
 ".ּונֵתָּלֻאְּג תַחיִמְצ תיִׁשאֵר ,לֵאָרְׂשִי תַניִדְמ תֶא >ֵרָּב ,ולֲאוגְו לֵאָרְׂשִי רּוצ ,םִיַמָּׁשַּבֶׁש ּוניִבָא"
Redemption and the Prayer over Trees 

  ב דומע גמ ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת .1
 ומלועב רסיח אלש ךורב" :רמוא ,יבלבלמ אקד ינליא יזחו ןסינ ימויב קיפנד ןאמ יאה :הדוהי בר רמא
  ".םדא ינב ןהב תואנתהל תובוט תונליאו תובוט תוירב וב ארבו םולכ

R. Yehudah said: Whoever goes about in the Nisan season and sees a tree in bloom, 
recites: “Blessed is He who left nothing out of His world; who created in it goodly 
creatures and goodly trees, for mankind to take pleasure in them.” 

  גי הכלה י קרפ תוכרב תוכלה ם"במר .2
 וא תודשל אצויה ."ומלועב ול הככש" :ךרבמ תובוט תונליאו רתויב תונקותמו תואנ תוירב האורה
 ,םלועה ךלמ וניהלא 'יי התא ךורב" :ךרבמ םילוע םינצינו תוחרופ תונליא הארו ,ןסינ ימויב תונגל
 ".םדא ינב ןהב תונהיל ידכ ,תואנו תובוט תונליאו ,תובוט תוירב וב ארבו ,םולכ ומלועב רסיח אלש

Whoever sees particularly pleasing and proper creatures and goodly trees recites 
“[Blessed is He…] that it is thus in His world.” Whoever goes out into fields or gardens 
in the Nisan season and sees trees blossoming and buds appearing, recites “Blessed…  
who left nothing out of His world; who created in it goodly creatures, goodly and 
pleasant trees, to provide pleasure thereby to mankind.” 

  א דומע אי ףד הנשה שאר תכסמ ילבב דומלת 3.
 אֵׁשְדַּת םיִהXֱא רֶמאֹּיַו "):א תישארב( רמאנש ?םלועה ארבנ ירשתבש ןינמ :רמוא רזעילא יבר ,אינת
  ".ןֵכ־יִהְיַו ץֶרָאָה־לַע ֹוב־ֹועְרַז רֶׁשֲא ֹוניִמְל יִרְּפ הֶׂשֹע יִרְּפ ץֵע עַרֶז ַעיִרְזַמ בֶׂשֵע אֶׁשֶּד ץֶרָאָה
  ... ירשת הז רמוא יוה  ?תוריפ אלמ ןליאו םיאשד האיצומ ץראהש שדח והזיא
 ַעיִרְזַמ בֶׂשֵע אֶׁשֶּד ץֶרָאָה אֵצֹוּתַו" ):א תישארב( רמאנש ?םלועה ארבנ ןסינבש ןינמ :רמוא עשוהי יבר
 האילמ ץראהש שדח והזיא ".בֹוט־יִּכ םיִהXֱא אְרַּיַו ּוהֵניִמְל ֹוב־ֹועְרַז רֶׁשֲא יִרְּפ־הֶׂשֹע ץֵעְו ּוהֵניִמְל עַרֶז
  .ןסינ הז רמוא יוה ?תוריפ איצומ ןליאו םיאשד

R. Eliezer said, Whence [do we know] that the world was created in Tishrei ? To wit: 
“God said; Let the earth sprout grass and seeds, plants that seed and trees that bear 
fruit” (Gen. 1:11). In which month does the earth sprout grass and trees are heavy with 
fruit? It is surely Tishrei… R. Yehoshua said, Whence [do we know] that the world was 
created in Nisan? To wit: “The earth sprouted forth grass, plants that seed and trees 
that bear fruit” (vs. 13). In which month is the earth filled with grass and do trees 
produce fruit? It is surely Nisan. 

 א"ע חצ ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת .4
 םֶכְיְרֶפּו ּונֵּתִּת םֶכְּפְנַע לֵאָרְׂשִי יֵרָה םֶּתַאְו" :)ו"ל לאקזחי( רמאנש ,הזמ הלוגמ ץק ךל ןיא :אבא יבר רמאו
 ".אֹובָל ּובְרֵק יִּכ לֵאָרְׂשִי יִּמַעְל ּואְׂשִּת

R. Abba said, There is no “end” more visible than the one stated: “You, mountains of 
Israel, present your branches and bear your fruits to My people, Israel, for they are 
approaching” (Yehezkel 36:8). 

  א ףיעס וכר ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש .5
 וב ארבו ,םולכ ומלועב רסיח אלש ,ה"מא י"אב" :רמוא ,חרפ ןיאיצומש תונליא הארו ןסינ ימיב אצויה
 .הנשו הנש לכב תחא םעפ אלא ךרבמ וניאו ".םדא ינב םהב תונהיל ,תובוט תונליאו ,תובוט תוירב
  .דוע ךרבי אל ,תוריפה ולדגש רחא דע ךרבל רחיא םאו

Whoever goes out during the Nisan season and sees trees that are producing blossoms, 
recites “Blessed … Who left nothing out of his world; who created in it goodly creatures 
and trees to provide pleasure to mankind.” It is to be recited only one time each year, 
and if one delays its recitation until the fruits have already grown, it should no longer 
be recited. 


