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 Birkat Hahilanot 

 

La bénédiction sur les arbres fruitiers en fleurs, que l’on ne dit qu’une fois par an. 

Quelques remarques : 
 

Il convient de dire la bérakha, à la vue de 2 arbres fruitiers alors, qu’ils sont encore en fleurs. 
 

On peut commencer à dire la bérakha à partir de Roch ‘Hodech Nissan. 
 

On s’empressera de faire la bérakha même s’il n’y a pas miniane, de peur que le temps passe, car si les arbres n’ont plus de fleurs, même si les 
fruits ne sont pas encore mangeables on ne pourra plus réciter la bérakha.   
 

On pourra faire la bérakha en Iyar si l’arbre est encore en fleurs. 
 

Il faut réciter la bérakha à la vue de 2 arbres, si possible de 2 espèces différentes. 
 

Il est préférable de réciter la bérakha à l’extérieur de la ville. 
 

Il est bon, si possible, de se réunir en miniane de 10 hommes. L’officiant dira la bérakha à voix haute en pensant acquitter ceux qui le souhaitent, 
les autres répéteront ensuite pour eux-mêmes la békhara. A la fin on pourra dire le kaddich yéhé chélama. 
 

Les personnes ayant des difficultés à lire l’hébreu peuvent ne réciter que la bérakha, en pensant à sa signification, car c’est l’essentiel de la 
mitsvah. 
 

Les femmes sont également sujettes à la lecture de la  bérakha. 
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Téhilim 126 

שּוב  יר ַהַמֲעלֹות בְּ ים 'השִׁ מִׁ ֹחלְּ ינּו כְּ ּיֹון־ָהיִׁ יַבת צִׁ יל  .ֶאת־שִׁ דִׁ גְּ ם־הִׁ רּו ַבּגֹויִׁ ָנה ָאז ֹיאמְּ שֹוֵננּו רִׁ ינּו־ּולְּ חֹוק פִׁ ָמֵלא שְּ ַלֲעשֹות  'הָאז יִׁ
ם־ֵאֶלה יל  .עִׁ דִׁ גְּ ים 'ההִׁ ֵמחִׁ ינּו שְּ ָמנּו־ָהיִׁ ים ַבֶנֶגב, 'השּוָבה  .ַלֲעשֹות עִׁ יקִׁ יֵתנּו ַכֲאפִׁ בִׁ ֹצרּו .ֶאת־ שְּ קְּ ָנה יִׁ רִׁ ָעה־בְּ מְּ דִׁ ים בְּ עִׁ ָהלֹוְך  .ַהֹזרְּ

ָנה־ֹנֵשא ֲאֻלֹמָתיו רִׁ                                                                                                         .ֵיֵלְך ּוָבֹכה־ֹנֵשא ֶמֶשְך־ַהָזַרע ֹבא־ָיֹבא בְּ
Téhilim 148 

לּוָיּה לּו ֶאת־ ,ַהלְּ ם 'ה ַהלְּ ן־ַהָשַמיִׁ ים ;מִׁ רֹומִׁ לּוהּו ַבמְּ ָאָכיו. ַהלְּ לּוהּו ָכל־ַמלְּ ָבָאו ;ַהלְּ לּוהּו ָכל־צְּ ָיֵרחַ . ַהלְּ לּוהּו ֶשֶמש וְּ לּוהּו  ;ַהלְּ ַהלְּ
ֵבי אֹור ם. ָכל־כֹוכְּ ֵמי ַהָשָמיִׁ לּוהּו שְּ ם ;ַהלְּ ם ֲאֶשר ֵמַעל ַהָשָמיִׁ ַהַמיִׁ לּו ֶאת־ֵשם . וְּ ַהלְּ ָּוה  .'היְּ י הּוא צִׁ ָראּוכִׁ בְּ נִׁ עֹוָלם.וְּ יֵדם ָלַעד לְּ  ,ַוַּיֲעמִׁ

ֹלא ַיֲעבֹור לּו ֶאת־. ָחק־ָנַתן וְּ ן־ָהָאֶרץ 'ה ַהלְּ ֹהמֹות ,מִׁ ָכל־תְּ ים וְּ ינִׁ יטֹור.ַתנִׁ קִׁ ָברוֹ  ;ֵאש ּוָבָרד ֶשֶלג וְּ ָעָרה ֹעָשה דְּ ים . רּוַח סְּ ֶהָהרִׁ
ָבעֹות ָכל־ּגְּ ים ;וְּ ָכל־ֲאָרזִׁ י וְּ רִׁ ֵהָמהַהַחָּיה . ֵעץ פְּ ָכל־בְּ פֹור ָכָנף ;וְּ צִׁ ים. ֶרֶמש וְּ ֻאמִׁ ָכל־לְּ ֵכי־ֶאֶרץ וְּ ֵטי ָאֶרץ ;ַמלְּ ָכל־ֹשפְּ ים וְּ ים . ָשרִׁ ַבחּורִׁ

תּולֹות ַגם־בְּ ים ;וְּ ָערִׁ ם־נְּ ים עִׁ ֵקנִׁ לּו ֶאת־ֵשם . זְּ ַהלְּ ַבדוֹ  'היְּ מֹו לְּ ָּגב שְּ שְּ י־נִׁ ם:כִׁ ָשָמיִׁ יָדיו ַוָּיֶרם ֶקֶרן . הֹודֹו ַעל־ֶאֶרץ וְּ ָכל־ֲחסִׁ ָלה לְּ הִׁ ַעמֹו תְּ לְּ
לּוָיּה ֹרבֹו ַהלְּ ָרֵאל ַעם קְּ שְּ ֵני יִׁ בְּ                                                                                                                                                                                                     .לִׁ

La Bérakha : L’officiant dira la bérakha suivante à voix haute en pensant acquitter ceux qui le souhaitent, les autres répéteront ensuite pour eux mêmes. 
 

ִאיָלנוֹת  ִרּיוֹת טוֹבוֹת וְּ לּום ּוָבָרא בוֹ בְּ עוָֹלמוֹ כְּ ר בְּ ינּו ֶמֶלך ָהעוָֹלם,ֶשֹּלא ִחסֵּ ָברּוך ַאָתה ה' ֱאֹלקֵּ
נֵּי ָאָדם ָהנוֹת ָבֶהן בְּ  טוֹבוֹת לֵּ

 

Béni sois-Tu Eternel, notre D…, Roi de l’univers qui n’a rien omis dans sa création et a créé des créatures 
plaisantes et des arbres agréables, afin de satisfaire les hommes. 

 

Baroukh ata Ado-naï élo-hénou mélèkh ha'olam, chélo 'hissère bé'olamo kéloum, ouvara bo bériote tovote, 
vé hilanote tovote léhanote béné adam. 
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Kaddich yéhé chélama ( s’il y a au moins 10 hommes ) 

ַקַדש  תְּ יִׁ ַּגַדל וְּ תְּ ֵמּה ַרָבאיִׁ (: אמן. )שְּ  
עּוֵתיּה רְּ ָרא כִׁ י בְּ ָמא דִׁ ָעלְּ כּוֵתיּה. בְּ יְך ַמלְּ לִׁ ַימְּ ָקֵניּה. וְּ ַמח ֻפרְּ ַיצְּ יֵחּה. וְּ שִׁ יָקֵרב מְּ (: אמן. )וִׁ  

רּו ָאֵמן מְּ אִׁ יב וְּ ַמן ָקרִׁ זְּ ָרֵאל ַבֲעָגָלא ּובִׁ שְּ כל ֵבית יִׁ ַחֵּיי דְּ יוֵמיכון ּובְּ ַחֵּייכון ּובְּ (: אמן. )בְּ  
ָבַרְך תְּ ַמָּיא יִׁ ֵמי ָעלְּ ָעלְּ ָעַלם ּולְּ ָבַרְך לְּ ֵמּה ַרָבא מְּ ֵהא שְּ ַתַבח. יְּ שְּ יִׁ ָפַאר. וְּ תְּ יִׁ רוַמם. וְּ תְּ יִׁ ַנֵשא. וְּ תְּ יִׁ ַהָדר. וְּ תְּ יִׁ ַעֶלה. וְּ תְּ יִׁ ֵמיּה . וְּ ַהָלל שְּ תְּ יִׁ וְּ

יְך הּוא רִׁ ָשא בְּ ֻקדְּ (: אמן. )דְּ  
ָכָתא רְּ ן ָכל בִׁ ֵעיָלא מִׁ יָרתָ . לְּ ֶנָחָמָתא. אשִׁ ָחָתא וְּ בְּ שְּ רּו ָאֵמן. תִׁ מְּ אִׁ ָמא וְּ ָעלְּ יָרן בְּ (: אמן. )ַדֲאמִׁ  

ַמָּיא ן שְּ ָלָמא ַרָבא מִׁ ֵהא שְּ ַהָצָלה. יְּ ֵריַוח וְּ ַכָפָרה וְּ יָחה וְּ לִׁ ֻאָלה ּוסְּ פּוָאה ּוגְּ ֵשיָזָבא ּורְּ ֶנָחָמה וְּ ישּוָעה וְּ ָשָבע וִׁ ים וְּ ָכל ַעמו . ַחּיִׁ ָלנּו ּולְּ
שְּ  רּו ָאֵמןיִׁ מְּ אִׁ (: אמן. )ָרֵאל וְּ  

רוָמיו מְּ ַרֲחָמיו ַיֲעֶשה ָשלום ָעֵלינּו. עוֶשה ָשלום בִׁ רּו ָאֵמן. הּוא בְּ מְּ אִׁ ָרֵאל וְּ שְּ ַעל ָכל ַעמו יִׁ (:אמן. )וְּ  
 


