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The text of תפלת הדרך

. וְ תַ ְד ִריכֵנּו לְ שָ לוֹם. וְ תַ צְ עִ ידֵ נּו לְ שָ לוֹם. שֶ ּתוֹלִ יכֵנּו לְ שָ לוֹם.ֹלקי אֲבוֹתֵ ינּו-ֹלהֵ ינּו וֵא-יְהִ י ָרצוֹן ִמלְ פָ נֶיָך ה' א
 וְ תַ חֲזִ ֵירנּו: (ואם דעתו לחזור מיד אומר. וְ תַ גִ יעֵ נּו לִ ְמחוֹז חֶ פְ צֵ נּו לְ חַ יִ ים ּולְ ִש ְמחָ ה ּולְ שָ לוֹם.וְ תִ סְ ְמכֵנּו לְ שָ לוֹם
.ּומכָל פ ְֻּרעָ ִניוֹת הַ מִ תְ ַרגְ שוֹת ּובָ אוֹת לָע ֹולָם
ִ .א ֹויֵב וְ אוֹרֵ ב וְ לִ סְ ִטים וְ חַ יוֹת ָרעוֹת בַ ֶד ֶרך- וְ תַ צִ ילֵנּו ִמכַף כָל.)לְ שָ לוֹם
 וְ תִ גְ ְמלֵנּו. וְ תִ ּתְ ֵננִי (בל' יחיד) לְ חֵ ן ּולְ חֶ סֶ ד ּולְ ַרח ֲִמים בְ עֵ ינֶיָך ּובְ עֵ ינֵי כָל רוֹאֵ ינּו.וְ תִ ְשלַח בְ ָרכָה בְ כָל מַ עֲשֵ ה יָדֵ ינּו
: בָ רּוְך אַ ּתָ ה ה' שוֹמֵ עַ ּתְ פִ לָה: כִ י אַ ּתָ ה שוֹמֵ עַ ּתְ פִ לַת כָל פֶ ה. וְ תִ ְשמַ ע קוֹל ּתְ פִ לָתֵ ינּו.חֲסָ ִדים טוֹבִ ים
May it be Your will, G-d, our G-d and the G-d of our fathers, that You should lead us in peace and direct our steps
in peace, and guide us in peace, and support us in peace, and cause us to reach our destination in life, joy, and
peace (If one intends to return immediately, one adds: and return us in peace). Save us from every enemy and
ambush, from robbers and wild beasts on the trip, and from all kinds of punishments that rage and come to the
world. May You confer blessing upon the work of our hands and grant me grace, kindness, and mercy in Your eyes
and in the eyes of all who see us, and bestow upon us abundant kindness and hearken to the voice of our prayer, for
You hear the prayers of all. Blessed are You G-d, who hearkens to prayer.

Precedent in the Torah

 ויצא פרק כח- ) בראשית פרשת תולדות1
ּושמָ ַרנִי בַ ֶד ֶרְך הַ זֶה אֲשֶ ר ָאנֹ כִ י ה ֹולְֵך וְ נָתַ ן לִ י לֶחֶ ם לֶאכֹל ּובֶ גֶד
ְ וַיִ ַדר ַיעֲקֹ ב נ ֶֶדר לֵאמֹ ר אִ ם יִהְ יֶה אֹלהִ ים עִ מָ ִדי
לִ לְ בֹש
Jacob then made a vow, saying, “If God remains with me, protecting me on this journey that I am making, and
giving me bread to eat and clothing to wear,

) במדבר פרשת בהעלותך פרק י2
ַויְהִ י בִ נְסֹ עַ הָ ָארֹן ַויֹאמֶ ר מֹ שֶ ה קּומָ ה יְקֹ וָק וְ ָיפֻּצּו אֹ יְבֶ יָך וְ ָינֻּסּו ְמשַ נְאֶ יָך ִמפָ נֶיָך
When the Ark was to set out, Moses would say: Advance, Hashem ! May Your enemies be scattered, And may Your
foes flee before You!

) דעת זקנים מבעלי התוספות במדבר פרשת בהעלותך פרק י3
 פי' אם יתאספו לבא על ישראל יפוצו ולא ימצא בהם שנים ביחד ואם יבאו ינוסו ולא תהיה.'קומה ה' וגו
להם תקומה זו היא תפלת הדרך שלהם
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Source in the Gemara

 )4תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כט עמוד ב
אמר ליה אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא :לא תרתח ולא תחטי ,לא תרוי ולא תחטי ,וכשאתה יוצא
לדרך  -המלך בקונך וצא .מאי המלך בקונך וצא? אמר רבי יעקב אמר רב חסדא :זו תפלת הדרך .ואמר רבי
יעקב אמר רב חסדא :כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפלת הדרך .מאי תפלת הדרך? יהי רצון מלפניך ה'
אלהי שתוליכני לשלום ותצעידני לשלום ותסמכני לשלום ,ותצילני מכף כל אויב ואורב בדרך ,ותשלח ברכה
במעשי ידי ,ותתנני לחן לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי ,ברוך אתה ה' שומע תפלה .אמר אביי:
לעולם לישתף אינש נפשיה בהדי צבורא .היכי נימא?  -יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתוליכנו לשלום וכו'.
אימת מצלי?  -אמר רבי יעקב אמר רב חסדא :משעה שמהלך בדרך .עד כמה?  -אמר רבי יעקב אמר רב
חסדא :עד פרסה.
Elijah the Prophet said to Rav Yehuda brother of Rav Sala Ḥasida: Do not get angry and you will not sin. Do not
get drunk and you will not sin. And when you set out on a journey, consult with your Creator, and then set out. The
Gemara asks: What is the meaning of: Consult with your Creator, and then set out? Rabbi Ya’akov said that Rav
Ḥisda said: That is the traveler’s prayer. And Rabbi Ya’akov said that Rav Ḥisda said: anyone who sets out on a
journey must recite the traveler’s prayer What is the traveler’s prayer?: May it be Your will, Lord my God, to lead
me to peace, direct my steps to peace, and guide me to peace, and rescue me from the hands of any enemy or
ambush along the way, and send blessing to the work of my hands, and let me find grace, kindness, and compassion
in Your eyes and in the eyes of all who see me. Blessed are You, Lord, Who hears prayer. Abaye said: At all times a
person should associate himself with the congregation. How should he say it? May it be Your will, Lord our God,
that You lead us to peace, etc., When does one pray? Rabbi Ya’akov said that Rav Ḥisda said: From when one sets
out on his journey,. How long Rabbi Ya’akov said that Rav Ḥisda said: At least a parasang.

?When to say it and what kind of travel requires it to be said

 )5רש"י מסכת ברכות דף ל עמוד א
עד כמה  -זמנה להתפלל
עד פרסה  -אבל לא לאחר שהלך פרסה ,ובהלכות גדולות מפרש :עד כמה יבקש לילך שיהא צריך להתפלל
עד פרסה ,אפילו אין לו לילך אלא עד פרסה ,אבל דרך פחות מפרסה  -אין צריך להתפלל תפלה זו
 )6רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות דף כ עמוד א
משעה שיאחז בדרך ועד כמה פרסה בעל הלכות גדולות ז"ל אומר שכשיש לו ללכת פרסה או יותר מברך
אבל בפחות מפרסה אינו מברך דכמו שהוא בעיר דיינינן ליה ורוצה לומר עד כמה מהלך יהיה הדרך שהולך
ושיברך ויש מקשים עליו מדאמרינן בירושל' (ה"ד) כל הדרכים בחזקת מסוכנים ואפשר לומר שזה אינו
אומר בקרוב לעיר אלא כשהולך בדרך בין הכפרים שהכל הוא בחזקת סכנה וצריך להתפלל ולבקש על נפשו
ויש מפרשים דהכי קאמר ועד כמה נידון אותו באחיזת הדרך ושיכול לברך אותו ומהדרינן עד פרסה כלומר
בתוך הפרסה הראשונה יכול לאמרה אבל אחר פרסה לא ונראה למורי הרב נר"ו דודאי הפירוש הנכון כך
הוא דעד כמה ר"ל עד כמה הוי אחיזת הדרך אבל אינו כמו שאומרים שאם לא התפלל בתוך פרסה לא
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יתפלל אחר כך שזה לא יתכן דכל זמן שיש לו עדיין ללכת מחויב הוא בענין התפלה הצריכה אלא יש לו
לאמרה לכתחלה לאחר שיצא מן העיר בתוך הפרסה הראשונה ואם שכח ולא אמר אותה בתוך הראשונה
אומר אותה אח"כ על מה שיש לו ללכת כל זמן שרב ממנו הדרך עד שיתקרב למקום שהולך ודמי להא
דאמרינן בתפילין מברך עליהם משעת הנחתן ועד שעת קשירתן ור"ל שמשעה שמתחיל להניחן משם ואילך
מברך כשירצה עד שעת קשירה אבל ודאי לא בא למעט שאם שכח ולא בירך עד שעת קשירה שלא יברך
עליהם אחר כך כיון שלא חלץ אותם עדיין דכל זמן שהאדם מקיים המצוה אע"פ שלא בירך עליה מתחלה
כיון שעדיין מקיים אותה יש לו לברך כשנזכר ולא תימא כיון שלא בירך מתחלה אין זה עובר לעשייתה
שמאחר שמקיים אותה עכשיו אף ע"פ שאינו עובר לעשייתה ממה שעבר אפ"ה עובר לעשייתה הוי ממה
שמקיים אחר כך הלכך מי שלא בירך מתחלה כשנתעטף בציצית או כשהניח תפלין כל זמן שמעוטף בטלית
או שהתפילין מונחים עליו חוזר ומברך
?What are they arguing about

 )7ביכורי ארץ
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?When to say it and what kind of travel requires it to be said

 )8רש"י מסכת ברכות דף כט עמוד ב
טול רשות
 )9מהרש"א חידושי אגדות מסכת ברכות דף כט עמוד ב
וכשאתה יוצא לדרך המלך בקונך כו' .לפי שכל הדרכים בחזקת סכנה הם וגם אם יצא בדרך לשלום מי יגיד
לו אם יצליח שם ואין לו להמלך רק עם קונו היודע בו שיוליכהו לשלום וישלח ברכה כו
 )10שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן נט
ומדויק לשון המלך בקונך וצא שאמר אליהו לר' יהודה אחוה דרב סלא חסידא בברכות דף כ"ט על תפלת
הדרך ,שהוא מחדש שאף שהוא רק ספק דאפשר לא יחשבו כלל מזיקים להיות שם שנמצא שלא היה על מה
להתפלל שישמרהו השי"ת בדרכו יותר מכפי שהוא נמצא בביתו ,והיה מקום לומר שלא יוכל להתפלל
בברכה דספק ברכות להקל ,שאינו כן אלא שלתפלה צריך להתפלל אף על הספק בברכה ,וזהו לשון המלך
שהוא לשון שאלת עצה איך לעשות שהוא שייך על דבר שהוא לו ספק ואינו יודע להכריע נמלך בחברו איך
לעשות ,כן הוא כשיוצא לדרך שהוא ספק שאפשר שיארע שם איזה סכנה ומ"מ הכריע לילך מפני צורכו או
אף לטייל שמותר מצד החשש סכנה משום שהוא חשש רחוק טובא ,לא ילך בלא המלכה בקונו שאף
שהכריע לצאת ולא לחוש לשמא יארע לו איזה סכנה לא יאמר שלכן לא יתפלל בברכה מספק קטן כזה אלא
יתפלל לקונו כמו שהוא ספק ממש שצריך לימלך עוד בדבר ,משום שלהתפלל שהשי"ת ישמרהו צריך אף
בשביל חשש רחוק טובא
?How do you know what Hashem answers

 )11של"ה מסכת חולין פרק נר מצוה
ע .במסכת ברכות פרק תפלת השחר (כט ב) ,אמר ליה אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא ,כשאתה יוצא
לדרך ,המלך בקונך וצא ,מאי המלך בקונך וצא ,אמר רבי יעקב אמר רב חסדא זו תפלת הדרך .יש להתבונן
על זה הלשון שאמר 'צא המלך' ,וכי יעננו קודשא בריך הוא ויתן לו עצה .ושמעתי פירושו ,שהוא על דרך
הא דתנן סוף פרק אין עומדין (ברכות לד ב) ,אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא כשהיה מתפלל על החולים
ואומר זה חי וזה מת ,אמרו לו מנין אתה יודע ,אמר להם אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם
לאו יודע אני שהוא מטורף ,עד כאן .וזה ההמלכה שיתפלל תפלת הדרך ,ואם תהיה שגורה בפיו אז ילך
לבטח דרכו ,שאז יודע שהקדוש ברוך הוא עונה לו מה שקורא ,ואם לאו אז ישמור את עצמו מפני הסכנה
חס ושלום ,ועל זה ישיב לב כל בר דעת

6

 )12הלכות תפלת הדרך

 )13צל"ח מסכת ברכות דף כט עמוד ב
שם המלך בקונך וצא .לשון המלך משמע שיתייעץ אם יצא או לא ,דאל"כ הוה ליה למימר וכשאתה יוצא
לדרך התפלל לפני קונך וצא ,אבל לשון המלך היינו עצה ונטילת רשות .ולכאורה תמוה ,דאיך ידע אם נתנו
לו רשות .ונראה שהוא על דרך דברי ר' חנינא בן דוסא בסוף פרק אין עומדין [לקמן ל"ד ע"ב] שאמר אם
שגורה תפלתי בפי וכו' ,הכי נמי אם יראה שתפלת הדרך שגורה בפיו יצא ואם לאו אל יצא .ובזה ניחא
שאליהו הוצרך להזהירו על תפלת הדרך ,והלא זה מוטל על כל היוצא לדרך .ולפמ"ש ניחא ,שאליהו הזהירו
שישגיח אם התפלה אז שגורה בפיו .שוב מצאתי באלי' רבה [סי' ק"י ס"ק ח'] שכתב כן בשם השל"ה,
והנאני שכוונתי לדעתו .שוב עיינתי בשל"ה דף קט"ז [מסכת חולין ,ענין משא ומתן באמונה ,ד"ה במסכת
ברכות] וראיתי שהביא הך דר' חנינא בן דוסא ממש בדבריו .וגם הוא מפי השמועה אמרו .ואמנם למען לא
אהיה רק שאומר אף אני כמוהו אמרתי להוסיף מסברא ,והוא ,כי הא ודאי לאו כל אדם זוכה למה שזכה ר'
חנינא בן דוסא שישגיחו מן השמים להודיעו תיכף אם נתקבלה תפלתו ,ולשאר אינשי אין שגירת התפלה
ראיה לטובה ולא ההיפוך לרעה .והנה לר' חנינא בן דוסא וחביריו טוב הוא להם שלא לשתוף התפלה בלשון
רבים ,כי אז אין השגירה ראיה שנתקבל על אותו היחיד ,ולא ההיפך ראיה לרעה על אותו האיש ,כי אולי
הסימן הטוב או הפכו הוא על האחרים שכלל בבקשתו .ולכן רב יהודה שאמר לו אליהו המלך וכו' ,א"כ
בישרו שהוא חשוב בשמים להודיעו עצה נכונה ע"י תפלתו כמו ר' חנינא בן דוסא .ועל אדם כזה פירשו
בגמרא מאי תפלת הדרך ,ואחזו לשון יחיד .אבל אביי על רובא דעלמא קאי ,ורובא דעלמא לא כר' חנינא בן
דוסא המה ,ולהם אדרבה טוב לשתף עם צבורא שיועיל זכות הרבים שתקובל תפלתו
?Why are some lenient with this prayer

 )14ליקוטי מהרי"ח (סדר תפלת הדרך)
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The dangers have changed

 )15ספר קצות השלחן (סימן ס"ז)

Maybe change the text

 )16הליכות שלמה

 )17ספר אשי ישראל פרק נ

Long drives

 )18הליכות שלמה
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 )19במחיצת רבנו

 )20תשובות והנהגות כרך א סימן קצט
שאלה :אימתי מתפללין תפלת הדרך
ראוי ליזהר מאד בתפלת הדרך ובפרט בזמנינו שמצוי מכוניות עם נהגים שאינם זהירים כלל ,ואפילו אם
הוא בעצמו זהיר הלוא אם השני לא זהיר עלול להיות מעורב בהתנגשות עד פציעה או ח"ו אפילו הריגה,
ולכן שמעתי בשם רבינו החזו"א זצ"ל שראוי היה היום לברך תפלת הדרך אפילו נוסע בעיר שהסכנה
קרובה[ ,ועיין במ"ב סימן ק"י סק"ט] אלא שלא נוכל לשנות מאבותינו שלא התפללו אלא כמו שתיקנו חז"ל
כשיוצא מהעיר
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Is it based on one’s feeling or personal anxiety?

) ספר נפש הרב עמוד קמט21

)) אמת ליקב (שולחן ערוך22

If you do say it when flying,
when should It be said?

)) אמת ליקב (שולחן ערוך23

) הליכות שלמה24
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) היום יום25
 הָ יָה אוֹמֵ ר בְ כָל יוֹם ַאחַ ר הַ ּתְ פִ לָה, ַאף שֶ נ ְִשַאר בְ מָ קוֹם אֶ חָ ד כַמָ ה ח ֳָד ִשים,ֹ כְ שֶ נָסַ ע ִמבֵ יתו:מֵ הַ נְהָ גוֹת ַאַאמּו"ר
ּתְ פִ לַת הַ ֶד ֶרְך — בְ ֹלא שֵ ם ּומַ לְ כּות

Among the practices of my revered father, the Rebbe [Rashab]: When traveling from home, he
would recite the Prayer for Travelers1 every day after the morning prayers — albeit without
mentioning G‑d’s Name or His sovereignty — though he might remain in a single place for
several months.
Probing Beneath the Surface
This practice of the Rebbe Rashab reminds us that in This World we are mere travelers.
A middle-class visitor to the home of the Maggid of Mezritch once remarked on its meager and
austere furniture.
“Tell me, “the Maggid asked him gently, “why haven’t you got your furniture with you?” “
My furniture?!” the visitor replied in surprise. “But I’m only a wayfarer passing by!”.
“So am I,” said the Maggid. “I, too, am only a wayfarer passing by….”

On another level, the story of every Jew’s life is a microcosm of the Jewish people’s trek through
the desert. Every place at which we stay, regardless of how long we are there, is a step toward a
new journey. Its ultimate destination is Eretz Yisrael — in the perfected state that it will attain
after the arrival of Mashiach.
All of our journeys in life thus share the same goal: to take us out of Egypt — the confining
limitations of the material world — and bring us to “a good and spacious land.” On a national
scale, too, the odyssey of the Jewish people in the desert was the model for all future Jewish
wandering, which ultimately is to lead us all to the final goal, the Messianic era. Our challenge
is never to lose sight of the end-point of the journey, nor to cease directing our energies to arrive
there.

11

