תפילת
הדרך

הלכות תפילת הדרך
א .היוצא לדרך ,אפילו מתכוון ללכת רק למרחק של
פרסה (כ 3.8-ק"מ) צריך להתפלל תפלת הדרך .אבל
אם הוא צריך ללכת רק למרחק של פחות מפרסה,
אומר את הברכה בלא החתימה (ז"א :בלי לומר בסיום
הקטע הראשון "ברוך אתה ה' שומע תפילה" .אבל אם
[המקום בו הוא הולך] הוא מקום סכנה ,הרי שאפילו
בפחות מפרסה צריך להתפלל בחתימה (שולחן ערוך
סי' קי"ט).
ב .תפילת הדרך נאמרת מיד כאשר יוצאים מהעיר.
ואם שכח ,יאמר את התפילה כל עוד הוא בדרך,
ובלבד שלא הגיע עדיין לתוך פרסה הסמוכה לעירו או
לעיר שרוצה ללון בה ,שמשם ואילך יאמר את הברכה
בלא חתימה.
ג .יש להסמיך תפלת הדרך לברכה אחרת כדי שתהא
ברכה הסמוכה לחברתה .לכן כשיוצא בדרך בשחרית
קודם התפלה כגון שהוא נחוץ ,יש לומר ברכת השחר
על הדרך ולהסמיך תפלת הדרך לברכת השחר ,וביום
יאכל איזה פרי ויסמיך תפלת הדרך לברכת הפרי ,או
כשעושה צרכיו יסמוך אותה לברכת אשר יצר (שם).
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ׁשלוֹם
ׁש ּתו ִֹליכֵנ ּו ְל ָ
ֵאלהי אֲבו ֵֹתינ ּו ֶ
ֱלהינ ּו ו ֵ
י ְִהי רָצוֹן ִמ ְּל ָפנֶי ָך ֲאדֹנָי א ֵ
ִיענ ּו ִל ְמחוֹז ֶח ְפ ֵצנ ּו ְל ַח ּיִים
ׁשלוֹם .ו ְַת ּג ֵ
ׁשלוֹם ו ְַת ְד ִריכֵנ ּו ְל ָ
ידנ ּו ְל ָ
ו ְַת ְצ ִע ֵ
ׁשלוֹם)
ׁשלוֹם( .ואם חוזר באותו היום יאמר ו ְַת ֲחזִירֵנ ּו ְל ָ
ׂ ְמ ָחה ו ְּל ָ
ו ְּל ִש
ֶך ,ו ִּמ ּכָל ִמינֵי
ו ְַת ִּצילֵנ ּו ִמ ּכַף ּכָל אוֹיֵב וְאוֹרֵב ו ְִל ְס ִטים ו ְַח ּיוֹת רָעוֹת ַּב ֶּדר ְ
ׂה
ָחה ְּבכָל ַמ ֲע ֵש
ֻר ָע ִנ ּיוֹת ַה ִּמ ְת ַר ְּגׁשוֹת ו ָּבאוֹת לָעוֹלָם ו ְִת ְׁשלַח ְּב ָרכָה ו ְַה ְצל ָ
פְ
ראינוּ .ו ְִתג ְְמלֵנ ּו
ֲמים ְּב ֵעינֶי ָך ו ְּב ֵעינֵי כָל ֵ
ָדינוּ .ו ְִת ְּתנֵנ ּו ְל ֵחן ו ְּל ֶח ֶסד ו ְּל ַרח ִ
יֵ
ׁמ ַע ְּת ִפ ּלָה ו ְַתחֲנוּן ָא ָּתה:
ֲס ִדים טו ִֹבים ו ְִת ְׁש ַמע קוֹל ַּתחֲנ ּונֵינוִּּ .כי ֵאל ש ֵ
חָ
ָּברו ְּך ַא ָּתה ֲאדֹנָיׁ ,שו ֵֹמ ַע ְּת ִפלָה
ּאמר
ֱלהיםַ :וי ֶ
ולאחר מכן יאמר שלש פעמיםְ :וַיעֲקב ָה ַל ְך ְל ַד ְר ּכוֹ ַו ּי ְִפ ְּגע ּו בוֹ ַמ ְל ֲאכֵי א ִ
ׁשם ַה ָּמקוֹם ַההוּא ַמ ֲחָניִם.
ֱלהים זֶה ַו ּי ְִק ָרא ֵ
ֲשר ָר ָאם ַמ ֲחנֵה א ִ
ׁ
ַיעֲקב ַּכא ֶ
ישו ָּע ְתךֲָ ,אדֹנָי
ִיתי ֲאדֹנָי ִל ׁ
ִיתי ֲאדֹנָיִ ,ק ּו ִ
ישו ָּע ְת ָך ִק ּו ִ
ולאחר מכן יאמר שלש פעמיםִ :ל ׁ
ִיתי
ישו ָּע ְת ָך ִק ּו ִ
ִל ׁ
ָדינ ּו ּכוֹ ְננָה ָע ֵלינוּ,
ׂה י ֵ
ּמ ֲע ֵש
ֱלהינ ּו ָע ֵלינוּ ,ו ַ
ִיהי נו ַֹעם אֲדנָי א ֵ
ולאחר מכן יאמר שש פעמים :ו ִ
ָדינ ּו ּכוֹ ְננֵה ּו
ׂה י ֵ
ּמ ֲע ֵש
וַ
ׂא
ִש
ָאר ֲאדֹנָי ָּפנָיו ֵא ֶליךָ ,וִי ֻח ּנ ֶּךָ :י ָּ
ִש ְמ ֶרךָ :י ֵ
ולאחר מכן יאמר עשר פעמים :י ְָב ֶר ְכ ָך ֲאדֹנָי ְוי ְׁ
ׁשלוֹם
ׂם ְל ָך ָ
ֲאדֹנָי ָּפנָיו ֵא ֶליךְָ ,וָי ֵש
ולאחר מכן יאמר חמש פעמיםַ :ה ַּמ ְל ָא ְך ַהגּ ו ֵֹאל או ִֹתי ִמ ּכָל ָרע ,י ְָב ֵר ְך ֶאת ַה ּנ ְָע ִרים,
ְשם אֲבו ַֹתיַ ,א ְב ָר ָהם ְוי ְִצ ָחקְ ,וי ְִדגּ ּו ָלרוֹב ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ
ׁ
ְוי ִָּק ֵרא ָב ֶהם ְׁש ִמי ו ֵ
יהם
ֲשר ְס ִביבו ֵֹת ֶ
ׁ
ֱלהים ַעל ֶה ָע ִרים א ֶ
ולאחר מכן יאמר שלש פעמיםַ :וי ִָּסע ּו ַוי ְִהי ִח ַּתת א ִ
ֲרי ְּבנֵי ַיעֲקב
וְלא ָר ְדפ ּו ַאח ֵ
ֲבי ֲא ָך
ולאחר מכן יאמר שלש פעמיםִ :ה ּנֵה ָא ִנכי ׁש ֵל ַח ַמ ְל ָא ְך ְל ָפנֶי ָך ִל ְׁש ָמ ְר ָך ַּב ָּד ֶר ְך ו ְַלה ִ
ינתי
ֲכ ִ
ֲשר ה ִ
ׁ
ֶאל ַה ָּמקוֹם א ֶ
ֲדי
ולאחר מכן יאמרַ :א ָּתה ֵס ֶתר ִלי ִמ ַּצר ִּת ְּצ ֵרנִי ָר ּנֵי ַפ ֵּלט ְּתסו ְֹב ֵבנִי ֶס ָלהִּ :ב ְטח ּו ַב ֲאדֹנָי ע ֵ
ׁשלוֹםֲ :אדֹנָי
ַעד ִּכי ְּבי ָּה ֲאדֹנָי צוּר עו ָֹל ִמיםֲ :אדֹנָי עז ְל ַע ּמוֹ י ִֵּתןֲ .אדֹנָי י ְָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ ַב ָּ
ֱלהי ַיעֲקב ֶס ָלהֲ :אדֹנָי ְצ ָבאוֹת ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם ּב ֵט ַח ָּב ְך:
ׂ ּגָב ָלנ ּו א ֵ
ְצ ָבאוֹת ִע ָּמנוִּ .מ ְש
ויאמר שלש פעמים:
יעה ַה ֶּמ ֶל ְך יַ' ֲענֵנ ּו ְב'יוֹם ָק ְ'ר ֵאנ ּו (ויכוין בר"ת "יב"ק").
ֹש ָ
ֲאדֹנָי הו ִׁ
ויאמר:
ׁש ַמיִם
ׂה ָ
ׂא ֵעינַי ֶאל ֶה ָה ִריםֵ ,מ ַאיִן יָבא ֶעז ְִריֶ :עז ְִרי ֵמ ִעם ֲאדֹנָי ע ֵש
ִׁשיר ַל ַּמעֲלוֹתֶ ,א ָּש
ׂ ָר ֵאלֲ :אדֹנָי
ִישןׁ ,שו ֵֹמר ִי ְש
ׁ
ָא ֶרץַ :אל י ִֵּתן ַל ּמוֹט ַרגְ ֶלךַָ .אל יָנוּם ׁש ְמ ֶרךִָ :ה ּנֵה לא יָנוּם וְלא י ָ
וָ
ִש ָמ ְר ָך ִמ ּכָל
ָר ַח ַּב ָּלי ְָלהֲ :אדֹנָי י ְׁ
ֶכָהְ .וי ֵ
ׁש ֶמׁש לא י ַּכ ּ
ׁש ְמ ֶרךֲָ .אדֹנָי ִצ ְּל ָך ַעל יַד י ְִמיֶנךָ :יו ָֹמם ַה ֶּ
את ָך וּבו ֶֹאךֵָ ,מ ַע ָּתה ו ְַעד עו ָֹלם.
ִש ָמר ֵצ ְ
ׁשךֲָ :אדֹנָי י ְׁ
ִשמר ֶאת נ ְַפ ֶ
ָרע ,י ְׁ
ימינִי
ׂ ָר ֵאלִ .מ ִ
ֱלהי ִי ְש
ׁשם ֲאדֹנָי א ֵ
ׂ ּגָבְּ :ב ֵ
ׁשם ֲאדֹנָי ּבוֹ יָרוּץ ַצ ִּדיק ְו ִנ ְש
ויאמרִ :מגְ ַּדל עז ֵ
ראשי ְׁש ִכינַת ֵאל.
ּמאֲחו ַֹרי ְר ָפ ֵאל ,ו ְַעל ִׁ
יאל ,ו ֵ
יאל ,ו ִּמ ְּל ָפנַי או ִֹר ֵ
מאלי ג ְַב ִר ֵ
ׂ ִ
ָאל .ו ִּמ ְּש
ִמיכ ֵ

