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 ברכות הנחת תפילין

 הברכה הראשונה          

                                                       :ל יד, ולפני הידוק הרצועה מברכיםש מניחים תפילין

ם,  עֹולָּ ה יי, ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

יו,  ֹותָּ ִמצְּ נּו בְּ שָּ  ֲאֶשר ִקדְּ

ִניַח תְּ  הָּ נּו לְּ ִצּוָּ  .ִפִליןוְּ

 .מהדקים, וכורכים שבע כריכות על היד

 הברכה השניה        

 מניחים תפילין של ראש, ולפני הידוק הרצועה מברכים 

 :)למנהג עדות אשכנז בלבד. בני עדות המזרח לא מברכים על תפילין של ראש(

ם,  עֹולָּ ה יי, ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

ִמ  נּו בְּ שָּ יו, ֲאֶשר ִקדְּ ֹותָּ  צְּ

ִפִלין ַות תְּ נּו ַעל ִמצְּ ִצּוָּ  .וְּ

  

 :מהדקים את התפילין על הראש, ואומרים

ם וֶָּעד עֹולָּ כּותֹו, לְּ בֹוד ַמלְּ רּוְך ֵשם כְּ  .בָּ

 

אחר כך יכרוך שלש כריכות על האצבע האמצעית, ויכרוך תחלה כריכה אחת בפרק 

 :חתון ואומרכ אחת בראש פרק התחתון, ואחת בסוף פרק הת”האמצעי, ואח

ִתיְך ֵאַרשְּ ַרֲחִמים:  וְּ ֶחֶסד ּובְּ ט ּובְּ פָּ ִמשְּ ֶצֶדק ּובְּ ִתיְך ִלי בְּ ֵאַרשְּ ם: וְּ עֹולָּ ִלי לְּ

ֹהוָּה תְּ ֶאת יְּ יַָּדעְּ ה. וְּ ִתיְך ִלי ֶבֱאמּונָּ ֵאַרשְּ  :וְּ

 

 

 אחר כך אומר פרשיות התפילין

ל ֶרֶחם  כֹור ֶפֶטר כָּ ל בְּ הוָּה ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר. ב ַקֶדש ִלי כָּ ַדֵבר יְּ א ַויְּ

ם  עָּ ה ִלי הּוא. ג ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל הָּ ֵהמָּ ם ּוַבבְּ דָּ אָּ ֵאל בָּ רָּ ֵני ִישְּ ִבבְּ

ִדים ִכי  ַרִים ִמֵבית ֲעבָּ אֶתם ִמִמצְּ צָּ כֹור ֶאת ַהיֹום ַהֶזה ֲאֶשר יְּ זָּ

ֹחֶזק יָּד ה ֵמץ. ד ַהיֹום ַאֶתם בְּ ֵכל חָּ לֹא ֵיאָּ ֶכם ִמֶזה וְּ ֹהוָּה ֶאתְּ ֹוִציא יְּ

ַנֲעִני  הוָּה ֶאל ֶאֶרץ ַהכְּ ִביֲאָך יְּ יָּה ִכי יְּ הָּ ִביב. ה וְּ אָּ ֹחֶדש הָּ ִאים בְּ ֹיצְּ

ְך  ֶתת לָּ ַבע ַלֲאֹבֶתיָך לָּ בּוִסי ֲאֶשר ִנשְּ ַהיְּ ַהִחִּוי וְּ ֱאֹמִרי וְּ הָּ ַהִחִתי וְּ וְּ

ב  לָּ ַבת חָּ ה ַהזֹאת ַבֹחֶדש ַהֶזה. ו ֶאֶרץ זָּ ֲעֹבדָּ תָּ ֶאת הָּ ַבדְּ עָּ ש וְּ בָּ ּודְּ

ֵכל  ִביִעי ַחג ַליהוָּה. ז ַמצֹות ֵיאָּ ַעת יִָּמים תֹאַכל ַמֹצת ּוַביֹום ַהשְּ ִשבְּ

ל  כָּ ֹאר בְּ ָך שְּ ֶאה לְּ לֹא ֵירָּ ֵמץ וְּ ָך חָּ ֶאה לְּ לֹא ֵירָּ ִמים וְּ ַעת ַהיָּ ֵאת ִשבְּ

תָּ לְּ  ִהַגדְּ ֻבֶלָך. ח וְּ הוָּה גְּ ה יְּ שָּ ָך ַביֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַבֲעבּור ֶזה עָּ ִבנְּ

רֹון ֵבין ֵעיֶניָך  ִזכָּ ָך ּולְּ אֹות ַעל יָּדְּ ָך לְּ יָּה לְּ הָּ ִים. ט וְּ רָּ ֵצאִתי ִמִמצְּ ִלי בְּ

ֹהוָּה  ה הֹוִצֲאָך יְּ קָּ יָּד ֲחזָּ ִפיָך ִכי בְּ הוָּה בְּ ֶיה תֹוַרת יְּ ַמַען ִתהְּ לְּ

תָּ  ַמרְּ שָּ ִים. י וְּ רָּ ה.  ִמִמצְּ ִמים יִָּמימָּ ּה ִמיָּ מֹוֲעדָּ ה ַהזֹאת לְּ ֶאת ַהֻחקָּ

ַנֲעִני ַכֲאֶשר  י(-)שמות יג, א הוָּה ֶאל ֶאֶרץ ַהכְּ ִבֲאָך יְּ יָּה ִכי יְּ הָּ יא וְּ

ל ֶפֶטר ֶרֶחם ַליֹהוָּה  תָּ כָּ ַהֲעַברְּ ְך. יב וְּ ּה לָּ נָּ תָּ ַלֲאֹבֶתיָך ּונְּ ָך וְּ ַבע לְּ ִנשְּ

ה ֲאשֶ  ֵהמָּ ל ֶפֶטר ֶשֶגר בְּ כָּ ל ֶפֶטר וְּ כָּ ִרים ַליהוָּה. יג וְּ כָּ ָך ַהזְּ ֶיה לְּ ר ִיהְּ

ֶניָך  בָּ ם בְּ דָּ כֹור אָּ ֹכל בְּ תֹו וְּ ֶדה ַוֲעַרפְּ ִאם לֹא ִתפְּ ֶשה וְּ ֶדה בְּ ֲחֹמר ִתפְּ

יו  תָּ ֵאלָּ ַמרְּ אָּ ר ֵלאֹמר ַמה זֹאת וְּ חָּ ָך מָּ ָך ִבנְּ לְּ אָּ יָּה ִכי ִישְּ הָּ ֶדה. יד וְּ ִתפְּ

הוָּ  נּו יְּ ֹחֶזק יָּד הֹוִציאָּ ה בְּ שָּ ִהי ִכי ִהקְּ ִדים. טו ַויְּ ַרִים ִמֵבית ֲעבָּ ה ִמִמצְּ

ם  דָּ ֹכר אָּ ַרִים ִמבְּ ֶאֶרץ ִמצְּ כֹור בְּ ל בְּ ֹהוָּה כָּ ֵחנּו ַוַיֲהֹרג יְּ ַשלְּ ֹעה לְּ ַפרְּ

ִרים  כָּ ל ֶפֶטר ֶרֶחם ַהזְּ ה ַעל ֵכן ֲאִני ֹזֵבַח ַליהוָּה כָּ ֵהמָּ כֹור בְּ ַעד בְּ וְּ

דֶ  ַני ֶאפְּ כֹור בָּ ל בְּ כָּ ֹפת ֵבין וְּ טֹוטָּ ה ּולְּ כָּ אֹות ַעל יָּדְּ יָּה לְּ הָּ ה. טז וְּ

ִים. )שמות יג, יא רָּ הוָּה ִמִמצְּ נּו יְּ ֹחֶזק יָּד הֹוִציאָּ  טז(-ֵעיֶניָך ִכי בְּ



 :ברכות התורה

ם, ֲאשֶ  עֹולָּ ֹהוָּה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ה יְּ רּוְך ַאתָּ נּובָּ ַחר בָּ ל  ר בָּ ִמכָּ

ה  רּוְך ַאתָּ תֹו. בָּ נּו ֶאת תֹורָּ ַתן לָּ נָּ ַעִמים וְּ ה ,ֹהוָּהיְּ הָּ  :נֹוֵתן ַהתֹורָּ

 

 קריאת שמע

ד ֵאל, יי ֱא־ֹלֵהינּו יי ֶאחָּ רָּ ַמע ִישְּ  שְּ

ם וֶָּעד :בלחש עֹולָּ כּותֹו, לְּ בֹוד ַמלְּ רּוְך ֵשם כְּ  .בָּ

תָּ  ַהבְּ אָּ ָך וְּ בְּ בָּ ל לְּ כָּ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך בְּ ל ֵאת יְּ כָּ ָך ּובְּ שְּ ל ַנפְּ כָּ  ּובְּ

ֶבָך.  בָּ ָך ַהיֹום ַעל לְּ ַצּוְּ ֹנִכי מְּ ֵאֶלה ֲאֶשר אָּ ִרים הָּ בָּ יּו ַהדְּ הָּ ֹאֶדָך. וְּ מְּ

ָך ַבֶדֶרְך  תְּ ֶלכְּ ֵביֶתָך ּובְּ ָך בְּ תְּ ִשבְּ ם בְּ תָּ בָּ ִדַברְּ ֶניָך וְּ בָּ ם לְּ תָּ ִשַננְּ וְּ

אֹות עַ  ם לְּ תָּ ַשרְּ קּוֶמָך. ּוקְּ ָך ּובְּ בְּ כְּ שָּ ֹפת ֵבין ּובְּ ֹטטָּ יּו לְּ הָּ ל יֶָּדָך וְּ

ֶריָך עָּ זּוֹזת ֵביֶתָך ּוִבשְּ ם ַעל מְּ תָּ ַתבְּ  :ֵעיֶניָך. ּוכְּ

יָּה הָּ ֶכם  וְּ ַצֶּוה ֶאתְּ ֹנִכי מְּ ֹוַתי ֲאֶשר אָּ עּו ֶאל ִמצְּ מְּ ֹמַע ִתשְּ ִאם שָּ

ל  כָּ ֶכם ּובְּ ַבבְּ ל לְּ כָּ דֹו בְּ בְּ עָּ ֹהוָּה ֱאֹלֵהיֶכם ּולְּ ה ֶאת יְּ ַאֲהבָּ ַהיֹום לְּ

שְּ  תָּ ַנפְּ ַספְּ אָּ קֹוש וְּ ִעתֹו יֹוֶרה ּוַמלְּ ֶכם בְּ צְּ ַטר ַארְּ ַתִתי מְּ נָּ ֶכם. וְּ

תָּ  ַכלְּ אָּ ֶתָך וְּ ֶהמְּ ָך ִלבְּ דְּ שָּ ַתִתי ֵעֶשב בְּ נָּ ֶרָך. וְּ הָּ ִיצְּ ָך וְּ ִתיֹרשְּ ֶנָך וְּ גָּ דְּ

תָּ  עְּ בָּ שָּ ֶתם  .וְּ ֶתם ַוֲעַבדְּ ַסרְּ ֶכם וְּ ַבבְּ ֶתה לְּ ֶכם ֶפן ִיפְּ רּו לָּ מְּ ִהשָּ

ֶהם. ַתֲחִויֶתם לָּ ִהשְּ ה ַאף  (עד לכם )בלחש ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים וְּ רָּ חָּ וְּ

ה לֹא  מָּ ֲאדָּ הָּ ר וְּ טָּ ֶיה מָּ לֹא ִיהְּ ַמִים וְּ ַצר ֶאת ַהשָּ עָּ ֶכם וְּ ֹהוָּה בָּ יְּ

ה ֵמעַ  ֵהרָּ ֶתם מְּ ּה ַוֲאַבדְּ בּולָּ ה ֲאֶשר ִתֵתן ֶאת יְּ ֶרץ ַהֹטבָּ אָּ ל הָּ

ַעל  ֶכם וְּ ַבבְּ ַרי ֵאֶלה ַעל לְּ בָּ ֶתם ֶאת דְּ ַשמְּ ֶכם. וְּ ֹהוָּה ֹנֵתן לָּ יְּ

ֹפת ֵבין  טֹוטָּ יּו לְּ הָּ ֶכם וְּ אֹות ַעל ֶידְּ ם לְּ ֶתם ֹאתָּ ַשרְּ ֶכם ּוקְּ שְּ ַנפְּ

ֵביתֶ  .ֵעיֵניֶכם ָך בְּ תְּ ִשבְּ ם בְּ ַדֵבר בָּ ֵניֶכם לְּ ם ֶאת בְּ ֶתם ֹאתָּ ִלַמדְּ ָך וְּ

זּוזֹות ֵביֶתָך  ם ַעל מְּ תָּ ַתבְּ קּוֶמָך. ּוכְּ ָך ּובְּ בְּ כְּ שָּ ָך ַבֶדֶרְך ּובְּ תְּ ֶלכְּ ּובְּ

ה ֲאֶשר  מָּ ֲאדָּ ֵניֶכם ַעל הָּ ֵמיֶכם ִויֵמי בְּ בּו יְּ ַמַען ִירְּ ֶריָך. לְּ עָּ ּוִבשְּ

ֶרץ אָּ ַמִים ַעל הָּ ֶהם ִכיֵמי ַהשָּ ֵתת לָּ ֹהוָּה ַלֲאֹבֵתיֶכם לָּ ַבע יְּ  :ִנשְּ

 

תָּ  רַויֹאמֶ  ַמרְּ אָּ ֵאל וְּ רָּ ֵני ִישְּ ֹהוָּה ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר. ַדֵבר ֶאל בְּ יְּ

נּו ַעל  תְּ נָּ ם וְּ ֹדֹרתָּ ֵדיֶהם לְּ ֵפי ִבגְּ ֶהם ִציִצת ַעל ַכנְּ שּו לָּ עָּ ֲאֵלֶהם וְּ

ִאיֶתם ֹאתֹו  ִציִצת ּורְּ ֶכם לְּ יָּה לָּ הָּ ֵכֶלת. וְּ ִתיל תְּ ף פְּ נָּ ִציִצת ַהכָּ

ֹות יְּ  ל ִמצְּ ֶתם ֶאת כָּ ַכרְּ ֻתרּו ַאֲחֵרי ּוזְּ לֹא תָּ ם וְּ ֹהוָּה ַוֲעִשיֶתם ֹאתָּ

ַמַען  ַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶשר ַאֶתם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם. לְּ ֶכם וְּ ַבבְּ לְּ

ֹדִשים ֵלאֹלֵהיֶכם. ֲאִני  ִייֶתם קְּ י ִוהְּ ֹותָּ ל ִמצְּ רּו ַוֲעִשיֶתם ֶאת כָּ כְּ ִתזְּ

ֶכם ֵמֶאֶרץ ִמצְּ  ֹהוָּה ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶשר הֹוֵצאִתי ֶאתְּ ֶכם יְּ יֹות לָּ ַרִים ִלהְּ

ֹהוָּה ֱאֹלֵהיֶכם: ֱאֶמת  :ֵלאֹלִהים ֲאִני יְּ

 

 

ֶנה  ֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ֶשִיבָּ פָּ צון ִמלְּ ִהי רָּ יְּ

ֶתָך תורָּ ֵקנּו בְּ ֵתן ֶחלְּ יֵָּמינּו. וְּ ה בְּ ֵהרָּ ש ִבמְּ דָּ  :ֵבית ַהִמקְּ

 נכון לומר קודם התפילה:

ַלי ַקֵבל עָּ ַות ֲעֵשה ֶשל: ֲהֵריִני מְּ  ִמצְּ

מוָך ֵרֲעָך כָּ תָּ לְּ ַהבְּ אָּ  .וְּ

ֶניָך ִרים ֶאת פָּ שָּ בּו יְּ ֶמָך ֵישְּ  .ַאְך ַצִדיִקים יֹודּו ִלשְּ

 

 להבא השתדל להתפלל בתפילין את כל התפילה.


