
 

 דיני תפילת הדרך 
 

 שנאמרו בשיעור השבועי
 שלח, קרח, 



העץ "חיים" הוא למחזיקים ב
גיליונות "נועם שיח" להפצת דבר ה'  

הגבר שם עול לעצמו  זו הלכה נתנדבו ע"י 
להחזיק ולפאר מרביצי התורה ולומדיה 

  הרבני הנגיד  ה"ה

הי''ו   חיים הלוי מייזעלס  מו''ה 
לעילוי נשמת 

 שיעורי ההלכה ע"י מורינו אב"ד קהילתנו שליט"א 
 AM 11:00 – 10:00בין השעות   נאמרים בכל שבוע ביום ראשון

16th     -דקראסנא   בבית מדרשנו Avenue & 44 th Street 

 noiyamsiach@gmail.comל : בכל ענייני הקובץ ניתן לפנות למיי 
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 תוכן הענינים 
 

 .......... עמ' א'............................................................. הקדמה
 

 ...... עמ' ה' ... . ................... ............. המקור לתפילת הדרך בנסיעה
 

 .עמ' ה' .... מה הוא השיעור מרחק בנסיעה לחיוב אמירת תפילת הדרך 
 

 'ז. עמ' . ........ הטעם שפחות מפרסה אינו מתחייב לומר תפילת הדרך
 

 ............................... עמ' ח'  אימתי הזמן הרצוי לומר תפילת הדרך
 

 ... עמ' י'  הטעם לאלו שנוהגים לומר תפילת הדרך לפני היציאה לדרך
 

 .... עמ' י"ג ................. האם בנסיעה בעיר ג"כ צריך לומר תפילה זו
 

 

 האם אפשר להוציא את כל הנוסעים  
   ע"י אחד שאומר את תפילת הדרך בקול רם 

 ......................... עמ' י"ד או שכל אחד  צריך לומר בעצמו תפילה זו
 

 ....................... עמ' י"ז  האם נשים מחוייבות בתפילת הדרך או לא
 

 ..... עמ' י"ט באם אינו זוכר את נוסח הברכה במדוייק מה צריך לברך
 

 מה הדין באם מסתפק אם אמר תפילת הדרך  
 ............................................ עמ' י"ט האם צריך לחזור ולאומרה 

 
 מה הדין בנסיעה מעיר לעיר כשרק "בהליכה"  

 ................. עמ' כ' ב"זמן" הנסיעהדקות ולא  72יש את השיעור של  
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 מה הדין כשנוסעים משך יום שלם ברציפות לכמה מקומות  
 מרחק פרסה   ובין כל מקום ומקום יש כמה פעמים

 עמ' כ"ד............................  האם צריך לומר כמה פעמים תפילה"ד
 

 עד מתי נחשב ההגדרה של "אותו היום"  
 ............................................... עמ' כ"ה  מתפילה"דלגבי הפטור 

 
 מה הדין כשנוסע למקום רחוק שזמן הנסיעה למקום זה  

 שונים הוא כמה ימים ובדרך עוצר במקומות
 וזה חלק מתכנית הנסיעה,  

 ........................... עמ' כ"ו  האם צריך לברך כמה פעמים תפילה"ד
 

 צריך להסמיך תפילת הדרך  הענין ש
   ......................... עמ' כ"ח כברכה הסמוכה לחברתה לפני אמירתה

 
 ....... עמ' כ"ט  האם צריך לעצור באמצע הדרך לומר את תפילת הדרך

 
 עמ' ל'  ............. .............. עוד סגולה נפלאה באמירת תפילת הדרך

 
  ל"ג.... עמ' . ............. ענין גדול לקחת עמו לדרך את הטלית ותפילין

 
  ל"ד..... עמ' . .... חשוב או מכהןענין גדול לפני יציאה להתברך מאדם 

 
 ל"ד.... עמ' .. ...... .. גודל הזהירות של תפילה זו ולא להקל באמירתה
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  ב"ה

 השיעור השבועי של מורינו הגה"צ 

 אב"ד דקהילתינו שליט"א 

 כ"ז סיון תשפ"ב-כ')חו"ל(   קורח –יום ראשון פרשת שלח 
 

 הלכות תפילת הדרך  

התוספות  הקדמה:  מבעלי  זקנים  דעת  בפי'  כתוב  על    מצאתי 

משנאיך   וינסו  אויבך  ויפוצו  ה'  קומה  וגו'  הארון  בנסע  "ויהי  הפסוק 

מפניך", שאע"פ שהיה להם לישראל את ארון ברית ה' שהלך לפניהם  

ועל פי ה' יסעו, ואעפ"כ מכיון שהלכו   יחנו  לראותם הדרך, ועל פי ה' 

ועקרבים  נחשים  אשר  הנורא  תפלת    במדבר  לומר  צריכים  היו  בו  יש 

ואומר ה"דעת זקנים" שפרשת "ויהי בנסע הארון"  הדרך שלא ינזקו,  

 . וגו' זו היא תפלת הדרך שאמרו כלל ישראל במדבר, וזה דבר פלא

שיש אימרא בשם    וגם רואים ענין זה כבר מימי יוסף הצדיק, 

גדול מאוד  לו אוצר ספרים    ה"אמרי אמת" מגור זצ"ל  שידוע שהיה 

לו   היה  ובינהם  רבים,  וכת"י  נדירים  ספרים  הרבה  שם  כת"י  והיו 

  תלמידו הגדול של האר"י הק', וכת"י   מהרה"ק רבי חיים ויטאל זצ"ל

זה היה פי' והגהות על המכילתא, ורצה מאוד להדפיסו, וכשנסע לאר"י  
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בשנת תרצ"ו  לקח עמו את הכת"י ומסרו למוציא לאור מפורסם שיטפל  

 בזה ויוציא לאור את פי' של הגר"ח ויטאל זצ"ל. 

למעשה, בשנים אלו היה באר"י מצב קשה מאוד, באותה שנה   

באפשרות לטפל בענין זה,    פרצו מאורעות הדמים באר"י וכו' ולא היה

והדבר נמשך הרבה זמן, והמו"ל כשראה שהדבר לא עולה בידו החליט  

להחזיר את הכת"י לאמרי אמת ששהה כבר אז בפולין, וזה כבר היה  

מאר"י   שיצא  מי  היה  לא  וכבר  באירופה  הנוראה  המלחמה  ערב 

לאירופה, ורק הרה"ק מקארלין זצ"ל נסע אז לאירופה ומסרם לו ע"מ  

 נם שם חזרה לאמרי אמת. שית

רבי    הרה"ק  היה  לאירופה  מאר"י  שיצא  האחרון  האדמו"ר 

שהתעקש לחזור לצאן מרעיתו    אברהם אלימלך מקארלין הי"ד זצ"ל,

על אף הפצרות חסידיו שלא יחזור, והיו חסידים שהשכיבו עצמם תחת  

גלגלי הרכב למנעו מנסיעה זו ]שהמצב שם כבר היה איום ונורא[ והוא  

אותם שיזרקם משני העולמות אם יפריעו לו, ונסע חזרה ונהרג  הזהיר  

על קדה"ש ביחד עם צאן מרעיתו שם באירופה, הרה"ק מקארלין אמנם  

הביא חזרה את הכת"י  לפולין אבל אז כבר פרצה המלחמה נוראה ולא  

 והכת"י נאבד. היה יכול להחזירם לידיו של האמרי אמת, 
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מוראות  את  לאחמ"כ  ששרד  אמת  ועלה    האמרי  המלחמה 

לארה"ק בניסים גלויים, הדבר הראשון שעשה, הוא לברר אצל המו"ל  

כל   את  ממנו  ששמע  ואחר  הדפיסו,  והאם  הכת"י  עם  נעשה  מה 

הגילגולים שעבר הכת"י והמסירה להרה"ק מקארלין הי"ד זצ"ל והבין  

שהכל נאבד היה לו צער גדול מזה, ופנה למו"ל ושאלו האם הוא זוכר  

ר שכתוב שם בכת"י, שהרי בדר"כ כשהולכים להדפיס  איזה שהוא דב

וענה לו שאינו זוכר   איזה ספר לפני ההדפסה מדפדפים בניירות אלו, 

 מאומה מהכתוב שם.

,  וחשב קצת האמרי אמת ואמר שהוא זוכר משהו מהנכתב שם 

"שאחר שסיים  שבהקדמה על הספר כותב הגר"ח ויטאל זצ"ל וז"ל,  

החיבור   פאת  בחלום  לו  הפסוק  ירוש נתגלה  מקץ    על  פרשת  בסוף 

שכתוב שם "הם יצאו העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על ביתו קום  

על השבטים שיצאו עם   ]הפסוק מדבר  והשגתם"  רדוף אחר האנשים 

אביהם[   ליעקב  לחזור  התבואה  שהם  שקי  לפרט  הכתוב  צריך  ולמה 

דע  , אלא שיוסף הצדיק ייצאו מהעיר ולא הרחיקו ואז אמר יוסף וגו'

מילין שזה פרסה   ד'  וירחיקו מהעיר מרחק  יצאו  כבר  שאם האחים 

אחת שאז יש כבר חיוב לומר תפילת הדרך והם הרי יאמרו תפילה זו,  

, שע"י תפילה זו הם יהיו בטוחים  אז לא יוכל כבר לעשות להם שום דבר

למהר   ביתו  על  אמר לאשר  ולכן  תקלה,  כל  ללא  שהדרך תעבור להם 
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שירחיקו מהעיר ד' מילין ע"כ, ורואים מכאן שכבר  לרדוף אחריהם לפני  

 בימי יוסף הצדיק היה את הענין של תפילת הדרך.

עוד    אלו  מדברים  לבאר  שיכולים  ואמר  אמת  האמרי  והוסיף 

, כי יתכן שזה הטעם שצוה יוסף למלא את אמתחותיהם בהרבה  רמז

תבואה, בכדי שהשקים יהיו כבדים במשקל ויקשה על האחים למהר  

 . ויספיקו להשיגםמפאת כובד השקים, ולא יעברו את הד' מילין  בדרך

שמעתי בשם הרה"ג רבי אפרים וואקסמאן שליט"א ר"י מאור   

רח"ל,   הקשים  דרכים  תאונות  הרבה  אחרי  שעקב  במאנסי,  יצחק 

והתעניין אצל האנשים שהיו מעורבים בה, ושמע ששכחו לומר תפילת  

 הדרך לפני הנסיעה. 

רואי  לעיל  לא  מהאמור  הוא  תפילת הדרך  ענין אמירת  ם שכל 

ועכשיו בימות הקיץ שהרבה יהודים יוצאים לדרך הלוך  דבר פשוט,  

,  וחזור, צריך לדעת דיני ועניני תפלת הדרך שזו שמירה גדולה בדרכים

בבעלזא אמרו שאם רק לומדים הענין של כל דבר אז ע"י הלימוד כבר  

בלימודינו את הלכות אלו וכמו"כ  יצאו יד"ח ענין זה וניצולים ממנה,  

 נזכה להנצל בעזהש"י מכל צרה וצוקה ומכל נזק ותקלה.
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 המקור לתפילת הדרך בנסיעה  א.

בגמ'  הוא  הדרך  תפילת  של  הברכה  ונוסח  דף   ברכות  מקור 

כ"ט:, שאליהו הנביא הגיע לרב יהודה ואמר לו "וכשאתה יוצא לדרך  

קב אמר רב חסדא  המלך בקונך וצא, מאי המלך בקונך וצא, אמר רב יע

זו תפלת הדרך", פרש"י "המלך בקונך" טול רשות, פי' כשאתה יוצא  

זו,   לדרך  לצאת  קונך  שהוא  מהקב"ה  רשות  תטול  כן  לפני  לדרך, 

כל היוצא לדרך  ובהמשך כתוב בגמ' שם "ואמר רב יעקב אמר רב חסדא  

הדרך, תפלת  להתפלל  הדרך,    צריך  תפלת  מאי  הגמ'  רצון שואל  יהי 

לשלום  ותצעידני  לשלום  נוסח    שתוליכני  כל  מופיע  בגמ'  ושם  וכו", 

הברכה של תפלת הדרך, אמר אביי לעולם לישתף איניש בהדי ציבורא,  

,  "שתוליכנו" לשלום "ותצעידנו" לשלוםהיכי נימא יה"ר מלפניך וכו'  

פרש"י שם, אל יתפלל תפלה בלשון יחיד אלא בלשון רבים שמתוך כך  

 תפילתו נשמעת. 

 מה הוא השיעור מרחק בנסיעה לחיוב אמירת תפילת הדרך  ב.

בגמ' ברכות דף ל. איתא, אימת מצלי ]פי' מתי הוא החיוב לומר   

תפלה"ד[ אמר רב יעקב אמר רב חסדא משעה שמהלך בדרך, עד כמה,  

אמר רב יעקב אמר רב חסדא עד פרסה, וכמה הוא פרסה, ד' מילין, זמן  
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, זאת אומרת כשמרחיקים מחוץ    –ות  דק  72  –הליכה של ד' מילין הוא  

 דקות אז יש חיוב לומר תפילת הדרך.  72לעיר שיעור הליכה של 

זמנה    כמה  עד  פי'  כמה",  "עד  הגמ'  דברי  מב'  שם  בגמ'  רש"י 

הדרך   תפילת  לומר  יכולים  פרסה  עד  היא שרק  והמשמעות  להתפלל, 

 . אבל אחרי פרסה א"א כבר לומר תפילת הדרך

רש  של  טעמו  הוא  וצ"ב מה  רש"י  מב' שטעמו של  המאירי  "י, 

משום דרש"י מפרש לעיל הגמ' בברכות דף כ"ט: שאליהו הנביא הגיע  

לרב יהודה ואמר לו כשאתה יוצא לדרך 'המלך בקונך', פרש"י שיקח  

רשות מקונו לצאת לדרך, והוא תפילת הדרך, ולפי זה מבואר שי' רש"י,  

ובאמצע משום   לדרך  יצא  כבר  שאדם  מהראוי  יזכר    שאינו  הנסיעה 

רשות ביקש  פרש"י    שלא  ולכן  מהקב"ה,  רשות  לבקש  אז  יחליט 

שמשמעות הגמ' של "עד כמה" הוא עד מתי אפשר לומר תפילת הדרך  

אבל   מילין,  ד'  שהוא  פרסה"  "עד  הגמ'  אומרת  וע"ז  רשות,  ולבקש 

 לאחמ"כ כבר הפסיד את היכולת לומר תפילת הדרך.

הבה"ג שחולק על פירוש  שי'  ורש"י שם מביא עוד שיטה והוא   

ממתי מתחיל זמן החיוב של  , ומב' את שאלת הגמ' "עד כמה" פי'  זה

, היינו כמה צריך להרחיק מהעיר להתחייב לומר  אמירת תפילת הדרך
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ומשיעור זמן זה  ד' מילין,    –תפילה"ד, והגמ' אומרת שזה "עד פרסה"  

 תפילת הדרך. והלאה משך כל הנסיעה הוא יכול לומר

שלכתחילה יש לחוש לשי' רש"י  ' ק"י סעי' ז' מבואר  בשו"ע סי 

של   מעיבורה  שיצא  אחר  הראשונה  פרסה  בתוך  הדרך  תפילת  לברך 

, והוא שבעים אמה וב' שלישי אמה מסוף העיר לאחר שכלו כל  העיר

יאמר אותה כל זמן שהוא בדרך,  לאומרה  עד אז,    ואם שכחהבתים,  

לתוך פרסה של עיבורה של העיר    ]כשי' הבה"ג[, ובלבד שעדיין לא הגיע

הסמוכה לעיבורה של    אם כבר הגיע לתוך פרסה שרוצה לילך בה, אבל  

 "אתה ה". מבו' במחבר שאומר תפילת הדרך בלא חתימת ברוך עיר, 

 הטעם שפחות מפרסה אינו מתחייב לומר תפילת הדרך  ג.

הטעם שפחות מפרסה אינו מתחייב לומר תפילה"ד, מב' בט"ז   

משו ו'  "שתצילנו  ס"ק  משום  חז"ל  תיקנו  הרי  הדרך  שתפילת  ם 

מליסטים וחיות רעות בדרך ופורעניות", והרי הליסטים והחיות רעות  

אין מטבעם ודרכם להסתובב במקום הסמוך לעיר, ולכן הם מתרחקים  

וחכמינו ז"ל שיערו שעד ד' מילין הליסטים  מהעיר לבצע את זממם,  

קבעו ולכן  שם,  נמצאים  לא  רעות  לומר    והחיות  אי"צ  פרסה  שעד 

 . תפילת הדרך
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 אימתי הזמן הרצוי לומר תפילת הדרך.  ד.

ביארנו לעיל השי' אימתי חל זמן החיוב לומר, אבל אימתי הזמן   

אותה   "יאמר  כותב  ז'  בסעי'  המחבר  אותה,  "שהחזיק  לומר  אחר 

ועל דברי מחבר זה יש מחלוקת הפוסקים, הט"ז והמג"א מה    בדרך",

 משמעות הדברים. 

שוודאי  דעת הט"ז בס"ק ז' ש"מחזיק בדרך" הפי' הוא שיודע   

ואפי' שעדיין לא יצא, יכול כבר אז לומר תפילה"ד,    יוצא עכשיו לדרך

וכותב עוד "וראיתי לקצת,    "ויכול לומר אותה אפילו בתוך העיר"וז"ל,  

ואין  מקפידים שלא לומר אותה עד שהוא דווקא חוץ לעיר על השדה,  

 ודעתו הוא שאין למנהג זה כל סמך ועיקר.  לזה שורש ועיקר",

ומביא הט"ז ראיה לדבריו, מכיון שהמחבר לפני הלכה זו מביא   

מרוטנברג שהקפיד לומר את תפילת הדרך כברכה    את מנהג המהר"ם

המהר"ם   אמרה  ואימתי  טו(  אות  להלן  )יבואר  לחברתה  הסמוכה 

שהיה נוהג לאומרה אחרי ברכות השחר  מרוטנברג, כותב ע"ז המחבר  

חסדים טובים לעמו ישראל, וא"כ הרי היכן שהה    לאחר ברכת הגומל

מ"ד או בבית,  בוודאי שהיה אז בשעת התפילה או בביהאז המהר"ם,  

, ורואים מכאן שאפשר כבר לאומרה אפי' לפני שיוצא  ואעפ"כ אמרה אז

 בפועל לדרך. 
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תפילת    שאומרים  הרבה  שיש  אף  שעל  לבאר,  הט"ז  וממשיך 

לעיר,   מחוץ  כשהם  דווקא  בציבורהדרך  נשתרש  הזה  מכיון    המנהג 

לא יצא לבדו לדרך ]בזמנם היה סכנה גדולה    שבזמנם אדם יחידי בדר"כ

לצאת לדרך בשיירה    התאספו קבוצת אנשיםלצאת לדרך יחידי[ אלא  

ואמרו כולם ביחד את  אחת והתאספו מיציאה מן העיר ואז יצאו לדרך,  

באמירת תפילה    התפילה שזה יהיה להם יותר זכות לשמירה בדרכים

בגמ', שאביי אומר שיא  ולכן מצינו  ברבים,  נוסח התפילה  זו  מרו את 

בלשון רבים "ותתננו" ולא בלשון יחיד "ותתנני", בכדי לכלול את עצמו  

בירא  שגדול הוא זכות הרבים לשמירה בדרך, אבל לדינא סעם הרבים,  

לט"ז שיכול לאומרה אפי' כשהוא עדיין בביתו בעיר ורק מתכונן    ליה

 לצאת לדרך. 

לאומרה כשהוא  חולק על הט"ז וכותב, שאין  המג"א בס"ק י"ד   

ומב' דברי המחבר  עדיין בעיר "החזיק בדרך" שפי' הוא "בדווקא"  , 

  שלא יאמרו תפילת הדרך עד שיצא ג"כ , ומוסיף המג"א  החזיק בדרך

מעיבורה של עיר שבעים אמה ושיריים, דעיבורה של העיר דינו כהעיר  

 ושיעורו הוא קצת יותר ממאה וארבעים פי'ס. ממש, 

וכ  והפמ"ג  רבה  המג"א,  האליה  כשי'  החזיקו  המשנ"ב  ושכן  ן 

רוב הפוסקים,   דעת  בפשטות  הוא  וכן  כשי' הט"ז,  ולא  לנהוג,  צריך 

 . שהמשמעות "החזיק בדרך" הוא כשכבר יצאו לדרך ובשיעור הנ"ל
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בתשובות והנהגות או"ח סי' קצ"ט להגר"מ שטרנבוך שליט"א   

מגיע  שמיד כשדן בשאלה זו מתי יאמר תפילה"ד וכותב וז"ל, "שמעתי  

עיר   של  מעיבורה  עוד  הרחיק  שלא  אף  לעיר,  חוץ  הראשי  לכביש 

, ושמעתי מעד  ]שבעים אמה ושיריים[, צריך כבר לומר תפילת הדרך"

זצ"ל   קנייבסקי  יעקב  ישראל  רבי  הגאון  למעשה  נהג  שכן  נאמן 

בפרסה   שרק  דס"ל  ראשונים  יש  "שהרי  עוד,  וכותב  ]הסטייפעלער[, 

]שי' רש"י[ ולאחמ"כ אסור כבר לומר    ראשונה אפשר לומר תפילת הדרך

 ולכן עדיף ומהודר לומר מיד כשיוצא ל'הייווע'י".תפילה"ד, 

הדרך    תפילת  לומר  נהג  זצ"ל  באמצע  אבי  כבר  כשהיה 

ברידז'ש' וואשינגטון  אז  ה'ז'שארז'ש  המג"א  דברי  שלפי  ואמר   ,

במקום זה היכן שהוא נמצא, כבר יש את השיעור של קצת יותר ממאה  

 ם פי'ס מהעיר, וזה כשי' המג"א והאליה רבה ועוד. וארבעי

ולכן על אף שרוב העולם נוהגים שאומרים את התפילה כשכבר   

להם   יש  לדרך  היציאה  לפני  לאומרה  שנוהגים  אלו  מ"מ  לדרך,  יצאו 

 הרבה מקורות על מי לסמוך. 

 הטעם לאלו שנוהגים לומר תפילת הדרך לפני היציאה לדרך  ה.

הע   ושורש  יסוד  מקומות  בספר  בהרבה  שמשמע  מביא  בודה 

לדרך"   שיוצא  "קודם  הוא  הדרך  תפילת  שעיקר  נהגו  בזוה"ק  ולכן 
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הט"ז   כשי'  לדרך  שיצאו  לפני  הדרך  תפילת  שאמרו  צדיקים  הרבה 

 והזוה"ק, וכן מובא במנהגי קאמרנא לנהוג כך. 

ושורש    היסוד  דברי  את  מביא  ב'  חלק  יעקב"  "משנת  ובשו"ת 

",  וכן שמעתי מגדולים שנהגו כןיף על זה "העבודה בשם הזוה"ק, ומס

אמר   זיע"א  מסאטמאר  האדמו"ר  שהרה"ק  מובא  מקומות  ובכמה 

 תפילת הדרך לפני יציאתו לדרך. 

עוד    את תפילת הדרך  יש  לומר  רבים  נוהגים  כיום  למה  טעם 

לדרך היציאה  ה"רוקח",  לפני  בשם  מביא  י'  בס"ק  שהא"ר  משום   ,

, וזה מצוה יותר,  בעמידה ובכובד ראששיותר טוב לומר תפילת הדרך  

  ועפ"י זה יש לנו עוד סמך למנהג הרבה צדיקים כשי' הט"ז והזוה"ק 

לומר את תפילה"ד לפני היציאה לדרך, מכיון שאז בדר"כ יכולים לומר  

 את התפילה בעמידה ובכובד ראש. 

זהיש    למנהג  'ערעפלא'ן'  עוד טעם  עם  נוסע  , משום שכשאחד 

כשה'ערעפל רק  מילין  ונזכר  ד'  של  השיעור  אז  לאויר,  מתרומם  א'ן' 

כחלום יעוף, ולא יוכל כבר לצאת    – שהוא כשלושה מיי'ל עובר כ"כ מהר  

יד"ח הברכה לשי' רש"י, ולכן גם מטעם זה נהגו לומר את התפילה לפני  

 היציאה לדרך. 
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מביא,    זצ"ל,  ממונקאט'ש  להרה"ק  או"ח"  "נימוקי  בספר 

זו עם אביו ה"דרכי תשובה" לגבי    שהרבה משא ומתן היה לו בהלכה 

שיטות הט"ז והמג"א דלעיל, ודן עם אביו מתי יש לומר תפילת הדרך,  

הנסיעה ישנם הרבה ערים  וכותב ע"ז, דלפי עניות דעתו מכיון שבדרך  

ועד שיזכר לומר תפילת הדרך    ועיירות שסמוכים  כ"כ אחד למשנהו, 

פסיד את אמירת  כבר יהיה בתוך הפרסה הסמוכה לעיר שרוצה לילך וי

הברכה  בחתימת  ברכבת 'השם'  בנסיעה  הדבר  הוא  וכותב שביותר   , -  

ה'בא'ן' שהיא נוסעת מהר מאוד, ובנקל אפשר להגיע למצב שכבר לא  

הדיעות לכל  'שם'  בחתימת  הדרך  תפילת  לומר  נמצא  יוכלו  וא"כ   ,

קולא יהיה  כמג"א  שנחמיר  הרה"ק  ,  שהחומרא  סובר  ולכן 

הוג כשי' הסוברים שצריך לומר תפילת  ממונקאט'ש זצ"ל שכדאי לנ

 הדרך לפני שיוצאים לדרך.

מוסיף  הוא  סברא  בלא  ועוד  ארוכה  נסיעה  כשנוסע  שאפילו   ,

ערים ועיירות בקרבת מקום, מ"מ מכיון שלפעמים עד שהוא נזכר לומר  

מהעיר,   פרסה  ממרחק  יותר  כבר  נמצא  הוא  הדרך  והרי  תפילת 

עד מרחק פרסה מה לברך  עדיף  ולכן כתב   עירלכתחילה    כשי' רש"י, 

 שכדאי ביותר לומר תפילת הדרך לפני שיוצאים לדרך.
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ובאמת בימינו צריכים ביותר לומר תפילת  ובסוף דבריו כותב, " 

לו תקלה שימצא   יארע  ]באנהוי'ף[ שלא  בביאתו לחצר המסע  הדרך 

 ה'בא'ן' כרצונו". 

יודע            כולם  ערעפלא'ן  עם  כשנוסעים  בזמנינו  ים  וכיום 

מגיעים   כשכבר  אפי'  לפעמים,  קורים  ועיכובים  קשים  כמה 

ל'עיראפאר'ט' בזמן לנסיעה, ומתעכב מסיבות שונות, ולכן צריכים גם 

ובזמן,    "זע ילך כשורה  והכל  תפילה מיוחדת שישיג את הערעפלא'ן 

 ללא כל עיכובים.

 האם בנסיעה בעיר ג"כ צריך לומר תפילה זו ו. 

"ליסטים וחיות רעות"  בפשטות בנוסח של תפילת הדרך כתוב   

לעיר מחוץ  בנסיעה  שכיח  היה  מביא,  שזה  ח"ד  ברכות  ובירושלמי   ,

כותב   היה  לדרך,  כשהלך  יונה  ורבי  סכנה,  בחזקת  הם  הדרכים  שכל 

צוואה לב"ב, כ"כ היו הדרכים אז בחזקת סכנה מחמת ליסטים וכדו',  

 זור בשלום לביתו. והיה צריך הרבה סייעתא דשמיא לח

שגם בנסעם בעיר עצמו היו אומרים  אבל היו גדולי עולם שנהגו   

וכן שמעתי מר' אלעזר אבסטפעלד  תפילת הדרך בלא חתימת 'שם'  ,

הי"ו שהאדמו"ר מבאבוב זצ"ל כשהיה נוסע בעיר היה משתדל לדבר  
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בתפילת הדרך, שזה יהיה סגולה להנצל בנסיעה   "בענין ה"שם המרומז

 נה.  זו מכל סכ

בעיר    קצרה  נסיעה  בנוסעו  שאפי'  זצ"ל  אויערבאך  הגרש"ז 

'שם' חתימת  בלא  הדרך  תפילת  אומר  היה  שלפי  עצמו  ואמר   ,

ה"עקסידנעט'ן" שקורה כיום בעיר עצמו, נ"ל שעוד יותר נחוץ בנסיעה  

 בעיר לומר תפילת הדרך. 

משה    רבי  מהגאון  קצ"ט  סי'  ח"א  והנהגות  בתשובות  וכן 

מ  שליט"א  החזו"אביא  שטרנבוך  ריבוי  זצ"ל,    בשם  עקב  שבזמנינו 

תאונות הדרכים היה לנו לברך תפילת הדרך גם בנסיעה בתוך העיר,  

 אלא שאין לנו כח לחדש.

עקסידענ'ט    יותר  שיש  מראה  שה"סטאטיסטי'ק"  שמעתי  וכן 

, וא"כ  רח"ל בעיר מבחוץ לעיר, וגם בנסיעה בעיר צריך שמירה גדולה

 נוסעים.תפילה זו נוגע לכל מקום ש

את   ז. שאומר  אחד  ע"י  הנוסעים  כל  את  להוציא  אפשר   האם 

 תפילת הדרך בקול רם או שכל אחד צריך לומר בעצמו תפילה זו.           
  

הדרך           ברכת תפילת  של  טיבה  מה  בפוסקים  דיון  זו  יש  האם   ,

הוא שאם זו תפילה, אז לא מצאנו    והנפק"מ ביניהםתפילה או ברכה,  
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יד"ח   האחרים  את  ומוציא  מתפלל  שאחד  שנוהגים  מקום  בשום 

ציבור   דין שהשליח  יש  להתפלל  כלל  יודע  ורק כשאחד אינו  בתפילה, 

מתפלל ומוציא אותו מדין שומע כעונה, אבל בלא"ה כל אחד מחוייב  

ואחד  כעונה  שומע  של  הדין  מצינו  בברכות  משא"כ  להתפלל,    בעצמו 

מוציא את הרבים, כגון בברכות מגילה וברכות שהחיינו שנוהגים כך,  

 ויוצאים מדין שומע כעונה.

הדרך,  תפילת  לענין  כאן  גם  אז    וא"כ  ברכה  שזה  אמרינן  אי 

יכול   הברכה  את  שומעים  הנוסעים  וכל  רם  בקול  שהאומר  בוודאי 

להוציאם יד"ח ברכה זו, אבל אם זה תפילה אז החיוב הוא על כאו"א  

יד"ח  ל להוציא את הרבים  יכול  ואין האחד  זו,  ולהתפלל תפילה  ומר 

 תפילה זו.

]בדרך אגב, צריך לדעת שאלו שנוהגים להשמיע תפילת הדרך   

ואומרים את התפילה ע"י המיי'ק, יש  בנסיעה שיש בה הרבה נוסעים  

כשמשמיעים אותו    בזה שאלה גדולה בפוסקים אם יוצאים יד"ח ברכה

 לסוברים שתפילת הדרך זו ברכה.[ ע"י המיי'ק, אפילו 

פוסקים    ולא  יש  תפילה  זו  הדרך  שתפילת  ראיה  שמביאים 

, דהטור סי' ק"י שואל, למה לא מתחילים את ברכת תפילת הדרך  ברכה

ב"ברוך אתה ה", ומב' משום שזו אינה ברכה אלא תפילה בעלמא, שלא  
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ים  הרי מלשון הטור רואכברכת הנהנין וכדו' אלא בקשת רחמים היא, 

 שהוא תפילה ולא ברכה. 

סי' ר"ל כותב, "שכל ברכה צריכה    במשנה ברורההשערי ציון   

שם   בה  שאין  ברכה  רואה  וכשאתה  ומלכות,  שם  הזכרת  בה  שיהיה 

תפילה"    –ומלכות   אלא  ברכה  שאינה  סימן  זה  העולם",  "מלך  היינו 

אף על פי  אפי' כשמסיימים בתפילת הדרך ברוך אתה ה',    ואם כןע"כ,  

זה ראיה שזה רק    ,"מלך העולם"ם בתפילה זו  שלא אומרימכיון    כן

 ברכה ולא תפילה. 

כותב ראיה נכונה  הגר"י קמינצקי זצ"ל בספרו "אמת ליעקב"   

, משום שהלכות תפילת הדרך בשו"ע, כתבם הטור והמחבר  שזה תפילה

וזו הוכחה ברורה שזה  הלכות אלו בהלכות תפילה ולא בהלכות ברכות,  

 רק תפילה ולא ברכה. 

לגבי תפילת הדרך,    בוודאי רצוי שכל  וא"כ לענינינו  לכתחילה 

, וכשנוסעים כל המשפחה יחד או  אחד ואחד יאמר בעצמו תפילת הדרך

גדול,   וכל  ציבור  ולאט,  רם  בקול  התפילה  את  יאמר  שאחד  אפשר 

, וכן הדבר כשנוסעים יחד ב'בא'ס'  הנוסעים יאמרו אחריו מילה במילה

ב'מיי יאמרו אחריו את  ואחד אומר את התפילה  ק' אז כל השומעים 

 ובאופן כזה יצאו  לכו"ע יד"ח. תפילת הדרך, 
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גם אלו שכן נוהגים שאחד אומר את תפילת הדרך בקול  אבל   

את כל הנוסעים יד"ח, יש להם מקור, דמ"מ יש   רם בלא מיי'ק ומוציא

לומר   להשתדל  אחד  לכל  כדאי  ומ"מ  ברכה.  שזה  בעצמו  שסוברים 

הנס בעת  זו  הפוסקים,יעה,  תפילה  ברוב  מבו'  ברוב    וכן  נהגו  וכן 

 המקומות באר"י. 

 האם נשים מחוייבות בתפילת הדרך או לא  ח.

אע"פ שמצינו שלענין תפילה מקילין לנשים, דסגי להם רק ברכת   

השחר כמבואר במג"א סי' ק"ו ס"ק ב', אבל לגבי תפילת הדרך מצינו  

 דו"ד בפוסקים.  

סי' ל"ה, נשאל שאלה זו, וכותב    ה"לבושי מרדכי" תנינא, יור"ד 

שהגמ' בקידושין דף ל"ד. מבעי' ליה שם, האם נשים מחוייבות במזוזה  

או לא, ואומרת ע"ז הגמ' אטו נשי לא בעי חיי, משום דכתיב בפסוק  

וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך וסמיך ליה למען ירבו ימיכם וגו',  

שגם   הגמ'  אומרת  ולכן  המזוזה,  סגולת  היא  מחוייבות  שזו  נשים 

להנצל  במזוזה,   בעי  לא  נשי  אטו  בדרכים,  בנסיעה  כאן  ה"ה  ולכן 

 מסכנה, ובוודאי שנשים גם מחוייבות בתפילת הדרך.

זו ג"כ לנשיאת חן וחסד ורחמים    ועוד הרי מתפללים בתפילה 

יז(   אות  להלן  ג"כ  )יבואר  בעי  לא  נשי  אטו  להוסיף  אפשר  זה  וע"פ 
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רי מצינו בחז"ל הרבה דברים שהתירו  , דהלנשיאות חן וחסד ורחמים

לומר   אפשר  זה  מטעם  גם  ולכן  בעלה,  על  תתגנה  שלא  בכדי  לאשה 

 שנשים ג"כ מחוייבות לומר תפלת הדרך כמו האנשים.

כיון    במדרש רות איתא,חיוב הנשים במזוזה,  ]בדרך אגב, לגבי   

ששמעה נעמי כך, ]פי' שרות התעקשה ללכת עמה ולחבור לעם ישראל[  

סודרת לה הל' גרים, אמרה לה ביתי וכו' אין דרכן של בנות    התחילה 

 ישראל ללון בבית שאין שם מזוזה, ע"כ 

ולכאורה מדרש זה קשה להבין, דלא מצינו איסור כזה, שהרי   

החיוב הוא רק לקבוע מזוזה בבית שדרים שם ל' יום, אבל ללון לינת  

שמה  ן נפלא,  לילה במקום שאין מזוזה לא מצאנו חיוב, ורואים מזה עני

שלא היה דרכן של בנות ישראל ללון בבית כזה לא היה משום ענין של  

וגם ענין  של בנות ישראל להחמיר עליהן,    הלכה, אלא משום הרגש ליבן

 .[זה הוא חלק מהגירות, לחיות עם הרגשים של יהודי

ראיתי דבר נורא בשם הגר"ש    ]עוד בענין השמירה של מזוזה, 

איך יכול להיות שלצערינו יש כ"כ הרבה בתים  וואזנער זצ"ל שאמר, ש 

יש   יהודי  בית  בכל  רפואיות, הרי  בעיות  יש שם  ישראל שרח"ל  בכלל 

מזוזה בפתחו, ואפי' בבתים שהם רחוקים משמירת תורה ומצוות אבל  

לבית   שמירה  היא  המזוזה  והרי  מוותרים,  לא  הם  המזוזה  על 
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ש השם  שהרי  הוא  - ד-מהמזיקים,  ואיתא  י'לתות  ד 'ומר  שי  'שראל, 

ואמר הגר"ש זצ"ל  ".  זז מות בספרים הק' שרמז "מזוזת" הוא אותיות " 

שבכל פעם שמכניסים לבית כלי בלי פילטע'ר נמחקים עי"ז מהמזוזה  

עי"כ ונפגמת  בה  הכתובות  התיבות  מאורות  מהבית   קצת    השמירה 

ע"כ, וצריך לפרסם דברים אלו ברבים, בכדי שיראו כאו"א להשתדל  

לשמור על ענין זה אפי' כשהדבר עולה בקושי, צריך אבל    בכל האפשרות

 לדעת שזה שמירה על הבית[. 

 באם אינו זוכר את נוסח הברכה במדוייק מה צריך לברך  ט.

בפוסקים    נוסח  מבואר  כל  את  בדיוק  זוכר  אינו  אם  שאפי' 

הברכה אבל זוכר חלקים ממנה, יכול לומר את הברכה כפי מה שהוא  

את הברכה באופן הנכון דהיינו "ברןך אתה ה'    םזוכר, אבל צריך לסיי

בגמ',   כמובא  תפלה  בשפה  שומע  הברכה  נוסח  את  לומר  גם  ואפשר 

 כפי מה שהוא מבין ויכלול את הרבים ויוצא יד"ח.  המדוברת

 מה הדין באם מסתפק אם אמר תפילת הדרך האם צריך לחזור   י.

 ולאומרה            

סתפק בתפילות שמו"ע אם  המחבר בסי' ק"ז כותב, שאם אחד מ 

כבר   שאם  ולהתנות  זו,  תפילה  ולהתפלל  לחזור  צריך  לא,  או  התפלל 
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והלוואי   בגמ'  אמרינן  דבתפילה  משום  נדבה,  תפילת  זו  תהא  התפלל 

 שיתפלל אדם כל היום כולו. 

ר'    חשוב מחסידי קמאי הרה"ח  יהודי  היה  עיה"ק  ]בירושלים 

הי" אביש  ר'  הרה"ח  ובנו  ז"ל,  ציינוירט  כיצא  נטע  שאביו  סיפר,  ו 

הטו"ת   עם  שהולך  אדם  ופגש  לביתו  לחזור  התפילה  אחר  מביהכנ"ס 

בו, שהוא הולך עכשיו להתפלל,   לו שהוא מקנא  להתפלל, היה אומר 

 והלוואי והוא היה ג"כ יכול עכשיו עוד הפעם להתפלל.[ 

אם אמר או    מה הדין בתפילת הדרך כשמסתפקוצריך לדעת   

ר תלוי במה שביארנו לעיל אם תפילת הדרך  הדבלא מה דינו, ולכאורה  

שאם זו תפילה אז יכול להתפלל עוד הפעם תפילה    זו ברכה או תפילה, 

דספק   נקטינן  בברכות  הרי  אז  ברכה,  זו  אם  אבל  תפילה,  כל  כמו  זו 

ברכות להקל וא"כ אינו יכול מספק לומר עוד הפעם ברכה זו, ולכאורה  

 .ת 'שם'העצה היא לומר את תפילת הדרך ללא חתימ

 מה הדין בנסיעה מעיר לעיר כשרק "בהליכה" יש את השיעור   יא.

 דקות ולא ב"זמן" הנסיעה.  72של              

בנסיעה למאנס'י או לנוא  הדבר נוגע למעשה בעירינו כאן, כגון   

וכדו' הרבה  סקווע'ר  הוא  הליכה  ע"י  אלו  למקומות  להגיע  שאמנם   ,

בנסיעה ברכב )קא'ר(  הרי  דקות אבל    72יותר ממרחק פרסה שהוא  
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שיהיה   ברכב  הנסיעה  זמן  את  לחשב  לכאורה  וא"כ  דקות,    72צריך 

דקות שהוא שיעור    72בנסיעה למקומות הנ"ל מגיע לשם בפחות מ   

איך צריך לנהוג,    ויש ע"ז מחלוקת הפוסקים  ,הזמן של מרחק פרסה

 ונבארם כדלהלן.

במשנ"ב  סי' ק"י ס"ק ל', ובנימוקי או"ח ובשו"ת "שבט הלוי"   

"זמן"  מבו',   ובפועל  קא'ר  או  ]בא'ן[  הרכבת  עם  כשנוסעים  שאפילו 

, מ"מ כיון שסוכ"ס כבר נסע שטח  דקות  72הנסיעה אינו כשיעור של  

,  ימת 'שם'צריך לומר תפילת הדרך בחת דקות    72  –כשיעור של פרסה 

, שהרי הליסטים וחיות רעות שעליהם תיקנו חז"ל  וסברא זו מאוד מובן

מהעיר   ההליכה  מרחק  שהוא  המקום  באותו  נמצאים  התפילה  את 

שיעור פרסה, ולכן אין נפק"מ אם האדם נוסע מהר, רק זה תלוי בשיעור  

 הילוך פרסה. 

, לפי שי' הגר"ח  קא'ר  –כהיום השיעור פרסה בנסיעה עם רכב   

מיי'ל, וא"כ באם   2.86מיי'ל, ולשי' החזו"א זצ"ל הוא   2.38נאה זצ"ל 

 נוסעים מהעיר קרוב לשלשה מיי'ל אז מתחייב באמירת תפילת הדרך.  

דבר ודבר  אבל בשו"ת "זכרון יהודה" או"ח סי' מ"ב סובר שבכל   

ענין של  גופו  ולפי  הזמן  לפי  הוא  כשהולך  השיעור  בהליכה  דהיינו   ,

ובנסיעה   ההליכה,  לפי  השיעור  את  מחשבים  את  ברגליו  מחשבים 
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הנסיעה מהירות  לפי  בנסיעה  השיעור  בדרך  נוסעים  אם  ולשיטתו   ,

 דקות אי"צ לומר תפילת הדרך. 72- שהוא פחות מ

שכיון   וכדו'  סקווע'ר  נוא  או  למאנס'י  כשנוסעים  דבריו  ולפי 

אפשר   בדרך  טרעפי'ק  משבעים  דכשאין  בפחות  זו  נסיעה  לנסוע 

הרה"ק   נהג  וכן  הדרך,  תפילת  לומר  צריך  אין  אז  דקות,  ושתים 

 האדמו"ר מסיקווירא זצ"ל.

בתשובות והנהגות להגר"מ שטרנבוך שליט"א מביא את דברי   

שהיוצא  שליט"א,  הגר"מ  כותב  ולפי"ז  הנ"ל,  יהודה"  "זכרון    שו"ת 

שיעור פרסה בדרך, לא  מירושלים לבני ברק או להיפך שאין שוהין  

 תפילה"ד. יברך

יהודה"    ה"זכרון  שדעת  אף  שעל  שליט"א  הגר"מ  כותב  אבל 

בפועל, אבל   לפי הזמן של הנסיעה  נוהגים  שבכל מקום מחשבים  אנו 

  72שמיד כשעולים עם הרכב ל'הייווע'י' אפי שלא נוסעים לדרך של  

קות,  ד  72אבל מכיון שזמן ההליכה ברגליו באורך דרך זה יש    דקות,

מאוד   שמצוי  בזמנינו  ובפרט  המשנ"ב,  כשי'  הדרך  תפילת  אומרים 

 תאונות דרכים. 
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הפוסקים,    בין  זה  בענין  מחלוקת  שיש  מכיון  כיום  ולכן  נהגו 

תפילה   שומע  בברכת  הדרך  תפילת  את  שאומרים  אנשים  הרבה 

 , או בשעת הנסיעה בלי חתימת 'שם'. בשמו"ע

ס"ז תמה על יהודי    ה"קצות השולחן" ]שהיה דר בארה"ק[ בסי' 

עיה"ק   מירושלים  נסיעתם  בעת  הדרך  תפילת  אומרים  שלא  ארה"ק 

ירושת"ו לקבר רחל שומם   בין  היה המקום  בזמנו  לקבר רחל אמינו, 

וריק, והמרחק ביניהם היה יותר מפרסה בהליכה ברגל, וכותבים ע"ז  

אמרו   שלא  לקולא  בזה  נהגו  דנא,  מקדמת  אר"י  שאנשי  האחרונים 

דקות, ולכן בנסיעה    72רק כשהזמן "בפועל" היה לוקח  תפילת הדרך  

לא   פרסה  של  הזמן  משיעור  פחות  הרבה  היה  רחל  לקבר  מירושלים 

 אמרו אז תפילה"ד. 

עוד    האחרונים  בחתימת  וכתבו  תפילה"ד  לומר  שלא  סברא 

עיירות  'שם' הרבה  ב'הייווע'י'  הדרך  על  נוסעים  שכשאנו  משום   ,

שהם  הכביש  בצידי  נמצאים  הפרסה,    וישובים  שנהגו  בתוך  יש  ולכן 

 לאומרה בשומע תפילה בכדי לא להכנס בשאלה של ברכה.

שכיום עקב ריבוי תאונות הדרכים  אבל גדולי האחרונים כתבו,   

ד'    – וסכנות הנמצאים בדרך, אין צורך לדייק על הענין של ה"פרסה"  

לגבי   להתחשב   ולא  'שם'  בחתימת  הדרך  תפילת  לומר  ויש  מילין, 
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שלאור    העיירות משום  הפרסה,  בתוך  ה'הייווע'י'  בקרבת  הנמצאים 

העובדות כיום היו לכאורה צריכים לומר תפילת הדרך גם בנסיעה בעיר  

בשם   שליט"א  שטרנבוך  הגר"מ  דברי  לעיל  הבאנו  שכבר  וכמו  עצמו, 

 החזו"א זצ"ל. 

שאם אחד נוסע מחוץ לעיר אפי'  וכעין זה מבו' במשנ"ב ס"ק ל'   

יש שם חיות רעות וליסטים, צריך לומר תפילת  פחות מפרסה ויודע ש

ומבאר שצריך בכל פעם לראות את העובדות כפי    הדרך בחתימת 'שם',

 המצב שנמצא שם באותו הזמן. 

מקומות   יב. לכמה  ברציפות  שלם  יום  כשנוסעים משך  הדין   מה 

 מרחק פרסה האם צריך    ובין כל מקום ומקום יש כמה פעמים           

 לומר כמה פעמים תפילה"ד            

האמירה,    שיעור  מרחק  ביניהם  שיש  למקום  ממקום  הנוסע 

כגון שנוסע מקאנטר'י אחד  ועוצר בכל מקום כפי שיעור הפסק גדול,  

, מבו' בשו"ע שם  לקאנטר'י השני ושוהה בכל מקום אפי' כשעתיים

ה',   אלאבסעי'  הדרך  תפילת  אומרים  ואפילו    שאין  ביום  אחד  פעם 

היום באמצע  לו    יתעכב  היה  אם  אבל  ומברך,  חוזר  אינו  עיר  באיזה 

לחזור  מקום   והחליט  נמלך  ואח"כ  העיר,  באותו  ללון  אותו  שהזמינו 
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תפילת הדרך בחתימת    לביתו ולא ללון שם, אז צריך לומר עוד הפעם 

 'שם' כשחוזר לביתו. 

אמר בנוסח הברכה  ולפי דברים אלו פשוט הוא, שגם באופן שלא   

"ותחזירינו לשלום" אז אם מתחילת הנסיעה לדרך, כוונתו היתה לחזור  

לביתו,   בחזרה  תפילה"ד  הפעם  עוד  לומר  אי"צ  היום,  באותו  לביתו 

 שסגולת התפילה עומדת לזכותו לכל אורך הנסיעה של אותו היום. 

ההגדרה יג. נחשב  מתי  הפטור    עד  לגבי  היום"  "אותו   של 

 פילה"ד מת           

שההורים    מאוד נוגע לנו כיום בזמן הקאנטר'ישאלה זו היא         

לדרך   ויוצאים  מקומות,  בכמה  השוהים  ילדיהם  את  לבקר  נוסעים 

בבוקר ושוהים שם עד הלילה, ומאוחר בלילה חוזרים לבתיהם, ומה  

 . ה"דל לגבי תפי  דינם

)יבואר    הייטב  והבאר  הפמ"ג  פסקו  וכן  והט"ז  הב"ח  שי' 

והנימוקי או"ח מהרה"ק ממונקאט'ש זצ"ל,   באריכות לקמן אות יד( 

כת תפילת הדרך הוא עד בוקרו של יום המחרת  חלות ברשהשיעור לגבי  

לביתו,   כשחוזר  הדרך  תפילת  ולומר  לחזור  צריך  אינו  אז  כמו  ועד 

 וכן נוהגים. בברכת התורה וברכות השחר, 
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 מה הדין כשנוסע למקום רחוק שזמן הנסיעה למקום זה הוא   יד.

במקומות             עוצר  ובדרך  ימים  מתכנית    כמה  חלק  וזה   שונים 

 הנסיעה, האם צריך לברך כמה פעמים תפילה"ד.             

 : כדלהלן  ג' שיטותויש בענין זה  

דכל יום בבוקרו של הב"ח וכן הט"ז בס"ק ה' כותבים,    א.שיטה   

לן    ואפי' כשלא,  רךת הדתפיל  אותו היום מביא עמו חיוב מחדש לומר 

, אעפ"כ כשמגיע הבוקר של  באף מקום ונסע משך כל הלילה ברציפות

, והב"ח משווה דבר זה לתפילת  תפילה"דהיום החדש מתחייב באמירת  

הלילה,   כל  ער  היה  אם  אפי'  יום  כל  שמתחייב  הדבר  שחרית,  וכן 

יום מחדש  בתפילת הדרך כל  גם  שתחייב  וכך סוברים    הפרי מגדים , 

 והבאר הייטב. 

בשע"ת  ה"ברכ   ב.שיטה    מבו'  וכן  והרידב"ז,  לחיד"א,  יוסף"  י 

במקום ישוב שינת  ס"ק ח' וגם המשנ"ב כותב כך, שאם אחד ישן בלילה  

, ומדבריהם  קבע דווקא, אז מברך למחרתו בבוקר עוד הפעם תפילה"ד

היה ער משך כל הלילה ונסע ברציפות כל הלילה אי"צ לומר  יוצא שאם  

תפילה"ד, הפעם  עוד  באופן    למחרת  קבע"  ורק  "שינת  בלילה  שישן 

תפילה"ד   לומר  בנסיעה  כשממשיך  למחרת  מתחייב  ישוב"  "במקום 

  ובישן אפי' שינת קבע אבל זה היה "בדרך" לא מיקרי שינה, מחדש,  
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וישן בתוך ה'קא'ר' אפי' היינו   שאם עצר על אם הדרך ב'פארקינ'ג' 

, ובוודאי שלא יאמר בהמשך הנסיעה  שינה ארוכה לא מיקרי שינת קבע

בתפילת  ת תפילה  בשומע  לאומרה  שיכול  או  'שם',  בחתימת  פילה"ד 

 . נה עשרהשמו

שאפי'  ה"פרי חדש" וכן מביא התניא ב"סידור הרב"    ג.שיטה   

אם נוסע נסיעה ארוכה של כמה ימים ואפי' שעוצר בלילה ללון במקום  

לחזור צריך  אינו  אעפ"כ  שינת קבע  ולישון  עוד    ישוב  למחרת  ולברך 

 עד שמגיע למקומו.  הפעם תפילת הדרך

  נוקטים כשי א' והוא דעת הב"ח והט"ז , הרבה פוסקים  לדינא 

מתחייב   החדש  יום  בבוקר  למחרת  אז  ולילה  יום  בנסיעה  עבר  שאם 

ובשו"ת   הלילה,  כל  משך  ער  היה  אם  אפי'  הדרך,  תפילת  עוד  לומר 

"שרגא המאיר" ח"ג סי' מ"ט להגה"צ רבי דוד צבי שנייבלג זצ"ל, מביא  

ראסבורגע'ר רב" הגה"צ רבי אברהם דוד הורביץ זצ"ל, חבר  בשם ה"שט

האדמו"ר   הגה"ק  עם  שנסע  בירושת"ו,  החרדית  עדה  הביד"ץ 

מסאטמאר זיע"א ברכבת מעיר וויע'ן לפריז, שזו נסיעה מאוד ארוכה,  

וראוהו שהיה ער כל הלילה, וכשבא בוקר החדש, בירך ברכת הנהנין  

 ', ונהג כשי' הט"ז והב"ח. וסמוך לה אמר תפילת הדרך בחתימת 'שם
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זצ"ל    ממונקאט'ש  להגה"ק  אוה"ח"  ה"נימוקי  ,  מחדשאבל 

שאם אחד ישן בדרך, וכבר ניעור לפנות בוקר לפני עלות השחר, ורוצה  

הדרך  תפילת  את  אז  כבר  יאמר  בנסיעה,  להמשיך  צריך    אז  ואינו 

וברכות   התורה  וכמו שבברכת  החמה,  בנץ  הבוקר  שיעור  עד  להמתין 

ברכות  השחר שכש אז  כבר  עלוה"ש מברך  לפני  נעורים מהשינה אפי' 

ולכן צריך  ,  שהשינה מפסיקה את יום הקודםאלו, כן הדבר כאן, מכיון  

 לומר תפילה"ד בחתימת 'שם'.

 הענין שצריך להסמיך תפילת הדרך כברכה הסמוכה לחברתה   טו. 

 לפני אמירתה               

מרוטנברג, וגם המחבר מביאו בסע'    בטור מביא בשם המהר"ם 

השחר   ברכות  אחר שאמר  לדרך  כשיצא  הדרך  תפילת  לומר  שנהג  ו', 

וסיים ברכת הגומל חסדים טובים לעמו ישראל, ומיד אח"כ אמר את  

שצריך להסמיך את ברכת  ה"יהי רצון" של תפילת הדרך, ע"כ, והיינו  

 .תפילת הדרך לברכה הקודמת

י"ג  ס"ק  המג"א  כתב  היום,  ועפי"ז  באמצע  הולך  שבאם   ,

ויברך ברכה  יסמיכה לברכה אחרת, כגון שיאכל או שישתה איזה דבר  

הדרך תפילת  ברכת  את  לאחריו  ומיד  ברכה  אחרונה,  זה  ויהיה   ,

שדין  הסמוכה לחברתה, ובמשנ"ב ס"ק כ"ח מב' בשם הרבה אחרונים,  
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לעיכובא, אינו  לו למה להסמיכה אעפ"כ    זה  ואין  לדרך  ולכן כשנוסע 

 אמר תפילת הדרך. י

 האם צריך לעצור באמצע הדרך לומר את תפילת הדרך.  טז.

בשו"ע סעי' ד' מבו', דאם אפשר כשנוסעים לדרך ורוצים לומר   

אז יעצרו בצידי הדרך ואז יאמרו ברכה זו, והטעם את תפילת הדרך,  

בנסיעה דטריד  משום  הדעת,    הוא  בישוב  לאומרה  צריך  זו  וברכה 

 . לירד מהמרכב שנוסעים עליושאי"צ  ומסיים המחבר 

לא נאמר רק לנוהג במרכב  וה"אשל אברהם" כותב ע"ז, שכ"ז   

אלו שנוסעים עמו אין צריכים  אבל    ]או ברכב[ משום דטריד בהסעה,

, משום שיש להם מספיק ישוב הדעת ליישב  לעצור בשביל לומר ברכה זו

 את דעתם ולומר את הברכה בכוונה. 

לעצור את ה'קא'ר' לומר    בזמנינו  לא ראינו שנוהגים כךלמעשה   

מתחיל   הדרך  תפילת  שחיוב  משום  הוא  והטעם  הדרך,  תפילת 

כשיוצאים מהעיר "מהלך פרסה" והוא ד' מילין,  ובדר"כ כשנמצאים  

בנסיעה במרחק הזה כבר נוסעים על הכביש הגדול )הייווע'י(, וזה ברור  

לכן בזמן  שזה סכנה גדולה לעצור את ה'קא'ר' באמצע הכביש הגדול, ו

הגמרא שהנסיעה היתה על העגלה והסוס, אז הדבר היה יכול להעשות  

  אבל בזמנינו שזה סכנה גדולה אין לעצור לברכה זו, בלא שום סכנה,  
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ואפי' אם יש בהמשך הדרך יותר ממרחק הד' מילין 'פארקינ'ג' מסודר  

' ללא כל סכנה, מ"מ הרי כבר הרחיקו  שאפשר לחנות שם עם ה'קא'ר 

פרסה   משיעור  הדרך    –יותר  תפילת  לומר  נתחייבו  וכבר  מילין,  ד' 

 לשמירה, ולכן הקילו בענין זה לאומרה בכל אופן שהוא. 

 עוד סגולה נפלאה באמירת תפילת הדרך  יז.

צריך לדעת שמחוץ לסגולת השמירה בדרכים באמירת תפילת   

, "ותתננו לחן  וד תפילה גדולה לנשיאות חןיש בנוסח תפילה זו עהדרך,  

ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו", וכשאדם נוסע לביזנע'ס או  

כשחוזר לביתו אחר נסיעה ארוכה וכדו', שצריכים באלו הדברים הרבה  

לחן   ה"ותתנני  את  גם  הברכה  בנוסח  תיקנו  חז"ל  לכן  חן,  נשיאות 

עת אפי' בעיר עצמו, וודאי גם  ודבר זה נצרך בכל מקום ובכל  ולחסד",  

 אז אפשר להתפלל תפילה זו.

יוצא לדרך    וכשאתה  בד"ה  דך כ"ט:  וז"ל המהרש"א בברכות 

וגם אם יוצא לדרך  המלך בקונך, לפי שכל הדרכים בחזקת סכנה הם,  

לשלום מי יגיד לו אם יצליח שם, ואין לו להמלך רק עם קונו היודע בו,  

 עכ"ל. שיוליכוהו לשלום וישלח ברכה, 

אבי זצ"ל היה נוהג שכל פעם כשהילדים היו יוצאים מהבית היה   

תפילה   וזו  ואדם",  אלקים  בעיני  טוב  ושכל  חן  "ותמצא  להם  מאחל 
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כשנוסעים   וגם  וקניניו  למסעיו  כשנוסע  גם  ועצומה  גדולה  ובקשה 

צריך להתפלל שכשיגיע למקום לא יהיה לו עגמ"נ  לשב"ק לקאנטר'י,  

 . שורה ובנקל ובנחתוכדו' אלא שהכל ילך כ 

במדרש תנחומא בפר' וישב על הפסוק "ויהי ה' את יוסף ויהי   

איך ראה  איש מצליח, וגו' וירא אדוניו כי ה' אתו וגו" מפרש המדרש כי  

, אלא  פוטיפר הרשע כי הקב"ה עם יוסף ומה הוא הפי' כי ה' איתו

למצרים   יוסף  שהגיע  מאז  היינו  מפיו,  זז  הקב"ה  של  שמו  היה  שלא 

אר המאורעות שעבר שם בית האסורים וכו' לא הפסיק יוסף הצדיק  וש

כשבא לשמשו התחיל לדבר לעצמו והתחילו  מלהזכיר שם שמים בפיו,  

, ואמר רבונו העולם אתה הוא בוטחני, אתה הוא  שפתותיו לדבר בלחש

תת ובעיני  נ פוטרני,  רואי,  כל  ובעיני  בעיניך  ולרחמים  ולחסד  לחן  ני 

 היו שפתותיו מלחשות כל היום בלחש. פוטיפר אדוני, וככה 

שראה כך שאל את יוסף מה הוא מתלחש כל היום  עד שפוטיפר   

לחן  בשפתותיו שיתנהו  מבקש מהקב"ה  שהוא  מה  כל  את  לו  ואמר   ,

"ראה מה היו תוצאות תפילה זו של  , ומסיים המדרש,  ולרחמים  ולחסד

בעיני   חן  וכו' מצא  האסורים  בבית  הן  שהתגלגל  מקום  שבכל  יוסף, 

 ע"כ.  ו"רואי
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רואים מדברי מדרש זה שבכל מקום ובכל עת כשמזכירים שם   

שם  השם,   יפנה  אשר  ובכל  ולברכה  להצלחה  נפלאה  סגולה  היא  זו 

 האדם ישא חן ויצליח.

אב"ד    שליט"א  פריד  מאיר  ר'  מוה"ר  הרה"ג  מדודי  שמעתי 

בבונקר   המשפחה  כל  כששהו  המלחמה  שבעת  שסיפר  אויווארי'ש, 

ם ופגזים והיו שם הרבה סכנות מסביב, ובחסדי  ומסביבם נפלו מוקשי

ה' כולם ניצלו, ואמר שאביו זקני זצ"ל כל פעם שהיו מוקשים ורעמים  

"קינדערל'ך  סביב הבונקר ששהו שם, תפס בזרועות ילדיו ואמר להם  

זאגט'ס מיט מיר מיט, זיסער הייליגער באשעפע'ר, אלקא דרבי מאיר  

הם נוסח זה, ובזכות זה ניצלו  וכמה פעמים ביום היה חוזר עמ   ענני"

 כולם בעזהש"י. 

את  וא"כ    גם  הדרך  בתפילת  לצרף  ז"ל  חכמינו  עשו  חסד 

, וצריך להשתדל בכל עת ובכל זמן להתפלל זאת,  התפילה של חן וחסד

ובפרט בכל נסיעה ונסיעה כשאומרים תפילת הדרך להשתדל לכווין ג"כ  

 שיצליחו בנסיעה זו. 
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 ענין גדול לקחת עמו לדרך את הטלית ותפילין  יח.

נחוץ מאוד להביא את דברי המשנ"ב שם בס"ק כ', וז"ל,    לסיום: 

אפילו   לדרך  יציאתו  בעת  ודעתו  "ויזהר  קרוב  למקום  נוסע  הוא  אם 

 לחזור היום, שיקח עמו לדרך את הטלית ותפילין". 

וכן ראו אצל הרבה צדיקים    זצ"ל,  ]וכן ראיתי אצל אבי מורי 

 שנהגו כך, משום שהדבר היה להם גם לשמירה בדרכים[. 

"פן יקרה לו איזה  , וז"ל, טעם גדול לדבר זהאבל במשנ"ב כתב  

תפיל ממצות  ויתבטל  דרכים    ין,מקרה  עוברי  יש  הרבים  ובעונותינו 

מאחרים,   ישאלו  שבדרך  עצמם  וסומכים  תפילין  עמם  לוקחים  שאין 

וזמן   קרי"ש  זמן  עוברים  שעי"ז  מצוי  פעמים  הרבה  כי  גדול,  ועונם 

ועי"ז   תפילין,  לו  שישאיל  אחד  שימצא  עד  שממתין  ]היינו  תפילה", 

לס צריך  לפעמים  וגם  ותפילה,  קרי"ש  זמן  כבר  קשר  יעבור  את  דר 

 התפילין שיתאים למידתו ועד אז כבר יעבור הזמן[.

הטלית    את  בדרך  עמם  לקחת  שיזהרו  המשנ"ב  כותב  ולכן 

 ותפילין, כדי שיוכלו להתפלל ולקרות ק"ש בזמנם.
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  ענין גדול לפני יציאה להתברך מאדם חשוב או מכהן יט.

ילך אצל אדם  כותב, שהיוצא לדרך    ב"אליה זוטא" בשם מהר"ם  

 . ת"ח לקבל ברכה לפני יציאתו לדרך -חשוב 

שיקח ברכה דווקא  בספר "חמדה גנוזה" כותב בשם צדיקים,   

כעי"ז,  מ'כהן' כותב  זצ"ל  לוויה( מהחיד"א  )אות  לפי"  ובספר "דבש   ,

מציין   בספר  והחיד"א  לדרך,  היציאה  בשעת  כהנים  לברכת  רמז 

דרכיך,  "  תהילים קאפיט'ל צ"א בכל  לך לשמרך  יצוה  על  כי מלאכיו 

ישאונך  מאלו    כפים  ברכה  לקחת  בדרכים  לשמירה  רמז  וזה  וכו'", 

 שמברכים אותנו בכפיהם, שהדרך תעבור בשלום ללא כל פגע. 

ובלא    מזונות  בלא  לדרך  ילך  שלא  כותב,  השולחן"  ב"ערוך 

 . וספר ללמודתפילין, 

 מירתהגודל הזהירות של תפילה זו ולא להקל בא כ.

הרה"ק ממונקאט'ש זצ"ל בספרו "נימוקי חיים" בהל' תפילת   

"ורבים מקילים בימינו מלומר תפילת הדרך שיש  הדרך כותב, וז"ל,  

שבזמנינו אין כ"כ סכנה כמו פעם, שאין ליסטים וחיות רעות    שאומרים

באמת  בדרך כמו פעם, ואנשים מונעים את עצמם מלומר תפילת הדרך,  

ועוד   גזילות  של  מעשיות  פעם  כל  שומעים  אזנינו  פיהם,  יפצה  הבל 



 שיח              בס"ד          נועם

 לה
 

הוא סכנת   אשר  'אוטומובי'ל'  המשחית שנקרא  שיש  בפרט  פגעים, 

יותר מכל העגלות ה"י  נפשות ויצילינו, ע"כ בוודאי צריך לומר    ממש 

שאירע לו  תפילת הדרך, ועי"ש עוד, ששמש מפי הרה"ק משינאווע זי"ע  

 , ע"כ. בימי נעוריו נפלאות ע"י זהירותו בתפילת הדרך

 

 ואסיים בברכת כהן, 

 "כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך"  

והשי"ת ישמור צאתינו ובואינו לחיים ולשלום,  

 ועונה מכל צרה וצוקה ויצילנו בכל עת 

 וננצל בדרכינו מכל פגע ומשחית,  

וחן וחסד ילוונו כל הימים בבריאות גופא ונהורא  

 מעליא, מתוך השקט ובטח וכל הטוב אמן. 

 


