
 מצווה להפיץ ללא כוונות רווח
  אתרלע"י לינק 

  .קהילת הרמח"ל

ֶּרְך ֶּד ת הַּ ִפלַּ תְּ
ע"פ כוונות מאמר תפילת הדרך

 הרמח"ל הקדוש זי"ע. 
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 אתר קהילת הרמח"ל תפילת הדרך 

  א"ס ב"ה  ָפֶניָךּלְ מִ   כתר ָרצֹון  חב"ד יְיהִ 
 או"א �ֱאֹלֵהינּו    � ְיֹהָו�

תתחבר ֶׁשּתֹוִליֵכנּו   ,חג"ת ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו

 ,ָׁשלֹום)לְ  ַתְצִעיֵדנּווְ (, יסוד ָׁשלֹוםלְ  שכינתך אלינו
 ַתִּגיֵענּווְ ָׁשלֹום, לְ  שכינתך תשמרנו ַתְדִריֵכנּווְ 

 ּוְלִׂשְמָחה בינה ַחִּייםלְ  מלכות ֶחְפֵצנּו ִלְמחֹוז
  ,יסוד ּוְלָׁשלֹום  יאהדונהי יחוד

  ,)ָׁשלֹוםלְ  ַתֲחִזיֵרנּווְ  יאמר היום באותולמקומו  חוזר אם(

 אֹוֵיב לּכָ  ִמַּכף לנו ולכל הנילוים אלינו ַתִּציֵלנּווְ 
 ִמיֵני לּכָ ּומִ , ַּבֶּדֶרְך דיליה וכת אֹוֵרבוְ  ס"מ

תפילת הדרך 

יכוון: לחנוך הדרך בדברי תורה. להתחבר בשכינה ולהשתתף עימה 

בצרתה שגלתה ממקומה ונודדת ממקום למקום, ושיתכפר עוון גלות.  
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  תפילת הדרך 
      

   אתר קהילת הרמח"ל     
 

ן ִּביִׁשין ּוַמְרִעים ּוַמִּזיִקי( פלונית ֻּפְרָעֻנּיֹות

 ׁשֹותּגְ ַהִּמְתַר    וכת דילה ם)ָרִכיְּד ת ּוְתאּונֹו
 יאאאה ַאֲהבָ לְ  ֵננּוּתְ תִ וְ   ,ָלעֹוָלם ָלבֹוא

  יהוה ּוְלַרֲחִמים   אל ּוְלֶחֶסד   אלהים ֵחןלְ 
  ,יסוד ֹרֵאינּו לכָ  ּוְבֵעיֵני   אדני שכינה ֵעיֶניָךּבְ 

 .ַאָּתה ַתֲחנּוןוְ  ִפָּלהּתְ  ׁשֹוֵמעַ  לאֵ  ִּכי
  אזבוגה ׁשֹוֵמעַ   � ָו�י:ׂהְ  ַאָּתה ָּברּוְך

  ;ַץ כִ וְ אְ  ִפָּלהּתְ   

   ,בינה אמא עילאה יוה"ך ס"ת ְךּלָ  הַצּוֶ יְ  וַמְלָאָכי יּכִ 
  .נוק' תתאהאמא  כל"ך ס"ת ָךָרֶכיְּד  לְּבכָ  ָךְר מָ ִלׁשְ 

עּו בֹו ּגְ ַדְרּכֹו ַוִּיפְ לְ ַיֲעֹקב ָהַלְך וְ   פ:"ג ואומר
  ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים. ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ַּכֲאֶׁשר
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  תפילת הדרך 
      

   אתר קהילת הרמח"ל     
 

 ַמֲחֵנה ֱאֹלִהים יכאל'מ וריאל'א פאל'רר"ת ָרָאם 

  ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ַמֲחָנִים.   ַוִּיְקָרא  ֶזה  גבריאל

  

  :פעמים' ג אומר

 ;� �ְיֹהוָ  ִקִּויִתי קו היחודגילוי  ָךתְ ִליׁשּועָ 
 ;ָךתְ ִליׁשּועָ  � �ְיֹהוָ  ִקִּויִתי קו היחודלגילוי 

  ;ִקִּויִתי   קו היחודלגילוי  ָךתְ ִליׁשּועָ   � �ְיֹהוָ 
  
  ם     י   ס   פ  ס פ                                         ם  ת ס  פ      ם  ת   ק   נ  א

ֶר יְ  < יֶ   ָך= כְ ָב> ׁשְ וְ     ֶמֶלךְ  �  �הֶו   ;ָךֶר> מְ ִי

  ם     י    ס    נ        ו   י  ד 

ריָ  @  ה יָ   ֵא? Bיו  ָמָלךְ  A � � ָו   ֵאֶל<יָך ָּפָנ
יֻחֶּנ>Dּךָ  איִ    ;ִו> :ׂהְ יִ  ָּׂש? Gו� �  A ְִיְמלֹך   H יָך ָּפָניו Iֵאֶל  

ֹום ָך< לְ   ָיֵׂש=םוְ      ;ָׁשל>
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:ׂהְ יִ  ִיְׂשָרֵאל עמַ ׁשְ  Gינּוהֵ ֱאֹל � �ו � 
:ׂהְ יִ  Gגילוי אהבה  יאהדונהי יחוד   ;דֶאחָ    � �ו.  

  יאאא =אהבה =  ֶאָחד

  דניא םלהיא  לא  הו�י :יאאא

  .וךת דחָ ּוְמיֻ וף,   ס דָיִחיאש,   ר ָחדאֶ  גילוי יחוד׃

:ׂהְ יִ  ְלָך ְתִפָּלִתי  אדני מלכות ַוֲאִני Gו� �  

ךְ  ָצָרה ָרצֹון ֵעת  יאהדונהי םיחודו יהוה תפארת  ֶנְהּפַ

 ֲעֵנִני   אל ַחְסֶּדָך ְּבָרב   אלהים ֱאֹלִהים ְל'ְרֵצה'

  ;ִיְׁשֶעָך סוף:תתוך :מראש :אגילוי היחוד בחיבור  ֶּבֱאֶמת
  

ָנה ָמקֹום ַסּכָ אי, ֲאִפילּו ּבְ ַע ַוּדַ ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ   .ּוִמּמֶ

לומר פרקי "אשא  סיף כאוות נפשו. רצוי מאודמכאן והלאה יכול להו
  "יושב בסתר" ופיטום הקטורת."ה' רועי לא אחסר",  ,עיני"
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