ְּת ִפלַּ ת הַּ ֶּדֶּרְך
ע"פ כוונות מאמר תפילת הדרך

הרמח"ל הקדוש זי"ע.

מצווה להפיץ ללא כוונות רווח
ע"י לינק לאתר
קהילת הרמח"ל.

אתר קהילת הרמח"ל

תפילת הדרך

תפילת הדרך
יכוון :לחנוך הדרך בדברי תורה .להתחבר בשכינה ולהשתתף עימה
בצרתה שגלתה ממקומה ונודדת ממקום למקום ,ושיתכפר עוון גלות.

י ְִהי חב"ד ָרצֹון כתר ִמ ְּלפָ נֶי
אֱהֵ ינּו  או"א
הוָ 
ְי ֹ
ּתֹוליכֵ נּו תתחבר
וֵאהֵ י אֲבֹותֵ ינּו חג"תׁ ,שֶ ִ
שכינתך אלינו ְלׁשָ לֹום יסוד) ,וְ תַ צְ עִ ֵידנּו לְ ׁשָ לֹום(,
וְ תַ ְד ִריכֵ נּו שכינתך תשמרנו ְלׁשָ לֹום ,וְ תַ ּגִיעֵנּו
ּול ִׂש ְמחָ ה
ִל ְמחֹוז חֶ ְפצֵ נּו מלכות ְלחַ ּיִ ים בינה ְ
ּולׁשָ לֹום יסוד,
יחוד יאהדונהי ְ

א"ס ב"ה

ִירנּו ְלׁשָ לֹום(,
)אם חוזר למקומו באותו היום יאמר וְ תַ ֲחז ֵ
וְ תַ ִּצילֵ נּו לנו ולכל הנילוים אלינו ִמּכַ ף ּכָ ל אֹויֵב
ּומּכָ ל ִמינֵי
אֹורב וכת דיליה ּבַ ֶּד ֶרִ ,
ס"מ וְ ֵ

תפילת הדרך

ּפֻ ְר ָענֻּיֹות

אתר קהילת הרמח"ל

פלונית

)ּומַ ּזִ יקִ ים ּומַ ְרעִ ין ּבִ יׁשִ ין

ּותאּונֹות ְּד ָרכִ ים( וכת דילה הַ ִּמ ְת ַר ְּגׁשֹות
ְ
לָ בֹוא לָ עֹולָ ם ,וְ ִת ְּתנֵנּו ְלאַ הֲבָ ה יאאא
ֲמים יהוה
ּול ַרח ִ
ּולחֶ סֶ ד אל ְ
ְלחֵ ן אלהים ְ
ּובעֵ ינֵי כָ ל רֹאֵ ינּו יסוד,
ְּבעֵינֶי שכינה אדני ְ
ִּכי אֵ ל ׁשֹומֵ ַע ְּת ִפּלָ ה וְ תַ חֲנּון אַ ּתָ ה.
ע אזבוגה
ּבָ רּו אַ ּתָ ה יְׂ :הוָ  ׁשֹומֵ ַ
ְּת ִפּלָ ה אְ וְ כִ ַץ;
ּכִ י מַ לְ אָ כָ יו יְ צַ ֶּוה ּלָ 
לִ ׁשְ מָ ְר ּבְ כָ ל ְּד ָרכֶ י ס"ת כל"ך אמא תתאה נוק'.
ס"ת

יוה"ך

אמא עילאה

בינה,

עקֹב הָ לַ  לְ ַד ְרּכֹו וַּיִ פְ ּגְ עּו בֹו
ואומר ג"פ :וְ ַי ֲ
עקֹב ּכַ אֲׁשֶ ר
ֱהים .וַּי ֹאמֶ ר ַי ֲ
מַ לְ אֲכֵ י א ִ

אתר קהילת הרמח"ל

תפילת הדרך

ֱהים
ָראָ ם ר"ת ר'פאל א'וריאל מ'יכאל מַ ֲחנֵה א ִ
גבריאל זֶה וַּיִ קְ ָרא ׁשֵ ם הַ ּמָ קֹום הַ הּוא מַ ֲחנָיִ ם.
אומר ג' פעמים:

יתי יְ ֹה ָו ;
לִ יׁשּועָ ְת גילוי קו היחוד קִ ּוִ ִ
יתי ְי ֹה ָו  לִ יׁשּועָ ְת;
לגילוי קו היחוד קִ ּוִ ִ
יתי;
יְ ֹה ָו  לִ יׁשּועָ ְת לגילוי קו היחוד קִ ּוִ ִ
א נ ק ת ם

פ סת ם

ְי בָ < ֶר כְ = יֶ ה ֶו >
ד י ו

נ ס י

פספ ס י ם



וְ ִי ׁשְ מְ ֶ <ר  ;

מֶ לֶ ְך

ם

ָי ֵ?א ר ָי ה וָ @   A

מָ לָ ְך

וִ <יחֻ ּנֶ <ּDךָ ; ִי ? ָּׂשא יִ ְה ׂ: Gו  A
וְ י ֵָׂש=ם לְ > ׁשָ <לֹום;

יִ ְמל ְֹך

ּפָ נָ Bיו אֵ לֶ >י
ּפָ נָיו  Hאֵ ֶ Iלי

תפילת הדרך

ׁשְ מַ ע

אתר קהילת הרמח"ל

יִׂשְ ָראֵ ל ִי ְה ׂ: Gו  אֱהֵ ינּו 

יִ ְה ׂ: Gו  אֶ חָ ד;

יחוד יאהדונהי

גילוי אהבה.

אֶ חָ ד = אהבה = יאאא
יאאא :יהו אל אלהים אדני
גילוי יחוד׃

ּומ ֻיחָ ד תוך.
ְ
אֶ חָ ד ראש ,י ִָחיד סוף,

ַואֲנִ י

מלכות

אדני

ְתפִ ּלָ ִתי לְ  יִ ְה ׂ: Gו 

תפארת

יהוה

ויחודם

עֵת ָרצֹון

ְל ְ'רצֵ ה'

ֱהים
א ִ

ּבֶ אֱמֶ ת

יאהדונהי

אלהים

ּבְ ָרב חַ סְ ֶּד

צָ ָרה נֶהְ ּ ַפ ְך

אל

גילוי היחוד בחיבור א:ראש מ:תוך ת:סוף

ענֵנִ י
ֲ
יִ ׁשְ עֶ;

קום סַ ָּכנָה.
ו ִּמ ּ ֶמ ּנָה יִ ָ ּו ֵׁשעַ וַ ַּדאי ,אֲפִ יל ּו ְ ּבמָ ֹ
מכאן והלאה יכול להוסיף כאוות נפשו .רצוי מאוד לומר פרקי "אשא
עיני"" ,ה' רועי לא אחסר"" ,יושב בסתר" ופיטום הקטורת.

