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 ולא תרתח לא חסידא סלא דרב אחוה יהודה לרב אליהו ליה אמר"שנינו ( ב כט)במסכת ברכות . 1

 יעקב רבי אמר וצא בקונך המלך מאי .וצא בקונך המלך לדרך יוצא וכשאתה תחטי ולא תרוי לא תחטי

 תפלת להתפלל צריך לדרך היוצא כל חסדא רב אמר יעקב רבי ואמר הדרך תפלת זו חסדא רב אמר

 לשלום ותסמכני לשלום ותצעידני לשלום שתוליכני אלהי' ה מלפניך רצון יהי הדרך תפלת מאי ךהדר

 ובעיני בעיניך ולרחמים לחסד לחן ותתנני ידי במעשי ברכה ותשלח בדרך ואורב אויב כל מכף ותצילני

 "תפלה שומע' ה אתה ברוך רואי כל

א שהבאנו למעלה הוא "ומהרש. נו רשותשלהמלך בקונו היינו לבקש ממ( ה המלך"שם ד)י "וביאר רש

 (.ה וכשאתה"א ד"ח)בברכות שם 

' ד סי"ש ברכות פ"רא, ף ברכות כ א"עיין רי)מכאן למדו הראשונים את החיוב להתפלל תפילת הדרך 

 (.קי' ח סי"טור או, יח

 אבותינו ואלהי אלהינו' ה מ"יר ,יתפלל, לדרך היוצא( "ד' קי סע' ח סי"או)ע "פ להלכה השו"וכ

 רוכב היה ואם, כשיאמרנה מלילך יעמוד אפשר ואם, רבים בלשון לאמרה וצריך', וכו לשלום שתוליכנו

 ".לירד צריך אין

 

 רצון יהי נימא היכי צבורא בהדי נפשיה אינש לעולם לישתף אביי אמר"בהמשך הגמרא שם למדנו . 2

 "'וכו לשלום שתוליכנו אלהינו' ה מלפניך

 כך שמתוך רבים בלשון אלא יחיד בלשון קצרה תפלה יתפלל אל" (שיהנפ ה לישתף"ד)י "ופירש רש

 ".נשמעת תפלתו

סברה שיש לומר את תפילת הדרך ' ביאר מה הייתה סברת הגמרא שמלכתח( ברכות ל א)ח "ובצל

 של קצרה מתפלה שנא ומאי יחיד בלשון צלותא הך בגמרא מתחלה דנקט הא נראה", ל"בלשון יחיד וז

 ל"וצ רבים בלשון נתקנו דכולם ובברייתא במשנתינו ולסטים חיה גדודי במקום או סכנה במקום מהלך

 בלשון נתקנו לכך רחמים יותר צריך הסכנה בשעת מקטרג שהשטן סכנה במקום דהם משום דהני

 שלא בדרך שהולך שמיירי הדרך תפלת כאן כ"משא הרבים בזכות נשמעת תפלתו כך שמתוך רבים

 אמרו ומדויק' וכו לעולם אביי וקאמר יחיד בלשון שאומר ס"הש דעת על מתחלה עלה סכנה במקום

 בלשון ויאמר ציבורא בהדי לישתף סכנה במקום שלא ובין סכנה במקום מהלך דבין בזה ורצונו לעולם

 תפלה יתפלל אל' וכו לישתף ה"בד י"רש לשון לן הונח ובזה קאי קצרות תפלות כל על ואביי רבים

 אל הגירסא באמת שבאלפסי י"וברש שמה דכר מאן קצרה תפלה לכאורהו' וכו יחיד בלשון קצרה

 קצרות תפלות ומאותן קאי קצרה תפלה כל על ואביי נכונה כאן י"רש גירסת ש"ולפמ זו תפלה יתפלל

 ".דהכא להך יליף' וכו גדודי במקום מהלך היה ר"דת ובברייתא שבמשנתינו



 

 

 

אם יש לעמוד בזמן תפילת הדרך או שאפשר נחלקו רב חסדא ורב ששת ה( שם)בהמשך הגמרא . 3

כ "אח". מהלך אפילו אמר ששת רב מעומד אמר חסדא רב ?לה מצלי והיכי", לאומרה תוך כדי הליכה

 רב ליה אמר מצלי וקא חסדא רב קם באורחא קאזלי הוו ששת ורב חסדא רב" ,מביאה הגמרא מעשה

 מהיות ואצלי לדידי נמי אוקמן ליה ראמ ומצלי קאי ליה אמר חסדא רב עביד קא מאי לשמעיה ששת

 ".רע תקרא אל טוב

כלומר גם רב ששת החולק על רב חסדא עשה בעצמו כדעת רב חסדא ועמד כשהתפלל תפילת 

 .הדרך

 דהא עדיף טפי מעומד דאמר חסדא וכרב"פסק ( ב כ ברכות) ף"הרי, והראשונים חלוקים כמי הלכה

ברכות )ש "וכדבריו כתב גם הרא, "רע תקרי אל טוב מהיות אמר הדרך תפלת ומצלי קאי נמי ששת רב

 (.יח'  ד סי"פ

אולם הוסיפו שלדעת רבינו יוסף ". ל כרב ששת"וקי"כתבו ( ה והיכי"ברכות ל א ד)' לעומת זאת התוס

 .יש לפסוק כרב חסדא

 מתעכבת שחבורתו כגון מעומד דאפשר במקום ומיהו"פסק כרב ששת והוסיף ( ברכות ל א)א "והרשב

 ".בסמוך כדאיתא חסדא ורב ששת דרב וכמעשה רע תקרא אל טוב מהיות משום מעומד לה מצלי

 ששת רב עבד דלא ששת כרב דהלכה אומרים ל"ז צרפת ורבני"כתב ( ף שם"על הרי)וברבינו יונה 

 ".במהלך ליה סגי הדין מן אבל רע תיקרי אל טוב מהיות משום אלא הכי דהלכתא דסבר משום' כוותי

אולם במקום , הכריע שמעיקר הדין הלכה כרב ששת ולא צריך לעמוד( ד' קי סע' ח סי"או)ע "ובשו

 .שאפשר לעמוד טוב יותר לעשות זאת

בטעם הדבר , לא צריך לרדת ממנה, ע הוסיף פרט נוסף והוא שאם הוא רוכב על בהמה"אולם השו

 .ה מהחמור טורדים אותושהעליה והיריד, בשם הלבוש( ק כג"ס)כתב המשנה ברורה 

ב "והביאו המשנ. ל שרכוב כמהלך דמי"פ יעמיד את החמור מאחר וקי"כתב שעכ( ק יא"ס)א "והמג

 ".לו אפשר אם הסוסים להעמיד אלא לירד צ"שא בעגלה ליושב ה"וה"והוסיף ( שם)

ם אולם א, ולכן נראה שאם אפשר לעצור את הרכב בבטיחות ולהתפלל תפילת הדרך טוב לעשות כך

 .לכאורה עדיף להמשיך בנסיעה ולהתפלל ולא לעצור( 'כגון בשולי כביש ראשי וכד)יש סכנה לעצור 

 .(ד' קי סע' סי)ע בפסקי תשובות "וע

 

 ?כמה עד .בדרך שמהלך משעה חסדא רב אמר יעקב רבי אמר ?מצלי אימת"שנינו ( שם)בגמרא . 4

 ".פרסה עד חסדא רב אמר יעקב רבי אמר



 

 

כ לא "אולם אח, רא הוא שרק כשהוא בתוך הפרסה הראשונה להלוכו יש לו לברךולכאורה פשט הגמ

וביאר שכוונת . ג שפירש באופן אחר"י הביא שם מבה"אולם רש(. ה עד פרסה"ד)י "פ רש"וכ. יברך

אולם אם היא יותר , הגמרא היא שאם הדרך שהוא עתיד ללכת היא פחות מפרסה לא צריך להתפלל

 .מפרסה צריך להתפלל

שלכתחילה יש להתפלל תפילת הדרך בתוך הפרסה הראשונה ( שם)יונה ' ד פירוש לגמרא כתב רעו

 .מהעיר

שאם מתכוין לצאת יותר מפרסה צריך לברך ( ג"בה)הכריע להלכה כמו הפירוש השני ( שם)ש "הרא

 .לפי שדרך פחות מפרסה אינה מסוכנת, אולם אם הדרך שלו היא פחות מפרסה לא צריך לברך

 לו יש כ"א אלא לאומרה ואין בדרך שהחזיק אחר אותה ל"וי"ש וכתב "פסק כרא( קי 'סי ח"או) והטור

 שהוא זמן כל אותה יאמר מלאומרה שכח ואם בברוך יחתום לא מפרסה בפחות אבל פרסה לילך

 בלא אותה יאמר ואילך משם בה ללון שרוצה לעיר הסמוכה פרסה תוך הגיע שלא ובלבד בדרך

 ".ברכה

 לו יש כן אם אלא, לאומרה ואין ,בדרך שהחזיק אחר אותה אומר( "ז 'סע קי 'סי ח"או) ע"פ השו"וכ

 שהוא זמן כל אותה יאמר, מלאומרה שכח ואם, בברוך יחתום לא מפרסה פחות אבל, פרסה לילך

 בלא אותה יאמר ואילך ומשם בה ללון שרוצה לעיר הסמוכה פרסה תוך הגיע שלא ובלבד, בדרך

 ."ברכה

 ולכתחלה", ל"וז. א כתב כדעת רבינו יונה שלכתחילה יש לאומרה דווקא בפרסה הראשונה"אולם הרמ

 ".ראשונה בפרסה אותה יאמר

ם מרוטנבורג שהיה מתפלל "שכתב בשם מהר( פז' סי)י הביא עוד שיטה בראשונים מהכלבו "ובב

ר מאחר והיה אומרה בתפילה סמוך לאחת מברכות השח, תפילת הדרך בבוקר כשידע שצריך לדרך

 .ם מרוטנבורג להסמיכה לברכה"ותפילת הדרך אינה פותחת בברוך ורצה מהר

ותירץ , י שהקשה מהירושלמי שם כתוב שכל הדרכים בחזקת סכנה"הביא את דברי ר( ק ו"ס)ז "והט

שבהולך בין הכפרים כל הדרכים בחזקת , י שהירושמי מדבר בהולך בין הכפרים ולא בסמוך לעיר"ר

ז שבדרך שיש בה סכנה אף אם היא פחות מפרסה יש להתפלל בה תפילת "הט ז כתב"ולפ. סכנה

 .הדרך

דהיינו שבעים אמה , העיר שאין להגיד תפילת הדרך עד שיצא מעיבורה של עיר( ק יד"ס)א "והמג

א ולדעתו מותר לומר תפילת הדרך אף מתוך העיר מרגע "חלק על המג( שם)ז "אבל הט. ושיריים

 .יד לצאת ממנהשהחליט בדעתו שהוא עת

א שאין לומר תפילת הדרך עד שלא יצא מעיבורה של עיר "פסק כדעת המג( ק כט"ס)ובמשנה ברורה 

 .ז"אולם בדיעבד אפשר לסמוך על דעת הט, כ עוד אחרונים"לפי שכ



 

 

מותר לו לומר תפילת הדרך , והוסיף עוד שאם הדרך אורכת כמה ימים ובאמצעה הוא לן באיזה עיר

 .תו מאותה עיר לפי שכבר החזיק בדרךבבוקר לפני יציא

 (.קט-קח' ח סי"או)ת דבר חברון "שועוד בעיין ו

 

ק "משנה ברורה ס)מילין ' ד הוא ופרסה אמה אלפים הוא דמיל אמה אלפים' ח שיעור פרסה הוא . 5

 (.לא

פסקי ' עי)פ הזמן שלוקח לעבור אותו "פ המרחק בקילומטרים ולא ע"חשבון מרחק הפרסה הוא ע

 (.46קי הערה ' א סי"ות חתשוב

, א"ח נאה וחזו"ש הגר"גם זה תלוי במחלוקת המפורסמת שמכונה ע, וככל דבר התלוי בשיעורים

 (.ח' פסקי תשובות שם סע)מ "ק 4.4.6ח נאה "לגר. מ"ק 6.4.4א "לחזו, ולשיטתם כך היא

 


