
  

מהו היסח הדעת האסור 
  בתפילין

בה בר רב הונא חייב אדם(לו:) אמר רבמנחות איתא 
למשמש בתפילין בכל שעה, ק"ו מציץ, ומה ציץ שאין בו
אלא אזכרה אחת אמרה תורה על מצחו תמיד שלא תסיח
דעתו ממנו, תפילין שיש בהם הרבה אזכרות על אחת כמה

  וכמה.
וברמב"ם(הל' תפילין סי' ט"ו וי"ח)  ברא"שוהובא לדינא 

(סי' הטור והשו"עו (פ"ד מהל' תפילין הי"ד). וכן פסק
  כ"ח).

[ומפשטות דברי הגמ' נראה דהוא איסור דאורייתא. אולם
ביומא (ח. ד"ה ומה ציץ) כתבו דאינו ק"ו גמורהתוס' 

(כלל י"ד סעיף בחיי אדם דאורייתא אלא מדרבנן. ועי'
  ט"ו)].  

(כג:) ת"ר לא יאחז אדם תפילין בידו בברכותעוד אמרינן 
א ישתין בהם מים, ולא יישן בהםוס"ת בזרועו ויתפלל, ול

  לא שינת קבע ולא שינת עראי.
(שם סי' כ"ח) אבל כשהן בראשו מותר הרא"שוכתב 

להשתין בהן בבית הכסא עראי וגם מותר לישן בהם שינת
עראי, כדאמר בסוכה הנכנס לישן ביום רצה חולץ רצה
מניח. וא"ת האיך שינת עראי מותר והלא אסור להסיח דעתו

שעה שמתנמנם נמצא מסיח דעתו מהם. והיה אומרמהם, וב
ז"ל מצאנו תירוץ לדבר, דברי רבי משהז"ל מתוך  ר' יונה

דודאי היסח הדעת לא הוי אלא כשעומד בקלות ראש
ובשחוק, אבל כשעומד ביראה ומתעסק בצרכיו אע"פ
שעוסק במלאכתו ואומנתו ואין דעתו עליהן ממש, אין זה

ימא הכי איך יוכל אדם להניחנקרא היסח הדעת, דאי לא ת
תפילין כל היום, וכן נמי שמתנמנם אין כאן היסח הדעת כי

  הוא שוכח הבלי העולם ואין כאן קלות ראש.
ולכאו' כוונת הר' יונה לדברי הרמב"ם בפ"ד מהל' תפילין[

קדושת תפילין קדושתן גדולה היא, שכל זמן -הכ"ה 
עניו וירא ואינושתפילין על ראשו של אדם ועל זרועו, הוא 

נמשך בשחוק ובשיחה בטילה ואינו מהרהר במחשבות
רעות, אלא מפנה לבו לדברי האמת והצדק לפיכך צריך

  .  ]להשתדל להיותן עליו כל היום שמצותן כך היא
פליג דהרמב"ן(סי' ל"ט) כתב להוכיח  השאגת אריהאולם 

(ענין אבלות בתורת האדםעל דברי הר' יונה, מהא דכתב 
ומבעיא לאבל ליתובי דעתיה ולכווני לביה -ס"ז) סי' 

לתפילין שלא יסיח דעתו מהן, דגרסינן ביומא (ז:) אמר רבה
בר רב הונא צריך אדם למשמש בתפילין כל שעה ק"ו מציץ
מה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת אמרה תורה והיה על
מצחו תמיד שלא יסיח דעתו ממנו תפילין שיש בהן כמה

ת כמה וכמה, הילכך מניח להו בישוב דעתו,אזכרות על אח
אבל בשעת הבכי ובשעת ההספד אינו מניח. ע"כ. ובשעת
הבכי וההספד של האבל אין כאן שחוק וקלות ראש, אדרבה
באותה שעה הוא עומד בכובד ראש ובהכנעה, ואפ"ה אסרו
להניח תפילין משום היסח הדעת. ומתוך כך הקשה על דברי

ח הביא דברי הרמב"ן, ובאו"ח סי'הטור שביו"ד סי' שפ"
מ"ד הביא דברי הרא"ש בשם הר' יונה דישן בהם שינת
עראי ולא הוי היסח הדעת אלא כשעומד בשחוק וקלות

  ראש. והמה תרתי דסתרי. 
נמי פליג על הר' יונה, מהא דהרמב"םוכתב עוד להוכיח 

מצטער ומי שאין דעתו - דכתב בפ"ד (הי"ג) מהל' תפילין 
יושבת עליו פטור מן התפילין, שהמניח תפיליןנכונה ומ

אסור לו להסיח דעתו מהן. ע"כ. והרי אין אלו עומדין
בשחוק וקלות ראש, אדרבה עומדין בהכנעה וכובד ראש.
ואפ"ה פטרן הרמב"ם משום היסח הדעת. ומתוך כך הקשה
עוד על דברי הטור שבאו"ח סי' ל"ח העתיק דברי הרמב"ם

  לדברי הר' יונה שהעתיק בסי' מ"ד. אלו, דהלא הן סותרים
והעלה לדינא כדברי הרמב"ם והרמב"ן דכל היסח הדעת

(ובסוף דבריו שם כתבנאסר בתפילין, ושלא כדברי הר' יונה. 
ומ"ש ר"י שמדברי רבינו משה מצא תירוץ לדבר זה, איני יודע -

מאי קאמר, שהרי ידוע שסתם ר"מ שמביא ר"י הוא הרמב"ם, והרי
מב"ם מוכח איפכא, וכמשכ"ל. ועוד שהרי הרמב"ם כתבמדברי הר

בפ"ד מהל' תפילין (הל' י"ד) חייב אדם למשמש בתפילין כ"ז שהן
עליו שלא יסיח דעתו מהם אפי' רגע אחד, דקדושתן גדולה מקדושת

  הציץ וכו').
ומתוך דבריו אלו, כתב בסי' מ' דהשתא נשאר לברר כמה

דעת היינו שלא יפרידשיעור היסח הדעת, דהא ל"ל דהיסח ה
מחשבתו מהם כלל, דהא וודאי קושיית הר' יונה חזקה, דא"כ
האיך שינת עראי מותר בתפילין. ועק"ל דא"כ תורתו
ומלאכתו מתי נעשית שהרי מצוותן כל היום ואיכא למ"ד
לילה נמי זמן תפילין היא. גם האיך אפשר לכה"ג לעבוד

בע"כ יסיח עבודה כיון שאסור להסיח דעת מן הציץ א"כ
דעתו מן העבודה כי א"א לאדם לחשוב בב' דברי' כאחד.
ובשבת ר"פ מפנין (ד' קכ"ז) אמר פעם אחת הוצרך דבר
אחד אצל מטרוניתא אחת כו', הלך ר"י ותלמידיו כיון שהגיע
לפתח ביתה חלץ תפילין ברחוק ד' אמות ונכנס, ומפ' טעמא

לאו הכימשום שלא יכנסו דברי קדושה במקום טומאה, הא 
לא היה חולץ, אע"ג דדבר מלכות הי' בינו ובינה כדאמרינן
וצריך לדבר בישוב הדעת וא"א להיות דעתו תמיד על
תפילין כל משך זמן שנמשכו הדברים בינו לבינה. וכיוצא

  בס"ד

  מיקתאע אמעתש

   התקופההאם מותר לשתות מים בשעת 
כשהמים תוך  ד.. מי נהרות ומים תלושים ג.. איסור שתיית המים רק בשעת התקופה או אף לאחר מכן ב.. שתיית מים בשעת התקופהא. 

כשיש במים תערובת דברים  ט. .בעירמים הנמצאים  ח.. התקופה לפי הלוחות ז.. כשהברזל אינו חדש ו.. כשיש ברזל במים ה.. כלי סגור

  .המנהג למעשה יב.. שומר פתאים ה' יא.. כשהמים נמצאים תוך חדר שיש בו חתיכת ברזל י.. או שעברו רתיחה וכדו'

  תיית מים בשעת התקופהא. ש
ן בין ואי .טבת תקופתותקופת תשרי , תמוז פתתקו ,תקופת ניסן ,תקופות יש בשנהשארבע  (נו.) בש"ס עירוביןמבואר 

. וכן הוא תקופה לתקופה אלא תשעים ואחד יום ושבע שעות ומחצה ואין תקופה מושכת מחברתה אלא חצי שעה

 הגרימ"ט זצ"ל,לפי  (באר"י) עתידה לחול ,(תשע"ו) של שנה זו ותקופת טבת ., עיי"שה"ט) ג(קידוש החודש פ" ברמב"ם

  .דא, עי' לקמן אות ז')ע"פ תקופת רב א( 19:44במוצ"ש י"ד טבת (פרשת ויחי) בשעה 

מצאתי כתוב שיש ליזהר בכל תקופה מארבעתן שלא לשתות מים בשעת התקופה  (שער התקופות עמ' שיא) אבודרהםהכתב ו

תקופת ניסן היא לפי שנהפכו מימי מצרים לדם לפי  א' . ובכל תקופה יש טעם לחוש לסכנה:משום סכנה שלא ינזק ויתנפח

עיניהם ונתן מימיו ודברתם אל הסלע ל" ח) פס' כפ"(במדבר למשה ולאהרן ב"ה שאמר הק תמוז לפי שבשעה פתתקוב' רגע. 

תקופת תשרי לפי שבאותו פרק ' גובאותה שעה לקו כל המימות בדם.  ,כו'והם לא עשו כן והכו אותו וזבו ממנו דם  ",'וגו

פת טבת לפי שבאותו הפרק נשחטה תקו' דבא אברהם לשחוט את בנו וטפטפה הסכין דם ואותה הטיפה נתפרשה במימות. 

  .פרק וצחצוח דם באות בת יפתח ונהפכו כל המימות לדם וא"א לעולם בלא

ויש מהגאונים שאמרו כי , ודבר ניפוח שיחות הזקינות ניחוש בעלמא הואדכל זה  כתבש האבן עזראהביא דברי ועיי"ש ש

שעים ייראו מאת השם יתברך ולא יוסיפו הרלא נחש ביעקב אלא הקדמונים אמרו אלו הדברים להפחיד בני האדם ש

הם בקוצר רדברי האבוד הביא (יו"ד סי' קטז אות ה) הדרכי משהו .כ"ע ,מד' תקופות השנה "תילרשוע וישובו כדי שיצילם הש

   .ובשינוי קצת

, ה שלפניובת וגם נפלה התקופה בלילאירע בפסח שחל להיות באחד בששמעשה לענין כתב  סי' תקצג)פסחים ( המרדכי והנה

דאין להקפיד דכתיב  (עי' ספר חסידים סי' תתנא) רבינו יהודה החסידוכתב  ,ואף על פי כן לא חשו ולשו במים השאובים בלילה

. ומבואר דלולי שומר מצוה כו' יש הט"ו) פ"הדפוס קושטא ( בהגהות מיימוןוכן כתב  .שומר מצוה לא ידע דבר רע ה) ,(קהלת ח

  .(סי' תנה)בב"י הם לחוש לדבר. והובאו דברי

. , ע"כמנהג פשוט שלא לשתות מים בשעת התקופה, וכן כתבו הקדמונים, ואין לשנותש )סע' ה סי' קטזיו"ד ( "ארמה וכן פסק

כי שומר  ןכפשאין לשו ,שהיו בשעת התקופה )מים שלנומים לצורך אפיית המצות ( ןשכתב לעני (או"ח סי' תנה סע' א)עיי"ש ו

אנו בזמננו שמענו ששכתב  סי' תכח)ס(או"ח  בפר"חועי'  .(יו"ד שם) הלבושוכן פסק . (ס"ק כ) במ"ב, עיי"ש מצוה לא ידע דבר רע

מבואר  ., ע"כאים ה', ושומר פתכמה וכמה ניפוחים משתיית מים בשעת התקופה, ומהם מתים ומהם מתרפאים כו'

ומשמע שמצדד  ,שהביא דעת האבן עזרא ס"ק ד)שם  יו"ד(ט"ז כ דלא ,(סי' רו ס"ק כו) מ"בבוכן מבואר  ,דלהלכה חיי' לזה

  ומשמע דלמעשה גם ס"ל להחמיר בזה). ,םיקדעת החוללהקל בזה. (אולם בסימן תנ"ה לענין מים שלנו הנ"ל לא הזכיר 

  איסור שתיית המים רק בשעת התקופה או אף לאחר מכןב. 
 הם, כי הסכנה היאאין סכנה בת שעברו תקופת ניסן מי המצושדיש אומרים ) מים דלישת המצותהל' ( מהרי"להבמנהגי כתב 

תקופה דשומר מצוה דאין נפקותא במי המצות להשמר מסכנת הכתבו רוקח ההמרדכי וו רק לשותה אותן בשעת התקופה.

דלדעה הראשונה רק  ,מחמת התקופהמכאן להבא דנח' הפוסקים האם המים נאסרים  מבואר ע"כ. ,לא ידע דבר רע

 ברמ"אשומר מצוה כו'. ויעויין  שבמקום מצוה אמרינןלא א ,נאסריםד בלבד, משא"כ לדעת המרדכי אסורים באותה שעה

משמע ו ,שנקטו שיש לתת ברזל במים ע"מ שלא יאסרו וכן מבואר מדברי הפוסקים דלהלן שפסק כדעת המרדכי. )או"ח שם(

  דס"ל שהם נאסרים אף בדיעבד. 

(וזה  תות המים בשעת התקופה. משמע שרק באותה שעה איכא קפידא.אלא דעי' בדברי הרמ"א ביו"ד שכתב שאין לש

 (סס"ק צב) בדרכ"ת ועי'. (סי' רו ס"ק כו) מ"בה . וכן מצדדסי' תנה ס"ק ח)( אמ"בבאו"ח). וכן הוא לעיל לכאורה סותר למש"כ 

 מחז"בהודעת  בהם. שהביא בזה עוד פוסקים האוסרים אף בדיעבד, אלא דיש מקילין בשעת הדחק או שכבר אפו או בשלו

 (יו"ד סי' קטז הגב"י אות לו) בכנה"ג ועי'[ .)לו(או"ח שם אות  הכה"חשהמנהג לחוש רק לאותה שעה. והביאו  )א(או"ח שם אות 

וסיים שם דלא ראיתי עכשיו נזהר בזה כ"א כחצי שעה קודם או  .היה נזהר ג' שעות מלפניה ומאחריהשבשם המהרי"ל 

ספר בעוד  עי'ו .רגעע"פ הס"ח שיש לחוש רק ל סי' תתנא)(ברית עולם  א"החידהביא בשם  ס"ק פט)(סי' קטז  ת"בדרכו ."כאח

  ].(ח"א סי' מז הגה ג) שמירת הגוף והנפש

  ושים למים תו מי נהרותג. 
שאם וע"כ כתב  (ס"ק ה) המאמ"רוכן דעת . שהביא מהמרדכי דדוקא במים תלושים איכא חששא (סי' תנה ס"ק ו) בט"זועיין 

 כתב שאפילו ממי )סי' תנה א"א ס"ק ח( פמ"גה אולם .)לז(או"ח שם אות  הכה"חם. והביאו ייו מחוברים במקוה אינן נאסרה

   .בעת התקופהלשתות אין  נהרות שהם מים מחוברים

  כלי סגורמים תוך כשהד. 
גים שלנו (מהר"א טירנא מנהשם ב אות ז)תנה ' סי( משה דרכיבמבואר רמ"א דס"ל שהמים נאסרים. מ"מ אף לדעת הוהנה 

ק, כדאמרינן זיבכה"ג חשש האין כי  )וא"א ס"ק ח ד ק"ס מ"ז (סי' תנההפמ"ג וכן הביא  , ע"כ.להחתימם במפהטוב דעמ' לה) 

 אבוהסי' קטז) יו"ד ( במנחת פתים[ועי'  .)לט(או"ח שם אות  הכה"חוהביאו  ע"כ. ,כל מידי דצייר וחתים לית להו רשותא

שכוונת הדרכי משה די"ל  , וסייםשורה עליהן ח רעהדאע"ג דציירי וחתימי רו (יז) תמה מהגמ' נדהש (ס"ק פו) בדרכ"ת

שלא יאסרו אחר  סגורים קל במים הנמצאים בבקבוקי שתיהולפי"ז מצינו צד לה]. דציירי וחתימי במפה בחותם ברזל

אלא שיש לדון כיון שסגורים הם (א מהאי טעמשעבר זמן התקופה, ואפשר דאף מים הנמצאים בצינורות אינם נאסרים 

  .)פתיחת הברזים ממקום אחרמחמת אם יש לאסור 

  מיםב כשיש ברזלה. 
וכן  ,דאם יש ברזל במים כל זמן התקופות דאז אין רשות למזיק )הלכות מי לישות המצות( מהרי"ל במנהגי וכמו כן מצינו

שנתינת ברזל תוך (שם)  ברמ"או )שם"ח או( משה דרכיב. וכן מבואר נוהגים העולם להניח ברזל על כל המשקים ומאכלים

טוב לכתחלה להשים בהם המים מהניא שהרי כתב שאע"פ שאם עבר התקופה אין לשפוך המים שהם לצורך מצוה מ"מ 

שישנה ע"פ שמצוי בבתים ולפי"ז יש עוד טעם להתיר המים שבצנורות המוקפים במתכות (וא .)ס"ק ו( ש"ךהכ"כ ו .ברזל

  ת).לבית היא ממתכ מיםים השמגיע ת המצויה עדצנרת פלסטיק, הצנר

שהביא מתלמידו של החת"ס  (שם)בדרכ"ת ועי' תוך המים. בשהברזל צריך להיות  משמע (שם) המהרי"למדברי אע"פ שו

 שנהגו העולם שמניחים ברזל על הכלי שמונח המאכל. (מו"ה דוד ביסטריטן זצ"ל) שמדברי המהרי"ל למדנו דלא מהני מה

(ישא יוסף  שכתב הגריש"א זצ"לוכן מבואר בדברי . י"ל דחשיב כבתוכוגע במים ורזל מקיף ונמ"מ במים שבצינורות שהב

  .גר"ש קלוגר זצ"להבשם  . ועי' להלן אות י'שמים הנמצאים בחבית של ברזל א"צ להניח בתוכו חתיכת ברזל ח"ג סי' קיג)

  ו| ה'תשע'' ויחיגליון רמ"ה | פר' 
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב

 בעמוד הבא] [המשך



  

בזה מצינו מעשים רבים שהיה לחכמים עסקים רבים עם
  גדולי מלכות ושאר בני אדם והיו תפילין עליהן.

שיעור היסח הדעת האסור בתפילין הוא כדי הילוךוהעלה ד
מאה אמה, ועד אותו השיעור אין בהם היסח הדעת, וזהו
השיעור שהתירו חכמים לישון בהם שינת עראי. וסיים דכן

  נראה לו להלכה אבל לא למעשה.
והנה מ"ש דשיעור היסח הדעת הוא בכדי הילוך ק' אמה, צ"ע,

"ם שכתב "שלא יסיחדלכאו' דבריו נסתרים מדברי הרמב
דעתו מהן אפילו רגע אחד" , והוא עצמו הזכיר דבריו אלו

  בס"ס ל"ט.
אלא דאכתי תקשי מה שהקשה, דאי אסור להסיח דעתו אפי'
רגע אחד, א"כ מלאכתו מתי נעשת, והלא הרמב"ם עצמו כתב

  שצריך להשתדל להיותן עליו כל היום שמצותן כך היא.   
אסור להסיח דעתו -"א) שכתב (סי' כ"ח ס בגר"זויעויין 

מהתפילין וכו', ואינו נקרא היסח הדעת אלא כשעומד בשחוק
או קלות ראש (או שמטריד דעתו כל כך לצרכי הגוף עד
שלבבו פונה מיראת שמים מחמת טרדתו). אבל כשעומד
ביראה ומתעסק בצרכיו אף על פי שעוסק במלאכתו ובאומנתו

ה נקרא היסח הדעת, שאםואין דעתו על התפילין ממש אין ז
  לא כן איך יכול כל אדם לילך בתפילין כל היום.

כ"מ -ועל מ"ש או שמטריד דעתו וכו' ציין מקור דבריו 
ברמב"ם (פ"ד מהל' ת"ת ה' כ"ה) וטור שו"ע סי' ל"ח ע"ש

  במ"א (ס"ק י"א וס"ק י"ב).
ונראה דאתא ליישב דברי הרמב"ם והטור, דבאמת היסח

ק וקלות ראש, והא דמצטער ומי שאיןהדעת אינו אלא שחו
דעתו מיושבת עליו פטורים מהתפילין,  הוא משום דכל
שמטריד דעתו כל כך לצרכי הגוף עד שלבבו פונה מיראת

  שמים מחמת טרדתו, נמי בכלל היסח הדעת הוא.
(וע"עהעתיק דברי הגר"ז. ש(סי' מ"ה ס"ק ג')  במשנ"בועיין 

ומה שהקשה השאגת אריה -ב בשערי תשובה סי' כ"ח ס"ק א' שכת
  יש ליישב ועיין מ"א סי' מ"ד. ע"כ. וסתם ולא פי' כוונתו).

הביא אתש(תפילין אות ה')  בעמק ברכהוכיוצ"ב מצינו 
קושיית השאגת אריה מדברי הרמב"ם, והא דהקשה על הטור
שהעתיק דברי הרמב"ם בסי' ל"ח ומאידך העתיק דברי

ין כוונת הרא"ש דדוקאדא - הרא"ש בסי' מ"ד. וכתב ליישב 
אלא עיקר הדין היסח הדעת הוא ,שחוק וקלות ראש אסור

שצריך לעמוד במצב של יראה, ואם עומד בקלות ראש אין
כאן מצב של יראה, וכן נמי אם אין דעתו מיושבת עליו
והמצטער ג"כ אינו עומד במצב של יראה, כי מחמת צערו

מד במצב שלוטרדתו לבבו פונה מיראת שמים. אבל כל שעו
יראה סגי בזה ולא צריך שיהא דעתו עליהם ממש, וע"כ אם
מתנמנם שפיר מקרי עומד במצב של יראה, שאז שוכח הבלי

  העולם, ואין זה היסח הדעת.
(ס"ס מ"ד) שאחר שהביא דברי הרא"ש בב"חומ"מ יעויין 

מיהו ודאי דלא עביד איסורא אלא -בשם הר' יונה כתב 
אש, אבל מצוה מן המובחר שיהאכשעומד בשחוק וקלות ר

דעתו תמיד על התפילין ושלא יסיח דעתו מהם למשוך בשיחה
בטלה ולהרהר במחשבות רעות, שמטעם זה חייב למשמש בהן
כל שעה שלא יסיח דעתו מהן כדלעיל בסי' כ"ח ובסי' ל"ז.

  (סי' מ"ה ס"ק ג').  במשנ"בע"כ. והביא דבריו 
  

 [נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א]

  פניני מוסר 
  )ד(סעודות שבת  - עניני שבת קדש 

החילוק בין יוה"כ שמתענים בו לשבת
"והנה יום כיפור סוף סוף אינו שבת - שמתענגים

שיום כיפור אינו יום אלא אחד מימי המעשה. נמצא
של טבע עולמנו, אלא חדירה של קדושה אל ביטול
ו חמורהתושדהטבע עצמו, ועל כך ביום זה שק תוך

שביתה גמורה על כל כללי מכל המועדים, הקדושה
הטבע, והעולם הבא נכנס תוך עולמנו, על כן מוכרח
שתהא בו שביתה גמורה גם מכל תענוגים, שבעולם

ףגובנין ה ושתיה הם סתירה לקדושה, הזה, אכילה
  הוא חורבן הנשמה.

אבל שבת שהיא היא ההשבתה הגמורה, ומכח
העולם מתבטל הטבע נולו והעולם גילוי חידוש

חדירה של מתעלה מעל הטבע לגמרי, אין כאן
קדושה אל תוך עולמנו, אלא שהעולם שובת

לעולם הבא, א"כ ממילא אין צריך ממציאותו ועולה
אינה להבטל מאכילה ושתיה, שהאכילה שבו

כילת עוה"ז כלל, אלא אכילת עוה"ב ממש,א
ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו צדיקים יושבים

סותרת השכינה/ ופשיטא שאכילת עוה"ב אינה
  שבת מלכתא עמ' קלט)(שלימות הקדושה". 

  

  נערך ע"י מחבר סדרת עבודת המועדים

   חדש ואינכשהברזל ו. 
ומשמע לכאורה שמתכת משומשת לא מהני להציל  מתכת חדשה. במיםכתב דיש להניח ש (שם ס"ק כ) מ"בב אלא דעי'

לענין מים  שכתב (שם)הרי"ל במוכן מבואר  ,(ולא משום סכנה) דמשום חשש בליעות חמץ קאתיא עלה י"לאמנם  .המהסכנ

 יקח יתד ברזל חדש ויתלה בחוט או משיחה אל תוך המים בשעת התקופה. ואל ישליכנו שםשלנו לצורך אפיית המצות ש"

שמא ידבק בו מאומה  ,דכשיוציאנו צריך להכניס ידו תוך המים ויתחממו. ודוקא יתד חדש או מחט וכה"ג ולא ברזל אחר

אות שם ( בגר"זו (סי' תקנ) במטה משה הואוכן ינן ברזל חדש הוא משום חמץ. ומבואר להדיא דהא דבע ."ויבא תוך המים

 בדעת תורה[ועי' . (דעת תורה ססי' תכח) והמהרש"ם (יו"ד סי' כח) אריהשם הבשם  כן שהביא (שם ס"ק צב) בדרכ"ת משו". )טז

, דלא כמו שרצה (יו"ד שם ס"ק ט)בברכ"י שכל סוגי המתכות מועילים לזה, והוכיח כן מלשון הרוקח המובא (סי' תכח סע' ז) 

  דדוקא ברזל בעינן]. (סי' תנה א"א ס"ק ח) הפמ"גלומר 

רים בשעת התקופה. ואפילו נם נאסרים. וא"כ י"ל דמים שתוך הצנרת אינם נאסולפי"ז יוצא שמים שבתוכם ברזל אי

כי המים מחוברים למים הנוגעים בצינור ממתכת ובהכי סגי  ,הברז ושותה מהקילוח שיוצא ממנו י"ל דשריכשפותח 

ג המובא (ואפשר דמה"ט כתב הפמ" דנאסרים בשעת הבליעה שכבר אינם מחוברים די"לכמבואר במהרי"ל הנ"ל. אלא 

  . ממי נהרות אסור לשתות בשעת התקופה)אף באות ג', ש

(ס"ק  בדרכ"תוכן  שהמים אינן נאסרים.אף לדעת המחמירים לעיל באות ב',  ,לפי כל הצדדים הנ"ל נראה דיש להקלעכ"פ ו

 .עצמהאף בשעת התקופה שמנהג העולם שלא להקפיד אלא ם בדיעבד. נאסרי הביא עוד פוסקים שנקטו שאין המיםצב) 

   דלהלן.היתר ואפשר דסמכו להקל בצירוף צדדי 
  לוחותהלפי התקופה ז. 

הדבר אינם אמיתיות, ואע"פ שהפר"ח העיד שמתו מזה,  חשבוננושכתב שרוב התקופות שלפי  י' יב)סס(שור כח שו"ת בועי' 

 והביאו .ית, ע"כושומר פתאים ה' להאינם נזהרים ושותים בעת תקופה האמית ,תקופות האמיתיותה כי ידעו היה

 (סי' תכח) והפר"ח(הקדמון סי' יד)  הצמח צדקבין הביא מח' גם ש (ססי' תכח) למהרש"ם בדעת תורהעי' ו .פח)(שם ס"ק דרכ"ת ה

 .רב אדא תקופת האם הולכים לפי תקופת שמואל אוהאם הולכים לפי שעות זמניות ואיך מחשבנים התקופות לענין זה, 

  ].במקום ספק לה לא חיי'ולא שכיחא הזיקא  סגולית כבנ"ד סכנהבד קצח) 'ח"ב סיל' (מ' ת טוב טעם ודעתב ועי'[

  מים הנמצאים בעיר ח. 
אך גזרו עיר אטו  ,מהרא"ק דאין להקפיד על התקופה אלא בנהרות ולא בעירשם הב(שם בהגה)  במהרי"לכתב כמו כן 

 (סי' תקנ) במטה משהוכן הוא נהרות אתינן עלה. מבואר דבעיירות ליכא סכנה כלל, אלא משום גזרה אטו  ., ע"כנהרות

 ומשמע שס"ל  ,אין התקופה מזקת ביישובש(סי' ריא)  בשבלי הלקט מצינו וגדולה מזו. )זל (יו"ד סי' קטז הגב"י אות בכנה"גו

  (לענין דבר אחר). ה"לשבהשרימז לדברי  ם שעה"צ אות יט)(ש במ"בועי' להתיר לגמרי. 

  או שעברו רתיחה וכדו' יםכשיש במים תערובת דברט. 
כי  ,עליהם ברזלאין מניחין יש ש ,על מאכלים ומשקים מבושלים או כבושים ומלוחיםשכתב ש ס"ק ו)שם ( ש"ךבועי' עוד 

מי כבשים  )טה" פי"ארוצח (הרמב"ם  "כשואולי יצא להם כן ממ, ש במבושל וכבוש ומלוח משום תקופהאומרים שאין לחו

וא"כ ס"ל דה"ה דאין בכה"ג משום ארס , )פ"ח(תרומות ילוי ארס הנחש והוא מהירושלמי ומי שלקות אין בהם משום ג

הפר"ח  נקטו, ע"כ. וכן טוב להחמיר בזה להניח ברזל עליוו ,התקופות (ועיין בזוהר פרשת יתרו עמוד קמ"ג ענין התקופה)

  . (סי' תנה מ"ז ס"ק ד) בפמ"ג . וכן הוא(ועיי"ש שהקלו לגמרי בדבר) )יבאות יו"ד שם ( ערוה"שוה סי' תכח)ס(

בספר משמרת  ועי'. (סי' ס תיקון הבית ס"ק ב) בבית יצחק מבואר גילוי. וכןסכנה דתקופה לסכנה דשמדמים  מזה מבוארו

. וא"כ ה"ה לענין התקופה של המים אין בהם משום גילוי םשהביא מהפר"ח דכל שנשתנה טעמ (יו"ד סי' קטז אות יז) שלום

. ולפי"ז בזמנינו )אבל לא בשאר משקים ,במים בלבדאלא להחמיר  כתב שלא נהגו אות לו) סוף סי' קטז הגב"י(יו"ד  בכנה"גו(

 הורהועוד דכבר . מר שאין בהם משום סכנת התקופהיש לו ,שיש חומרים במים (אפילו שבברזים) שמשנים את טעמם

  . וצ"ע.יים אם ישנם שינוי כל שהוא אפשר להקלשכל הדברים האלה שהם סגול ח"ח ססי' ב) ט הלוישבב ובאכן ה(החזו"א 

  כשהמים נמצאים תוך חדר שיש בו חתיכת ברזלי. 

שכתב (דעת תורה סי' שכח)  מהרש"םב ויעויין ע"מ שלא יאסרו.במים  הבאנו מהמהרי"ל שבעינן שיתן ברזל ה'והנה באות 

שסגור  ום בצירי ברזל אישהדלתות תלוידכיון דמהני הנחת ברזל במים, אם מונח בתיבה  המהר"ש קלוגר זצ"לבשם 

או שהגג הוא של ברזל או אפי' רק שהרעפים של  ,או גם בית שהדלתות והחלונות קבועים בברזל ,במפתח ומנעול של ברזל

ל שמועה זו וכתב אלא דעי' בדברי המהרש"ם שתמה ע .להקל נגד התקופה, ע"כיש  "כגדות של ברזל, תעץ הקבועים בי

שניתן  (ישא יוסף ח"ג סי' קיג) הגריש"א זצ"ל ודעת .ס"ק צב)סשם יו"ד ( הדרכ"תוהביאו  .דקשה לסמוך עליה במידי דסכנה

  .(ושם מיירי לענין מים שלנו)בדבר יש לתת ברזל על הכלי  קושישאין  במקוםאלא שמ"מ  ,להקל כדעת הגרש"ק זצ"ל

  שומר פתאים ה'יא. 
 וכן .(קכט:) בשבת מצינוכמו ש .דאמרינן שומר פתאים ה' ,ין לחושאי"ל דתו  ,ודשו בה רביםע"ז  מקפידים לאכיון שועוד ד

שאנו מתי מעט וצריכין אנו לישא מאשר  ,להנשא לאשה שמתו ב' מבעליה ע"פ ש"ס הנ"ל להתיר יצא (סי' ריא) ה"דובתר

ום חשש סכנה זהרין מכמה מילי דאזהירו רבנן עלייהו משוכמו שאין אנו נ ,נמצאו וע"כ דשו בזה רבים ושומר פתאים ה'

התרוה"ד דעכשיו  ע"פ סי' כג ד"ה ובתה"ד) ה"ע(א בחת"ס. וכן הביא (אה"ע סי' ט) הב"י, ע"כ. והביאו משום שומר פתאים ה'

וכיח נמי שה(סי' יט ס"ק ב)  בשבט מיהודהועיין  ה'. םמשום דדשו ביה רבים שומר פתאילהא דקטלנית לא נהגו להשגיח 

(פל"ב  בשש"כמגמ' הנ"ל דכל דבר שהעולם נוהגים לעשות כן ולא לחוש מותר אדם לסמוך על שומר פתאים ה'. והביאו 

[ועי' בתרוה"ד שם  .עו) סי' (ח"ב באג"מו (כתובות אות קלו) קובץ שעוריםבועי' . זצ"ל הגרשז"אוכתב דכן דעת הגה ב) 

סי' יא אות ח  ע(אה" צ"צה אולםלא שייך זה.  לת"חכתב ש )שם( והחת"סבר. שהסתפק האם אמרינן כלל זה לת"ח שיודע הד

ועיי"ש שהוכיח מכמה מקומות שגם על ת"ח  ,כתב שאע"פ שהתרוה"ד נשאר בצ"ע היינו היכא דהוא חשש גמור סי' פט)ו

  ].(מע' ש כלל סא) בשד"חה'. והביאו נאמ' שומר פתאים 

  המנהג למעשהיב. 
העיד על אביו החכם צבי שלא חש  (סי' תנה) במור וקציעהן סמכו רבים לנהוג היתר בזה. וכ םעמיכל הני טויש לומר דע"פ 

(אלא דשם  אצלינו בשעת התקופה אין מנהג כלל לשפוך המים רק יש שמשימים ברזלדכתב  (סי' תנה אות ז) ערוה"שוהלזה. 

בספר שמירת . שו"מ שהקפיד בזה מרן החזו"אשלא ראו אצל אמר (לוח דבר בעתו)  והגרח"ק שליט"א .מיירי במים שלנו)

בגדאד  כתב שבעיר (שנה שניה פנחס אות י) בבן איש חיו ג להקל.השהביא בשם עוד ספרים שהמנ (סי' מז אות י) הגוף והנפש

וסביבותיה אין נזהרים בזה כלל, ודרכי לדרוש להם ולהזהירם תמיד שיניחו מסמר ברזל בתוך החבית של מים ובתוך 

  ., עכ"לושומר פתאים ה' ,מיד כל השנה כולה, דיש לסמוך על זההכדים ת

  -מסקנא דדינא  -
. דבר מכמה טעמיםהמנהג להקל ב מ"מ ,בשעת התקופה יש להימנע מלשתות מיםאע"פ שמעיקר הדין ש העולה לדינא,

  . בזההסוברים שיש להקפיד  ספרדויש מפוסקי 
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