ נְּ זֹא־ ֲאשש ָכה הַּ ַָ בְּ כּו־ הַּ ִבזְּ ֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵ־ינּו, שש ָפנשיָך יְּ י  ִמלְּ ִנִ֔ יחַּ בְּ ֣ ֵַ ֵא֙ה  ְַּ

ןקלְּ  תש ִיֹֽ ָכ־ּוב: וְּ כֹו־, כַּ ַָ בְּ ַ הַּ שש ע עש פַּ ֵבל שש ַֹּֽ ה׃ ּונְּ ֹהָוֹֽ ֹו יְּ כֵ֖ ְַּ ַ ֵב ֥ ה ֲאשש יחַּ ָשדשִ֔ ֣ ֵַ ִיםכְּ ָשמִַּ֔ ֙ל הַּ ים ִמטַּ ץ ָ֙ך ָהֱאֹלִהִ֔ ַש ֵנֵ֖י ָהָאִ֑ מַּ ב  ,ּוִמשְּ ַֹ֥ וְּ

ַֽן ש ָדָגֵ֖ ַֹֹֽ ִ־י ים  : וְּ ִמָ֗ ֣דּוָך עַּ בְּ ֹֽעַּ ים יַּ ִמִ֔ א  ָ֙ך לְּ ֲח֤וּו לְּ תַּ שְּ ִיֹֽ ַ֙  וְּ ִבי יָך ֱהֵו֤ה גְּ חשִ֔ אַּ ָך לְּ ִ֑ ֵנ֣י ִאמש ָךֵ֖ בְּ ֲח֥וּו לְּ תַּ ִישְּ ַֹֽ  ,וְּ יָך ָב ֵ֖ כש ְַּ ָב מְּ ּוַ ּוֹֽ ִַ֔ יָך ָא ֣ ַש ְַּ  :ּוְךֹא

י׃  ֹגֲאִלֹֽ י וְּ ֥ ה צּוִַ ֹהָוָ֗ ִ֑יָך יְַּ֝ ָפנש י לְּ ֣יֹון ִלִב֣ גְּ הש י וְּ יקִפ֡ ֵַ ֹון ׀ ִאמְּ צָ֨ ַָ ּו לְּ יֹֽ הְּ יִי֥ ינּו  ִויִהִ֤ ָנ֥ה ָעֵלִ֑ ֵדינּו כֹונְּ ה ָיַ֭ ֲעֵש֣ ינּו ּומַּ ֵל֥ ינּו ָעַ֫ ם ֲאֹדָנ֥י ֱאֹלֵהָ֗ עַּ ׀ ֹנ֤

הּו ֵנֹֽ ינּו כֹונְּ ֵדָ֗ ה ָיַ֝ ֲעֵש֥ מַּ   :ּוֹֽ

 
On récitera avec beaucoup de ferveur et de joie la bénédiction des arbres 

לּום,  מֹו ּכְ עֹולָּ ר ּבְ ּלֹא ִחּסֵּ ֶ ם, ש  עֹולָּ ינּו ֶמֶלְך הָּ ֵֽ ה, ֱאלֹהֵּ ה ְיהֹוָּ רּוְך ַאּתָּ ּבָּ
ם דָּ י אָּ נֵּ ֶהם ּבְ נֹות ּבָּ הָּ נֹות טֹובֹות, לֵּ ִריֹות טֹובֹות ְוִאילָּ א בֹו ּבְ רָּ  :ּובָּ

Baroukh ata Ado-naï Elo-hénou Melekh a’olam chélo ‘hissère béôlamo 

kloum oubara bo bériote tovoth véïlanot tovot léhénot bahém béné adam 

Tu es source de bénédiction, notre D.ieu Roi de l’univers, qui n’a rien fait 

manquer dans Ton monde, en le peuplant de bonnes créatures, d’arbres 

utiles et agréables pour que les hommes en jouissent. 

 

Après la bénédiction, on récitera la supplique suivante : 

צֹון שָ  ְיִהי ר  בּוֵלנּו, וְּ ִ־ָטֵענּו ִבגְּ ֵצנּו, וְּ ְַּ אַּ ָחה לְּ ִשמְּ ֲעֵלנּו בְּ תַּ ֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵ־ינּו, שש ָפנשיָך יְּ ַּומֹו־ ם ִמלְּ וַּ־ תְּ ֵים ִמצְּ ַֹּֽ נְּ

ש בַּ ־ ָחָלב ּודְּ ץ ָזבַּ ַש ֲאבֹוֵ־ינּו ִהיא אש ָת לַּ לְּ חַּ ַ ִהנְּ ץ ֲאשש ַש לּויֹו־ ָבָא תְּ ֹו־ הַּ ָכלקִמצְּ ַֹו־ וְּ שְּ עַּ ־  ,ּומַּ ֹהֹמִ֔ ִים ֲעָיֹנ֙־ ּו־ְּ ֲ֣חֵלי ָמִ֔ ץ נַּ ַש אשֶ֚

ן  ֥פש גש ה וְּ ִ֔ ַָ ֹע ץ ִחָט֙ה ּושְּ ַש ֤ ַ׃ אש ה ּוָבָהֹֽ ָעֵ֖ ִבְֹּֽ ים בַּ ִא֥ ה ֹיצְּ ֵדי ֹמשש לקיְּ ָך עַּ ־ְּ ֹֽ ַָ ־ֹו ַ ִצִּויָ־נּו בְּ ֲאשש ש׃ כַּ ָבֹֽ ן ּודְּ מש ֵ֖ ץקֵז֥י־ שש ַש ֹֽ ֹון אש מִ֑ ִַ ֵאָנֵ֖ה וְּ ּו־ְּ

חְּ  טַּ ַ ִהבְּ ָדָבַ ֲאשש ־קהַּ ֵים ָלנּו אש ַֹּֽ ָך ִעָמנּו וְּ דְּ סְּ ֵדל חַּ גְּ ָּגדֹול, הַּ ָך הַּ ן ִשמְּ עַּ מַּ ֹהָוה, לְּ ָנא יְּ ָך: ָאֹֽ דש בְּ ה עַּ לקיֵדי ֹמשש ָךָתנּו עַּ דש בְּ י  :עַּ ִת֥ ָנ־ַּ וְּ

־ ִי֙ש אש ם דַּ֙ ֥ יג ָלכש ִהִשָ֨ ֹו׃ וְּ יֹֽ ְַּ ן ִפ ה ִיֵת֥ ֵ֖ ָשדש ץ הַּ ֵע֥ ּה וְּ בּוָלִ֔ ֙ץ יְּ ַש ָנ֤ה ָהָא֙ ָנ־ְּ ם וְּ ִעָתִ֑ ם בְּ ֵ֖ ֵמיכש ם ִגשְּ ֤ תש לְּ ֲאכַּ ע וַּ ַַּ ־קָזִַֽ֑ יג אש יַ יִַּש֣ יַ ּוָבִצֵ֖ קָבִצִ֔

צְּ  ְַּ אַּ ח בְּ טַּ ֵ֖ ם ָלבש ֥ תש בְּ ישַּ ע ִוֹֽ בַּ ֙ם ָלֹשִ֔ כש מְּ חְּ ִביָאְךלַּ ָיה נְּ עְּ שַּ ֵדי יְּ לקיְּ ָתנּו עַּ חְּ טַּ ַ ִהבְּ ָדָבַ ֲאשש ־קהַּ ֵים ָבנּו אש ַֹּֽ ם׃ וְּ ֹֽ יש֙ה  :כש הְּ ּוא ִיֹֽ הָ֗ ֣יֹום הַּ בַּ

ַ נשֱאמַּ ל׃ וְּ ֵאֹֽ ַָ ־ ִישְּ ֵ֖ ֵליטַּ ־ ִלפְּ ַש אשִ֔ ִ־פְּ ָג֣אֹון ּולְּ ֙ץ לְּ ַש י ָהָא֙ ֤ ִַ ֹוד ּופְּ ָכבִ֑ י ּולְּ ִבֵ֖ ה ִלצְּ ֹהָוִ֔ ח יְּ מַּ ֣ יָ  :צש ים וְּ ּו ּוָב֥נּו ָבִתֵ֖ לֵ֖ ָאכְּ ים וְּ ִמִ֔ ַָ ֣עּו כְּ ָנטְּ בּו וְּ ָשִ֑

ָך ִביאש ֵדי ָעמֹוס נְּ לקיְּ ָתנּו עַּ חְּ טַּ ַ ִהבְּ ֵים ָבנּו ֲאשש ַֹּֽ ָיֹֽם׃ וְּ ְַּ ְך  :ִפ ֹמֵש֣ ים בְּ ְך ֲעָנִבֵ֖ ֥ ֵַ ֹד ַ וְּ ֹקֵצִ֔ ֙ש בַּ ֵַ ֤ש חֹו ִנּגַּ ה וְּ ֹהָוִ֔ םקיְּ א  ים ָבִאי֙ם נְּ ה ָיִמ֤ ִהֵנָ֨

י֙ם  ִַ ָה ֹֽ יפּו הש ִהִט֤ ע וְּ ַַּ ָזִַֽ֑ ָיָשִ֔ הַּ מֹו֙־ וְּ שַּ ים נְּ ֤ ֵאל֒ ּוָב֞נּו ָעִַ ַָ י ִישְּ ִמ֣ ֣בּו־ עַּ ־קשְּ ִת֮י אש בְּ שַּ ָנה׃ וְּ ַֽגְּ ֹֽ מֹוגַּ ֹו־ ִת־ְּ ָבעֵ֖ ּגְּ ׇכלקהַּ יס וְּ ֣עּו ָעִסִ֔ ָנטְּ בּו וְּ

ָתנ חְּ טַּ ַ ִהבְּ ֵים ָבנּו ֲאשש ַֹּֽ ם׃ וְּ ֹֽ יהש ִַ ־קפְּ ּו אש לֵ֖ ָאכְּ ֹו־ וְּ נִ֔ ָע֣שּו גַּ ־קֵייָנִ֑ם וְּ ּו אש ָש־ֵ֖ ים וְּ ִמִ֔ ַָ ָךכְּ ִביאש ֵֹֽאל נְּ זְּ חש ֵדי יְּ לקיְּ ־ק :ּו עַּ ֵביִ־֙י אש ְַּ ִה וְּ

ַ נשֱאמַּ ם׃ וְּ ּגֹוִיֹֽ ב בַּ ָעֵ֖ ַָ ־  ֥ פַּ ְַּ ֥חּו ֛עֹוד חש א ִ־ְֹּֽ ֹ֣ ַ ל ששֲ֠ ן ֲאֲ֠ עַּ מַָּ֗ ה לְּ ִ֑ ָשדש ־ הַּ ֵ֖ נּובַּ ץ ּו־ְּ י ָהֵעִ֔ ֣ ִַ ָפ֣־ֹו  :פְּ לקשְּ ה עַּ ֣ ל יֲַּעלש ֣חַּ נַּ לקהַּ עַּ וְּ

ל לֹאק ֲאָכֲ֠ ץקמֲַּ֠ ֣ה ׀ ׇכלקֵעֹֽ ֣ה ׀ ּוִמזש ים והיו וְּ ִמזש ִאִ֑ ָמה יֹוצְּ ש ֵה֣ ָדֵ֖ ִמְֹּֽ יו ִמןקהַּ י ֵמיָמִ֔ ַ ִכ֣ ֵכִ֔ בַּ ֹו ׇלֳחָדָשי֙ו יְּ יָ֗ ְַּ ם ִפ אקִיֹת֣ ֹֹֽ ל הּו וְּ ֹול ָעֵלֵ֜ ָהָי֤ה ִיבָ֨

ה׃  ַּוָפֹֽ הּו ִל־ְּ ָעֵלֵ֖ ל וְּ ֲאָכִ֔ מַּ יֹ֙ו לְּ ְַּ  ִפ

ינּו ֵחם ָעֵלינּו, טֹוב ּוֵמִטיב הִ  ֱאֹלהֵׁ ַַּ ֲחָמן  ַַּ ְך  לש ָעשּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵ־ינּו, מש ל ָאבֹו־ שש לַּ יָך, ִבגְּ ֲחמש ַַּ ֲהמֹון  ש ָלנּו, שּוָבה ָעֵלינּו בַּ ֵַ ָד

ִ־ק ֵחנּו בְּ מְּ ָינֹו, שַּ ִבנְּ ֵאנּו בְּ ְַּ כֹונֹו, הַּ ל מְּ ָך עַּ שְּ ָדֹֽ ִחָלה, כֹוֵנן ֵבי־קִמְֹּֽ תְּ ָך כבַּ ֵנה ֵבי־ְּ צֹונשָך, בְּ ָהֵשב ְַּ ־ֹוכֹו, וְּ ָך לְּ ־ְּ ִכיָנֹֽ ָהֵשב שְּ ּונֹו, וְּ

ה וְּ כֹ  אש ַָ ֵנ ה וְּ ֲעלש ָשם נַּ ם. וְּ ֵויהש ֵאל ִלנְּ ַָ ָהֵשב ִישְּ ם, וְּ ַָ ִזמְּ ם ּולְּ ַָ ִשי דּוָכָנם, לְּ ִוִים לְּ ֲעבֹוָדָ־ם, ּולְּ ָשֹלש ֲהִנים לַּ ָפנשיָך, בְּ ה לְּ ֲחוש תַּ ִנשְּ

ָכ־ּוב ָשָנה, כַּ ָכלקָשָנה וְּ ָגֵלינּו בְּ ְַּ ָעֵמי  ה  : פְּ ָשָנ֡ ים ׀ בַּ ָעִמ֣ ַ ָש֣לֹוש פְּ ָחִ֔ ַ ִיבְּ ֣ ָמֹֹֽו֙ם ֲאשש יָך בַּ ֹהָו֣ה ֱאֹלהשָ֗ ֵנ֣י ׀ יְּ ־קפְּ ָךֵ֜ אש ְַּ כּו ה ׇכלקזְּ אשָ֨ ַָ ֵי

תְּ  מַּ יש כְּ ם׃ ִאֵ֖ יָֹֹֽֽ ֵַ ֹהָוֵ֖ה  ֵנ֥י יְּ ־קפְּ ה אש ֛ אש ַָ א ֵי ַֹ֧ ל ֹו־ וְּ כִ֑ ס  ג הַּ ֣ חַּ ֹו־ ּובְּ עֵ֖ ָשב  ג הַּ ֥ חַּ ּ֛צֹו־ ּובְּ מַּ ג הַּ ַ֧ חַּ יָךבְּ ֵ֖ ֹהָו֥ה ֱאֹלהש ־ יְּ ֛ כַּ ְַּ ִב ֹו כְּ ֣־ ָידִ֑ ןק נַּ ־ַּ ַ ָנֹֽ ֥ ֲאשש

ְך׃   ָלֹֽ

דָ  ְוִתְמֹלְך ִים ִעיַ ִמְֹּֽ ָך, ּוִביַּוָשלַּ בֹודש ן כְּ כַּ ַ ִציֹון ִמשְּ יָך, ָבהַּ ֲעשש ל ָכלקמַּ ה עַּ ַָ ֵה ֹהָוה ֱאֹלֵהינּו מְּ ָתה הּוא יְּ י אַּ ֵַ ִדבְּ ָכ־ּוב בְּ ָך, כַּ שש

ֹד֥  יֹון לְּ ִיְך ִצַ֭ ֣ ם ֱאֹלהַּ עֹוָלָ֗ ה ׀ לְּ ֹהָוָ֨ ֹ֤לְך יְּ ָך: ִימְּ שש לּוָיֹּֽה׃ ָֹֽדְּ לְּ ֹֽ ַ הַּ  ַ ָוֹדָ֗

יר ִיְך ִשִ֥ ָ֗ ַַּ ָע שְּ ינּו ִבַ֝ ֵלִ֑ גְּ ַַּ דֹו־ ָה֣יּו  מְּ ְך׃ ֹעַ֭ ֹהָו֣ה ֵנֵלֹֽ י־ יְּ י ֵבֵ֖ ים ִלִ֑ ֣ ִַ ֹאמְּ ִתי בְּ חְּ מַּ ד ָשַ֭ ִו֥ ָדַ֫ ֹו־ לְּ ֲעלָ֗ מַּ ֹֽ ִ  הַּ ַּוָשָלֹֽ ִ יְּ ֥ ַּוָשלַּ יַ ם׃ יְּ ִעָ֗ נּוָיִ֑ה כְַּ֝ בְּ ם הַּ

ם עָ  ָשָ֨ ו׃ שש ָדֹֽ ּה יַּחְּ הקָל֥ ַָ בְּ ח  ִמשְּ שש ֣אֹו־ לְּ ֣בּו ִכסְּ ָמה ׀ ָישְּ י ָשָ֨ ה׃ ִכ֤ ֹהָוֹֽ ם יְּ ֵש֣ ֹו־ לְּ ֹהדָ֗ ל לְַּ֝ ֵאִ֑ ַָ ִישְּ ּה ֵע֣דּו־ לְּ ֵטיקָיַ֭ ים ִשבְּ ָבִט֡ ּו שְּ ט לֹׂ֢ ָפִ֑

 ִ ַּוָשָלִ֑ ֣לֹום יְּ ֲאלּו שְּ ד׃ שַַּ֭ י־ ָדִוֹֽ ֵב֣ ֹו־ לְּ אָ֗ סְּ ָוָ֗ ִכַ֝ לְּ ְך שַַּ֝ ֵחיֵלִ֑ ִהיקָש֥לֹום בְּ ִיְך׃ יְּ יּו ֹאֲהָבֹֽ ָלָ֗ שְּ הקם ִיַ֝ ַָ בְּ י ֲאדַּ ָעִ֑ ֵַ י וְּ ֣ חַּ ן אַּ עַּ מַּ ִיְך׃ לְַּ֭ נֹוָ־ֹֽ מְּ ְַּ אַּ ה בְּ

ְך׃  ה ֣טֹוב ָלֹֽ ָשֵ֖ ְֹּֽ ינּו ֲאבַּ ֹהָו֣ה ֱאֹלֵהִ֑ ן ֵבי־קיְּ עַּ מַּ ְך׃ לְַּ֭  ָנֵ֖א ָש֣לֹום ָבֹֽ
 


