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 משנה מסכת ברכות פרק ד משנה ד…
 רבי יהושע אומר המהלך במקום סכנה מתפלל תפלה קצרה אומר הושע השם את [*]

 עמך את שארית ישראל בכל פרשת העבור יהיו צרכיהם לפניך בא"י
שומע תפלה

 תוספות הרא"ש מסכת ברכות דף כט עמוד ב
 זו תפלת הדרך. ולאו היינו תפלה קצרה דמתני' דהתם מיירי במקום סכנה ומתפלל
 אותה במקום י"ח ברכות אבל הכא ביישוב איירי ובאדם שרוצה לצאת לדרך ואפילו

.התפלל י"ח ברכות צריך לומר תפלה זאת

Integrated into daily prayer when traveling?

 אורחות חיים חלק א הלכות ברכות
 סב. ….ושאלו תלמידיו אל הר"ם נ"ע למה תפלת הדרך חותמת בברוך ואינה פותחת 

 בברוך ואמר שהוא סומך אותה לעולם לא' מהברכו' דאשר נתן לשכוי. וביאר עוד אדם
 ההולך חוץ לעיר אינו צריך להתפלל תפלה זו כי אם פעם אחת בתחלת היום ואפי'
 ינוח בעיר באמצע הדרך שעה א' כשיוצא משם אינו צריך להתפלל תפלת הדרך פעם

 אחרת עכ"ל. והר' יצחק בעל המנהל כתב אבל אם דעתו ללון בעיר ואח"כ נמלך ויצא
 .ממנו לעבור חוצה לה או לשוב לביתו. צריך לחזור ולהתפלל אותה פעם אחרת

The Rambam’s Missing Tefilla 
 בית יוסף אורח חיים סימן קי

 והרמב"ם לא הזכיר תפילת הדרך אלא שכתב בפ"י מהלכות ברכות (הכ"ה) שכשיצא
 מן העיר בשלום יאמר מודה אני לפניך יי' אלהי שהוצאתני מכרך זה לשלום וכשם

 שהוצאתני לשלום כך תוליכני לשלום ותצעידני לשלום ותסמיכני לשלום ותצילני מכף
 אויב ואורב בדרך ע"כ ויש לתמוה למה לא הזכיר בה חתימה וגם למה לא כתב דמצלי

:לה משאחז בדרך עד פרסה

 רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ד
הלכה יט …

 היה מהלך במקום סכנה כגון מקום גדודי חיות ולסטים והגיע זמן תפלה מתפלל 
 ברכה אחת, וזו היא: צרכי עמך ל ישראל מרובים ודעתם קצרה יהי רצון מלפניך ה'

 אלהינו שתתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו ולכל גויה וגויה די מחסורה והטוב בעיניך
 עשה ברוך אתה יי' שומע תפלה, ומתפלל אותה בדרך כשהוא מהלך ואם יכול לעמוד
 עומד וכשהוא מגיע לישוב ותתקרר דעתו חוזר ומתפלל תפלה כתקנתה תשעה עשר

 .ברכות
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 רמב"ם הלכות ברכות פרק י הלכה כה
 הנכנס לכרך אומר יהי רצון מלפניך יי' אלהי שתכניסני לכרך זה לשלום, ואם נכנס
 בשלום אומר מודה אני לפניך יי' אלהי שהכנסתני לשלום, וכשיבקש לצאת אומר יהי
 רצון מלפניך יי' אלהי שתוציאני מכרך זה לשלום, ואם יצא בשלום אומר מודה אני
 לפניך יי' אלהי שהוצאתני מכרך זה לשלום וכשם שהוצאתני לשלום כך תוליכני
 .לשלום ותצעידני לשלום ותסמכני לשלום ותצילני מכף אויב * ואורב בדרך

Theory - A prayer for a Meaningful, Hassle free trip
 רש"י מסכת ברכות דף נד עמוד א

 הנכנס לכרך - המהלך בדרך וצריך לעבור כרך, ושם מצויים מושלים רעים ומחפשים
.עלילות

 תלמוד 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


