
                        סדר התפילה 

ברכת הציצית

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו 
להתעטף בציצית.

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. 

ברכות התפילין

תפילין של יד

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח 
תפילין.

תפילין של ראש

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על 
מצוות תפילין.

הכריכות על האצבע

וארשתיך לי לעולם.
וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים.
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וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'. 

ברכות התורה

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי 
תורה.

והערב נא ה' אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל, 
ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו 

יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו 
ישראל.

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את 
תורתו ברוך אתה ה' נותן התורה. 

קריאת שמע

שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך. והיו הדברים 
האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. ושננתם לבניך ודברת בם 

בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך. וקשרתם לאות על ידך 
והיו לטוטפות בין עיניך. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצוה אתכם היום, לאהבה 
את ה' אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ונתתי מטר ארצכם 
בעתו יורה ומלקוש, ואספת דגנך ותירושך ויצהרך. ונתתי עשב בשדך 

לבהמתך ואכלת ושבעת. השמרו לכם פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם 
אלוהים אחרים והשתחויתם להם. וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים ולא 



יהיה מטר, והאדמה לא תתן את יבולה, ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה 
אשר ה' נותן לכם. ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, 

וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם. ולמדתם אותם 
את בניכם לדבר בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך. 
וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על 

האדמה אשר נשבע ה' לאבותיכם לתת להם כימי השמים על הארץ.

ויאמר ה' אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם 
ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם,ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה 
לכם לציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם, ולא 
תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו 
ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני ה' אלוהיכם אשר 

הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני ה' אלוהיכם. 

ברכות ספר התורה

ברכו את ה' המבורך.

ברוך ה' המבורך לעולם ועד.

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את 
תורתו, ברוך אתה ה' נותן התורה.

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת , 
וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה ה' נותן התורה.



חלק להורים 

ברכת האב

ברוך שפטרני מעונשו של זה.

יברכך ה' וישמרך,יאר ה' פניו אליך ויחונך, ישא ה' פניו אליך וישם לך 
שלום.

ברכת האם

חתן בר מצווה יקר. היום הזה, בו התעטרת לראשונה בתפילין של יד 
ובתפילין של ראש, אינו עוד יום הולדת. יום בר המצווה שלך, הוא היום 

בו אתה מצטרף כגבר צעיר ואחראי למעשיו אל העם היהודי. היום 
הצטרפת אל שרשרת דורות ארוכה ומפוארת, שרשרת הדורות של העם 

היהודי. התפילין שהנחת,הם אותם התפילין שהניחו אבות אבותינו במדבר 
סיני. אותם התפילין שליוו את חכמי המשנה והתלמוד,כאן בירושלים, לפני 

2000 שנה. אותם התפילין שהחביאו היהודים בתקופת האינקוויזיציה. 
אותם התפילין שליוו את חיילי צה"ל בכל מלחמות ישראל. ביום הזה, יום 

בר המצווה שלך, אתה הופך לחלק מן ההיסטוריה המפוארת של עמנו, 
העם היהודי. מהיום, כל מעשה שתעשה ישפיע ויעצב את גורל כולנו. 

מדור לדור, עבר לפיד המסורת והאמונה מאב לבן, עד אבותיך ועד אליך. 
היום עבר הלפיד לידיך.כאן,בכותל המערבי, בחרת להניח תפילין 

לראשונה בחייך. כאן, במקום אליו נושאים יהודים מכל העולם את 
עיניהם, התחברת אל עמך ואל עצמך. מכאן, מהכותל המערבי, שריד בית 



המקדש, שלוחה אליך ברכתנו, ברכת הדורות,"יברכך ה" מציון וראה 
בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך שלום על ישראל».

דרכינו תוכלו לרכוש סט תפילין לבר מצווה במחיר הכי זול בארץ
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