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3 components
• Safety
• Harassment free
• Spiritual journey

Additional sources of inspiration

 בראשית פרק כח פסוק כ
 וַּיִּדַ֥ר יַעֲֹק֖ב נֶֶ֣דר לֵאמֹ֑ר אִם־יִהְיֶ֨ה אֱֹלהִ֜ים עִּמִָד֗י ּוׁשְמַָר֙נִי֙ ּבַּדֶֶ֤רְ הַּזֶה֙ אֲׁשֶ֣ר אָנֹכִ֣י

 :הֹולְֵ֔ וְנָֽתַן־לִ֥י לֶ֛חֶם לֶאֱכֹ֖ל ּובֶ֥גֶד לִלְּבֹֽׁש

 עזרא פרק ח פסוק כא
 וָאְֶקָר֨א ׁשָ֥ם צֹום֙ עַל־הַּנָהָ֣ר אַהֲוָ֔א לְהִתְעַּנֹ֖ות לִפְנֵ֣י אֱֹלהֵ֑ינּו לְבַּקֵׁ֤ש מִּמֶּ֙נּו֙ ּדֶֶ֣רְ

 :יְׁשָָר֔ה לָ֥נּו ּולְטַּפֵ֖נּו ּולְכָל־ְרכּוׁשֵֽנּו

 פסוק לא
 וַּֽנִסְעָ֞ה מִּנְהַ֣ר אַֽהֲוָ֗א ּבִׁשְנֵ֤ים עָׂשָר֙ לַחֶֹ֣דׁש הִָראׁשֹ֔ון לָלֶ֖כֶת יְרּוׁשָלִָ֑ם וְיַד־אֱֹלהֵ֙ינּו֙

 :הָיְתָ֣ה עָלֵ֔ינּו וַּיַּ֨צִילֵ֔נּו מִּכַ֥ף אֹויֵ֛ב וְאֹוֵר֖ב עַל־הַּדֶָֽרְ

Timing & Distance
 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל עמוד א

 אמר רבי יעקב אמר רב חסדא: משעה שמהלך בדרך. עד כמה? - אמר רבי יעקב אמר רב-
.חסדא: עד פרסה

4 Kilometers - 2.5 miles; time to walk a parasa is 72 minutes

 רש"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

Timing
When going on way- at outset

 ספר הרוקח הלכות ברכות - המשך סימן שמז
תפלת הדרך. אפלו אין דעתו לילך כי אם עד פרסה צריך להתפלל מיד כך יהי

 תוספות הרא"ש מסכת ברכות דף כט עמוד ב
 אבל הכא ביישוב איירי ובאדם שרוצה לצאת לדרך

But What if you forget?

 לבוש אורח חיים סימן קי סעיף ז
 ויש לומר היד אחר שהחזיק קצת בדרך(ה),טו ואין לאומרה אלא א"כ יש לו לילך

 פרסה, שזהו נקרא יוצא לדרך שיש בו קצת סכנה, אבל אם אין לו לילך פרסה יאמר
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 אותה בלא ברכה(ו). ואם יש לו ללכת כמה פרסאות, לכתחלה יאמר אותה תוך פרסה
 ראשונה, ואם שכח מלאומרה יאמר אותה כל זמן שהוא בדרך, ובלבד שלא הגיע

 תוך פרסה הסמוכה לעיר שרוצה ללון בה, אבל אם הגיע תוך
 :פרסה הסמוכה לעיר שרוצה ללון בה יאמר אותה בלא ברכה, שכבר עבר זמנה

While on the Way
 אליה רבה סימן קי

 ובספר באר שבע דף ק"ט [סי' מה] זה לשונו, דוקא לאחר שיצאו מן הכרך והחזיק בדרך, אבל
,לא קודם לכן כלל ע”כ

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן קי
סעיף ד

 היוצא לדרך, יתפלל: יר"מ ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתוליכנו (יז) ט לשלום וכו', (יח) (טז)
 וצריך (יט) לאמרה (כ) י <ג> בלשון [ו] רבים, (כא) <ד> ואם אפשר (כב) יעמוד מלילך

 .כשיאמרנה, ואם היה יא רוכב (כג) אין צריך לירד

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן קי
סעיף ז 

 אומר אותה יד אחר (כט) שהחזיק בדרך; * (ל) ואין לאומרה, אלא אם כן יש לו לילך (לא) טו
 פרסה, (לב) <ו> אבל פחות מפרסה לא יחתום בברוך (<ז> ולכתחלה יאמר אותה בפרסה

 ראשונה) (רש"י והר"י), ואם שכח מלאומרה, יאמר אותה כל זמן שהוא בדרך, ובלבד שלא הגיע
 .(לג) תוך פרסה הסמוכה לעיר שרוצה ללון בה ומשם ואילך יאמר אותה בלא ברכה

 משנה ברורה סימן קי ס"ק כט
 שהחזיק בדרך - ר"ל [לד] שלא יאמרנה כשעדיין הוא בתוך העיר שדר בה אף שמכין עצמו (כט)
 לצאת לדרך [לה] ועיבורה של עיר דהיינו שבעים אמה ומעט יותר סמוך לעיר לאחר שכבר כלו
 כל הבתים הרי הוא כתוך העיר והט"ז מתיר אפילו בתוך העיר משעה שגמר בלבו והכין עצמו

 לצאת אבל הא"ר והפמ"ג ושארי אחרונים חולקין ע"ז והסכימו דלכתחילה יש ליזהר שלא
 לעשות כך אך בדיעבד יש לסמוך על דבריו. וכ"ז בתחלת יציאתו מביתו [לו] אבל כשהוא לן
בדרך יוכל לומר תה"ד בבוקר כשמכין עצמו לצאת אפילו כשהוא עדיין בעיר דכבר החזיק

Summary
 חיי אדם חלק א כלל סד סעיף ג

 אין מתפללין תפלת הדרך אלא אם יש לו לילך על כל פנים פרסה. ואפילו הלך כבר כמה
 פרסאות ושכח ולא התפלל, כשיש לו עוד לילך פרסה, יאמרנה. אבל אם אין לו לילך פרסה, אין
 צריך לברך, ומכל מקום יאמרנה בלא ברכה לבסוף. ואם הדרך מקום מסוכן ביותר אף על פי
 שהוא פחות מפרסה, מברך. ואין אומרים אותה רק פעם אחת ביום. ואם היה רצונו ללון

 :ונמלך, צריך לחזור ולהתפלל


