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אמירת תפילת הדרך מספק 
תה בנסיעה מירושלים ואמיר

  לב"ב

 תפילת אומרים רבינו נשאל: האם
 לבני מירושלים בנסיעה בברכה הדרך
 (שיעורי אומר" "אני והשיב: ברק.
  א) "ע' ל ברכות אלישיב ש"הגרי מרן

ונשאל ע"י תלמידו הג"ר בן ציון הכהן 
קוק שליט"א: הרי בצידי הדרכים יש 
ישובים, ובביה"ל הסתפק לגבי מה שכ' 

"ואין לאמרה אא"כ יש לו לילך  בשו"ע
פרסה אבל פחות מפרסה לא יחתום 
בברוך", האיך הדין אם בכל נסיעתו 
יחד יש פרסה אבל הוא נוסע דרך עיר 
או שיודע שאיזה עיר קרובה בצד דרך 
נסיעתו ואינו עובר בנסיעתו דרך פרסה 
שהיא מחוץ לעיר, אם גם בכה"ג לא 
יחתום בברוך, או אפשר דלא פטרו רק 

 ם כל דרך נסיעתו פחות מפרסה.א
 כתב יהושע והשיבו רבינו: הפני

 ה"תד' א ט"וכ  (ברכות ל ע"א
' ה אתה "ברוך שברכת מפני)
 גם לומר אפשר תפילה" שומע
הרי  א] וראיותיו חיוב. כשאין

 מתקנת אינה הדרך ברכת תפילת
 עיקרה דכל הגדולה, כנסת אנשי
 לרב אליהו ליה מדאמר הוא

 "הימלך ע"ב) (ברכות כט יהודה
 "הימלך ולשון וצא", בקונך

 בעלמא תפילה משמע בקונך"
 בברכה, לחתום לו אמר ולא

 "ברוך תלמודא בה מסיים ואמאי
 אלא תפילה", שומע' ה אתה

 מותר תחנונים בקשת שאחרי
 ואין תפילה" שומע "בא"י לחתום

 ב] לבטלה. ברכה איסור בזה
 מפני) ה"ד' א ט"כ (ברכות' תוס

 ברוך האומר שכל "נראה כתבו
 שסיים אחר תפילה שומע' ה אתה
 מגונה מיושב תחנונים דברי

 מכאן )'א ח"י דף (מגילה' כדאמרי
 של בשבחו לספר אסור ואילך
 על ברכות להוסיף כלומר מקום
 אמרו לא למה לדקדק ויש אלו",

 לבטלה, ברכה דהוי משום שאסור
 ברכה איסור בזה שאין ומוכח

 מברכות שאינה פ"אע לבטלה,
 דכמו הגדולה, כנסת אנשי שתקנו
 בתוך' ה שם להזכיר שמותר

 לסיים מותר גם כך בקשותיו
' ה אתה "ברוך בקשותיו אחרי
 איסור בזה ואין תפילה" שומע
 ולכן .1ד"עכ לבטלה, ברכה

 שיש במקום פ"בתפילת הדרך עכ

                                                           
 "ואסור שכתב )'א' (ה א"כהח דלא זה 1

 ולכן ל,"חז שתקנו מה רק ברכה שום להוסיף
' ה אתה 'ברוך התחינות אחר לסיים אסור
 מן זה למחוק ומצוה ,'תפילה שומע

 התקיעות לאחר והמחזורים הסידורים
 השנה". בראש



    
 

 

 .2בברכה לחתום ספק אפשר
(שיעורי מרן הגרי"ש אלישיב ברכות ל' 

  ע"א)

  

  תפילת הדרך בשבת

אין לומר תפילת הדרך בשבת, 
אשי ( .3דאין לבקש צרכיו בשבת

גם ישראל פ"נ הע' כח ששמע מרבינו. 
נקט שיתכן שאין  בתורת היולדת פכ"ב

לומר תפילת הדרך בשבת. והוסיף, 
שאם הדרך מסוכנת, וכמו"כ בנסיעה 
של יולדת בסכנה והרכב נוסע במהירות 
רבה ומסכן אותה, יש לומר תפילת 
הדרך, כדאיתא בשו"ע סי' רפח ס"י, 
ובסי' תקעו סי"ג, שזועקים ומתחננים 

  בשבת על חולה שיש בו סכנת היום)

  

תוך כדי אמירת תפילת הדרך 
  נהיגה

כ' הט"ז ריש סי' קצ"א, דמה שמוכיח 
בירושלמי שאסור לעשות מלאכה 

                                                           
יש לציין שבישא יוסף או"ח ג סי' כה כ'  2

 שכשדבר עם רבינו אודות אמירת תה"ד
בנסיעה מירושלים לב"ב הי' פעמים שהשיב 
שאינו רואה ישובים סמוך לדרך (לאורך כמה 
וכמה פרסאות), אך גם שם כ' שעיקר טעמו 
של רבינו שלא בירר בנסיעתו מירושלים 
לב"ב אם יש ישובים סמוכים היה על סמך 

  דברי הפנ"י וכדלעיל.

ודעת הגר"ח קניבסקי שליט"א (דרך שיחה  3
שהוצרך ליסוע בשבת משום ע' רעז), דמי 

פיקו"נ, כיון שנוסע באיסור רק שמוכרח ליסוע 
שלא שייך לברך על זה תפילת הדרך,  יתכן

 ונשאר בצ"ע.

בעודו מברך ברכת המזון (וכן נפסק 
בשו"ע שם ס"ד), הוא לאו דוקא 
בברכת המזון, אלא ה"ה בשאר ברכות 
ותפילה ובכל מילי דמצוה, כי הוא 
מורה על עשיית המצוה בלא כוונה 
אלא דרך ארעי ומקרה, וזה נכלל 
 במאמר תורתינו ואם תלכו עמי בקרי.

ולדבריו הנוהג ברכב אינו יכול 
לומר תפילת הדרך תוך כדי 

(שיעורי מרן הגרי"ש אלישיב  נהיגה.
  ברכות ע' קנו)

  

היסח הדעת מתפילת הדרך 
  אצל נהג מונית

אין לומר אותה כ' בשו"ע סי' קי ס"ה "
אלא פעם אחת ביום אפי' אם ינוח בעיר 

אם דעתו ללון בעיר באמצע היום אבל 
ואחר כך נמלך ויצא ממנה לעבור חוצה 
לה או לשוב לביתו צריך לחזור 

והורה  ".ולהתפלל אותה פעם אחרת
רבינו בענין נהג מונית שהוזמן 
לנסיעה בבוקר ואמר אז תפילת 
הדרך, ואח"כ שב לביתו לארוחת 
צהרים ולמנוחה, ואח"כ הוזמן 
שוב לנסיעה נוספת אחר 

הוא מצפה הצהרים, כיון ש
לנסיעות נוספות ודעתו נתונה 
לכך, נחשב הדבר כאילו דעתו 
להמשיך, ואי"צ לברך שוב 

(הגרי"א הלוי דינר  .בנסיעתו השניה
שליט"א בשם רבינו שיח תפילה ע' 

    תריא)

  



    
 

 

דיני תפילת הדרך והגומל 
  לנוסע במטוס 

גם בטיסה במטוס יש לומר 
רבינו נשאל: הנוסע  תפילת הדרך.

מירושלים לשדה התעופה ומשם טס 
לחו"ל, האם יאמר תפה"ד ביציאתו 
מירושלים, או שימתין עד שהמטוס יצא 

והשיב: . לדרך שהיא עיקר נסיעתו
יאמר ביציאתו מירושלים ויכוון 
על כל הדרך, דאל"כ הדרך עד 
השדה תעופה היתה בלי תפילת 

 נוסח עוד נשאל רבינו על .4הדרך
 במטוס. ה"ד עם הוספות לנוסעתפי

 יאמר והוסיף: לומר. והשיב: יכול
 בנסיעה מירושלים הדרך תפילת
 בה להוסיף ויכול התעופה לשדה
 באיזה לטיסה ששייכת בקשה
 על לכוון וגם יכול שרוצה, לשון

 "שתוליכנו". בכלל שהיא הטיסה
נד  ברכות אלישיב ש"הגרי מרן (שיעורי

  ע"א)

 רבינו ולענין ברכת הגומל דעת
 לברך יש במטוס טיסה דלאחר

 לא שבימינו פ"אע "הגומל",
 זה אולם בטיסה. סכנה מצויה
 הים, מעל עוברת כשהטיסה דוקא
 של הגומל תקנת בכלל שהוא
 מינה, נפקא דמאי הים" "יורדי
 פני על למקום ממקום הטס אבל

 הגומל. לברך אינו צריך היבשה
 (או"ח ב סי' נט) מ"כהאג לא וזה

                                                           
 "ולכתחילה א"ברמ ז"ס י"ק' בסי כדאיתא 4

  ראשונה". בפרסה אותה יאמר

' אפי באוויר שטס כל לברך שמחייב
ביבשה. (שיעורי מרן  למקום ממקום

  הגרי"ש אלישיב ברכות ע' תרלח)

 דעתו דאם אין רבינו, הורה עוד
 אלא לשם שבא במקום להתעכב

 יברך לא בלבד, אחדים ימים
 כ"וע הדרך. בגמר אלא "הגומל"

 לטיול או לביקור הבאים אלו
 אחדים לימים ישראל בארץ
 להם אין לביתם, וחוזרים בלבד
 שהם ארצה, בבואם הגומל לברך
 בגמר הדרך, ורק באמצע עדיין

 יש לביתם בשובם דהיינו נסיעתם
 כל על הגומל לברך להם

  )שם(הנסיעה. 

  

  מדידית שיעור פרסה 

אין לאומרה אלא כ' בשו"ע סי' קי ס"ז "
אם כן יש לו לילך פרסה אבל פחות 

מרחק  ."מפרסה לא יחתום בברוך
פרסה נמדד לפי פיתולי הדרך 
ולא לפי קו אוירי. ולכן באופן 

 היעד מקום עד שממקום היציאה
 מפרסה, המרחק בקו אוירי פחות

 פיתולי לפי הנסיעה במסלול אבל
יש פרסה, צריך לומר  הדרך

(שיעורי מרן . ברכת הדרך בברכה
  הגרי"ש אלישיב ברכות ל' ע"א)

  

  

  



    
 

 

  הנהגות רבינו

פסוקים אחרי לא הוסיף שום 
  (הליכות האיש ע' עז) שומע תפילה.

לא נהג להסמיך את תפילת 
 יוסף (ישא הדרך לברכה אחרת.

  עו)' ע האיש הליכות, כה' סי' ג ח"או

רבינו נשאל ע"י נינו הרה"ג משה 
ישראלזון שליט"א: האם אפשר 
להמתין עם ברכת אשר יצר בשביל 

והשיב: כיון  להסמיכה לברכת הדרך.
שהגיע זמן הברכה צריך לברך 

' ע האיש (הליכות מיד ולא להמתין.
    עז)- עו

  
  
  
  

י ִיְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחיךָ   ּכִ
  (דברים טו ז)

  

  אביון בתורה ומצוות

): איתא בתנא דבי אליהו (רבה כז
"כך הוא מפורש בקבלה ע"י 
ישעיה הנביא, 'הלא פרוס לרעב 
לחמך ועניים מרודים תביא בית 
כי תראה ערום וכיסתו ומבשרך 
לא תתעלם וגו' ', הא כיצד אלא 
אם יש לו לאדם מזונות בתוך 
ביתו ומבקש לעשות מהן צדקה 
כדי שיתפרנסו אחרים משלו כיצד 

יעשה, בתחילה יפרנס את אביו 
הותיר יפרנס את אחיו  ואמו, ואם

ואחיותיו, ואם הותיר יפרנס בני 
משפחתו, ואם הותיר יפרנס בני 
שכונתו, ואם הותיר יפרנס בני 
מבוי שלו, מכאן ואילך ירבה 

  צדקה עם שאר בני ישראל". 

ובתנדב"א שם דרש עוד: " 'כי 
תראה ערום וכיסתו' כיצד, אלא 
אם ראית אדם שאין בו דברי 

לביתך ולמדהו תורה, הכניסהו 
קריאת שמע ותפלה, ולמדהו 
פסוק אחד בכל יום או הלכה 
אחת, וזרזהו במצוות, לפי שאין 
לך ערום בישראל אלא מי שאין 
בו תורה ומצוות, והוא דומה למי 

  שהוא ערום".

יש שני מיני מצות צדקה, יש 
צדקה למי שהוא רעב ללחם, ויש 
צדקה לרעב לדבר ה', "אין ערום 

שאין בו דברי  בישראל אלא מי
מי  –תורה", ועוד יותר מזה 

  שכלל אינו מרגיש שהוא רעב.

וכשם שבמצות צדקה נאמר 
"ומבשרך לא תתעלם", בתחילה 
יפרנס קרוביו, אחיו, משפחתו, 
שכונתו, ה"ה באחריותו לפרוס 

הקרוב קרוב  –לרעב לדבר ה' 
      (דברי אגדה) קודם.

  

  



    
 

 

  
  

  

  

  

  

  מה אהבתי תורתיך 

פעם אחת יצא לי לשמוע את 

רבינו יוסף שלום אלישיב זצוק"ל 

לפנות בוקר. הי' זה בעת 

שהתעוררה שאלה סבוכה לגבי 

 אחת מסוכן, כאשר רופאחולה 

 יכול מסוכן ניתוח שרק סבר

תהי'  הניתוח וללא אותו להציל

 לחיות יוכל ולא מערכות קריסת

 רופא סבר ומנגד מיומיים, יותר

 מגופו חלקים להוציא שיש אחר

 בהרדמה רק לחיות יוכל ואז

' להר וכו', ושאלו חייו והנשמה כל

להכריע,  מה ידע ולא פירר

 של לביתו עולים במצבים כאלו

לשמוע את  שלום יוסף רבנו

בשעה  ביתו אל הכרעתו. הגעתי

 את שומע לפנות בוקר, ואני 2:30

 התורה ברכות מברך כשהוא קולו

 התורה ברכות ואחר חיות, באיזה

 "מה הפסוק את אומר שמעתיו

 היא היום כל תורתך אהבתי

 בערגה, ואמר חזר וכך שיחתי",

 והציג א"שליט הנכד אליו פנה ואז

(הגר"י  השאלה. את בפניו

אידלשטיין זצ"ל ישורון כרך כח ע' 

  שפז)

  גדול בנגלה ובנסתר 

 היה ל"הגרי"ש אלישיב זצוק מרן

 ר"אאמו בבית לבקר חג בא בכל

 ר"אאמו כאשר אחת שנה ל."זצוק

 לתחנת מללוותו ל חזר"זצוק

 שהרב "תדעו אמר האטובוס

 וירושלמי בבלי יודע אלישיב

 מאשרי יותר בכיסתיה דמנח כמאן

 שנה לאחר אצלינו". ביתך יושבי

 לבקר שוב ל"זצוק מרן כשהגיע

 בסלון ישבו ל"זצוק ר"אאמו את

 חשבתי בלחש, ביניהם ודברו

 ענינים איזה מדברים הם שאולי

 רוצים שאינם הדין בית של

 אבי שחזר לאחר אכן שישמעו,

 תדעו אמר לתחנה מללוותו ה"ע

 לא בקבלה גדול אלישיב שהרב

(הגר"י עדס שליט"א  מבנגלה. פחות

  ישורון כרך כח ע' שצב)

הלומד תורה חותה גחלים על 
  ראשו של השטן

חוזר ואומר  היה ל"זצוק רבינו א"ז

 לומד בדרשותיו, שכאשר אדם

 על גחלים חותה הוא הרי תורה

שהכי  הדבר וזה השטן, של ראשו

עובדות הנהגות דברי חיזוק והספד 

 שנאמרו ונכתבו בהזדמנויות שונות



    
 

 

 ולכן היצר, של כוחו את מחליש

 התורה. כ"כ בלימוד נלחם השטן

 אומר שהשטן ואומר, מוסיף והיה

 אזי אתה כבר לומד כבר אם

 בקול כשלומדים כי תלמד בשקט,

(נכד רבינו הגרא"צ  .מרובה התועלת

ישראזון שליט"א ישורון כרך כח ע' 

  תכו)

  לשכת הגזית 

 הלכות הרב אלישיב זצק"ל בירר

בעניני  לברר, ידעו לא שאחרים

 שאלות העזר, אבן שבת, כשרות,

 סיפור היה איש. אשת של קשות

 שרצה אחד ברשע באמריקה

 את וקידש והלך באשתו, להתנקם

 מי עם לגלות הסכים ולא בתו

לידיו  שישלישו עד קידשה

 ההלכתי העולם דולר, 100,000

 ובאין זה, מעשה בעקבות סער

 פנימה הקודש אל ובאו עלו פותר

מיד  פסק רבינו ל."זצוק לרבינו

הענין  על נאמנות לו שאין ואמר

(=זה כלום).  "סי איז גארנישט"

 ממזרות, של חמורה פרשה היתה

 גילו חתונתו לפני ימים כמה חתן

 ולא כן לפני נשואה הייתה שאמו

רבינו  נסמך מיד מעולם, התגרשה

 הייתה שלא זאת שלאור על כך

 הקידושין מסתמא מ"תו שומרת

 שאלתיו פעם קידושין. היו לא

 להורים אפילו קטן שגר אומרים

 וכך חובה, ולא זכות זה חילונים

 פיינשטין מ"הגר מרן לי אמר

 בספרו ראיתי (אמנם שוב ל"זצוק

 חובה), שזה ופסק בו חזר שכנראה

וקבע  השולחן על דפק רבינו

 וממילא גמור חוב שזה בנחרצות

 ידעו כולם חלה. לא הגירות

 חייבים משהו אומר שכשרבינו

 לשכת ממש היה זה בקולו, לשמוע

 איליו, כולם נכנעו כולם הגזית,

 לא ולכן שלו, מהבהירות פחדו

 פלדמן (הגר"א עליו. לחלוק העזו

א חבר מועגה"ת דאגו"י "שליט

  בארה"ב ישורון כרך כח ע' תלב)  

  

 מן תורה הוא לך שיאמר ומה
  השמים

שיינין  יוסף רבי הגאון סיפר

 שבשנת אשדוד, של רבה שליט"א

 את שאלה לשאול בא ה"תשכ

 עמו ופתח ,א"זיע מטשעבין הגאון

 זמן במשך' וכו א"הרשב ת"שו את

 אצל לך לו ואמר הכריע, ולא רב

 יכריע ודאי הוא שלום, יוסף' ר

 מן תורה הוא לך שיאמר ומה בזה,

  (ישורון כרך כח ע' תלד)השמים. 



    
 

 

 .ות בכתב מעורך הגליוןשר. אין להעתיק ללא כל הזכויות שמורות לפניני אי"ש

אם ברצונכם להיות שותפים אנו זקוקים לתרומתכם להוצאות הדפסת הגליון. 

 ולקבלת להארות.  0527688708: בהוצאות הדפסת הגליון ניתן לפנות ל

  pninei123@gmail.com ניתן לפנות לדוא"ל:בדוא"ל  הגליון

ניתן להשיג  .עותקים 1000 -גליון פרשה זו מודפס ב

  ., וברובע היהודי אצליירושלים ב"גלפז" גאולה

 בברכה אפרים הולצברג

 להצלחת צאצאיו בתורה ויראת שמים

  

  

  

  

     

  

  

  

  

        


