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Reb Moshe zt”l & one for all? תפלת הדרך  as רחמים

Introduction to praying for protection from danger 
משנה מסכת ברכות פרק ד משנה ד 

[*] רבי אליעזר אומר העושה תפלתו קבע אין תפלתו תחנונים רבי יהושע אומר 
המהלך במקום סכנה מתפלל תפלה קצרה אומר הושע השם את עמך את 

שארית ישראל בכל פרשת העבור יהיו צרכיהם לפניך בא"י שומע תפלה: 

Same Prayer? Context?
 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כט עמוד ב

 ואמר רבי יעקב אמר רב חסדא: כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפלת הדרך. מאי 
 תפלת הדרך? יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתוליכני לשלום ותצעידני לשלום

 ותסמכני לשלום, ותצילני מכף כל אויב ואורב בדרך, ותשלח ברכה במעשי ידי,
 ותתנני לחן לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי, ברוך אתה ה' שומע תפלה.

 אמר אביי: לעולם

Timing & Distance
 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל עמוד א

 לישתף אינש נפשיה בהדי צבורא. היכי נימא? - יהי רצון מלפניך ה' אלהינו
 שתוליכנו לשלום וכו'. אימת מצלי? - אמר רבי יעקב אמר רב חסדא: משעה

.שמהלך בדרך. עד כמה? - אמר רבי יעקב אמר רב חסדא: עד פרסה
4 Kilometers - 2.5 miles Time to walk a parasa is 72 minutes

 תוספות הרא"ש מסכת ברכות דף כט עמוד ב
 זו תפלת הדרך. ולאו היינו תפלה קצרה דמתני' דהתם מיירי במקום סכנה

 ומתפלל אותה במקום י"ח ברכות אבל הכא ביישוב איירי ובאדם שרוצה לצאת
.לדרך ואפילו התפלל י"ח ברכות צריך לומר תפלה זאת

 רש"י מסכת ברכות דף ל עמוד א
עד כמה - זמנה להתפלל.

 עד פרסה - אבל לא לאחר שהלך פרסה, ובהלכות גדולות מפרש: עד כמה יבקש
 לילך שיהא צריך להתפלל - עד פרסה, אפילו אין לו לילך אלא עד פרסה, אבל

.דרך פחות מפרסה - אין צריך להתפלל תפלה זו

integrated into daily prayer?
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 אורחות חיים חלק א הלכות ברכות
 סב. ….ושאלו תלמידיו אל הר"ם נ"ע למה תפלת הדרך חותמת בברוך ואינה 

 פותחת בברוך ואמר שהוא סומך אותה לעולם לא' מהברכו' דאשר נתן לשכוי.
 וביאר עוד אדם ההולך חוץ לעיר אינו צריך להתפלל תפלה זו כי אם פעם אחת
 בתחלת היום ואפי' ינוח בעיר באמצע הדרך שעה א' כשיוצא משם אינו צריך
 להתפלל תפלת הדרך פעם אחרת עכ"ל. והר' יצחק בעל המנהל כתב אבל אם

 דעתו ללון בעיר ואח"כ נמלך ויצא ממנו לעבור חוצה לה או לשוב לביתו.
 .צריך לחזור ולהתפלל אותה פעם אחרת

The author of the Kol Bo was apparently R. Aharon ben R. Jacob ha - 
Cohen of Narbonne, France . He lived in the thirteenth and fourteenth 
centuries. In 1306 he was expelled from France together with all the Jews 
there, and he settled on the island of Majorca near Spain.


