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 סיכום

1. Divrei Malkiel, Rav Soloveitchik – Ta’ut Sofer 
2. Divrei Malkiel – It’s Hachanah for the Korbanot HaChag, which women are obligated in 
3. Avnei Nezer – It’s an interval for doing the Mitzvah, not a Zeman 
4. Maharam Chalawah – Hakravat Korban HaOmer is Goremet, not the Zeman, which is exactly what  

a. Rav Tzvi Pesach Frank quotes Rav Yerucham Fischel Perlow as answering based on a similar 
idea the Turei Even uses to explain why women are obligated in Bikkurim, and the Tzitz 
Eliezer takes this approach, as well. 

 ועוד חזון למועד



 מקורות

 ב וכדכז:תמידין ומוספין  הלכותרמב״ם 

מצות עשה לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר שנאמר וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות, ומצוה 
 נות הימים עם השבועות שנאמר תספרו חמשים יום, ומתחילת היום מונין לפיכך מונה בלילה מליל ששה עשר בניסן.  למ

 מצוה זו על כל איש מישראל ובכל מקום ובכל זמן, ונשים ועבדים פטורין ממנה....

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קסא

 ומצוה זו אין הנשים חייבות בה:...

 לד. -ג: לדושין קימב"ן חידושי הר

והוי יודע דהאי תנא הכי תני איזוהי מצות עשה שהזמן גרמא כגון סוכה ואיזוהי מצות עשה שלא הזמן גרמא כגון מזוזה, 
ותנא ושייר, במצות עשה שהזמן גרמא שייר תפילין דכתיב בהדיא דפטורות וא"נ סבר אין הזמן גרמא שייר ראיה, 

פריקה  ספירת העומרא מורא וכבוד בכורים וחלה כסוי הדם ראשית הגז מתנות ובמצות עשה שאין הזמן גרמא שייר טוב
טעינה פדיון פטר חמור ורוב המצוות כן, אלא לא בא לפרש ולמנות את כולם שאלו בא לפרטן בפרט הוה ליה למיתני 

 שטעה בזה, ולכן כתבתי.אלו הן מצות עשה וכו', מדקתני איזוהי ש"מ כגון קתני, וכן בירושלמי ברישא וסיפא, ויש מי 

 שו"ת דברי מלכיאל חלק ג סימן ה

ופשוט יש מ"ש כת"ר לתמוה על הרמב"ן בחידושיו לקדושין דף ל"ד שחשב ספירת העומר בין מ"ע שאין הז"ג. יפה תמה. 
ושייך שם מקודם גבי מ"ע שהז"ג ע"ש. ועוי"ל שהיה כתוב שם מת"ע. והוא ר"ת מתנות עניים. ונעשה ט"ס וכתב  שם ט"ס

ה כתוב סה"ע. והוא ר"ת סדר העבודה. והיינו שהנשים סה"ע. והמדפיס חשב שהוא ר"ת ספירת העומר. ועו"ל שהי
חייבות בקרבנות. והמדפיס טעה וחשב שהוא ר"ת ספירת העומר והדפיס כן. וידוע לבקיאים שט"ס כזה הוא מצוי. ואף 

שכתבו התו' בקדושין דף ל"ו ד"ה הקבלות דעבודות הקרבן מיקרו הז"ג מדכתיב ביום צוותו שאינם אלא ביום. מ"מ עיקר 
ין חיוב הקרבת קרבנות ישנם גם בנשים. לבד מקרבנות ראיה וכדומה דהוי הז"ג ונשים פטורות. ויש להאריך בדיני ד

קרבנות ציבור באיזה חייבים נשים ואכ"מ. וכדומה שראיתי באיזה ספר לישב בזה קושיית התוס' דקדושין שם דלהכי לא 
רבנות. וכ"כ בחי' הרמב"ן בקדושין דף ל"ו. ואף שפטורות מיקרו העבודות מ"ע שהז"ג לפי שהנשים חייבות בהקרבת הק

ממחצית השקל. מ"מ הרי את הכהנים אין ממשכנים ובכ"ז בודאי יש להם חלק בקרבנות ציבור. ועוד דהא בבמה 
מקריבים אף בלילה ושפיר לא הוי הז"ג וע' זבחים ס"ח ע"ב ובתו' שם ודף ק"כ ע"א. ועוד יש לדון לפי מה שראיתי זה 

בשם ספר קול אליהו דספירה מעכבת הקרבן ואם לא ספרו ספירת העומר אינו נוהג דיני עצרת ובמק"א הארכתי כבר 
בס"ד בזה. וא"כ שפיר י"ל דגם נשים חייבות בספה"ע כיון שאינה מצוה בפ"ע רק הכנה לקרבנות החג. ובקרבנות ציבור 

לקרוא ספה"ע מ"ע שהז"ג כיון שתלוי בזה מצוה שנשים  חייבות גם הנשים וכמש"ל. וכן בדיני החג הן חייבות. ולא שייך
 חייבות בה. ואקצר בזה באשר כי העיקר נראה כמש"ל דהא דסה"ע צ"ל גבי הנהו דמ"ע שהז"ג:    

 1פש הרב עמ' קצאנ

 

 מפניני הרב עמ' קכד
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  דשו"ת אבני נזר או"ח סימן שפ

 שלום לכבוד אהובי ידידי חתן אחותי הרב המאה"ג חריף ובקי כש"ת מו"ה יעקב נ"י האבדק"ק נאשעלסק.  

אשר הוקשה לו בדברי הרמב"ן ]בחי' לקידושין לד ע"א[ שמנה ספירת העומר בכלל מצוות שאין הזמן גרמא.   והענין   
פלאי.   ואפשר סבירא לי' לרמב"ן דעומר לא תלתה תורה בזמן עצמו שמקריבין בו.   היינו שיקריבו העומר בט"ז בניסן.   

כן אין זמן ט"ז בניסן גורם.   ואם תאמר מכל מקום זמן השבת הוא רק ממחרת השבת מתרגמינן מבתר יומא טבא.   אם 
ט"ו בניסן גורם.   הלא כל מצוות השבת נשים חייבות פסח מצה מרור.   גם לספר ביציאת מצרים כתב בחינוך ]מצוה 

ם טוב נשים כ"א[ דחייבות.   הוא הדין עומר אי אתה יכול לפוטרם מחמת שזמן יום טוב גרמא.   כיון שכל מצוות שביו
חייבות.   אך לדעת הפוסקים קצירה וספירה פסול ביום.   אם כן הלילה גורם.   אך רמב"ם פסק ]תמו"ס פ"ז ה"ז[ נקצר 

ביום כשר והוא הדין ספירה.   אך בזוהר הקדוש פרשת תצוה ]דף קפג ע"א[ מפורש נשים פטורות מספירת העומר ומפרש 
 הטעם על דרך הסוד:

 רהם:    דודו הדוש"ת הק' אב

 (קישור) 2מהר"ם חלאווהמבנו של  אמרי שפרספר 

אלא שהזמן גרמא, וספירת העומר אין גורם  והרמב"ן ז"ל כתב דספירת העומר נשים חייבות בו, וכן עיקר, דלא ממעטינן
לו הזמן, אלא המעשה דהיינו הקרבת העומר. ואע"פ שהעומר תלוי בזמן מ"מ המספר אינו תלוי אלא במעשה ההקרבה 

ולא הזמן גרמא. הא למה זה דומה, לנשים חייבות בברכת המזון, והרי שבת שהזמן גורם לאכילתו, דאסור להתענות, 
 לה זמן הברכה עליה תיחשב תלויה בזמן, ונמצאת אם כן בהמ"ז תלויה בזמן, ואמאי נשים חייבותוכיון שהאכילה יש 

 ד"ה ואמנם יאור על ספר המצוות לרס"ג )הרב פערלא( מבוא פרק יבב

ולענין ספירת העומר ומקרא ביכורים, הנה מקרא ביכורים להדיא מבואר במתניתין )פ"א דביכורים מ"ה( דנשים הן מכלל 
ן ולא קורין, משום שאין יכולין לומר אשר נתתה לי ה'. אמנם לענין ספירת העומר יש מקום עיון, דאע"פ שכן המביאי

מבואר בדברי הרמב"ם ז"ל שכתב )פ"ז מהלכות תמידין הכ"ד( דנשים ועבדים פטורין מספירת העומר, וכתבו בכ"מ 
ן שם, וכ"כ הרמב"ם ז"ל )ספר המצוות סוף מנין והמבי"ט בק"ס שם דהיינו משום דהוה ליה מצות עשה שהזמן גרמא עיי

העשין( שאין הנשים חייבות בה עיין שם. אמנם ראיתי להרמב"ן ז"ל )בפרק קמא דקידושין לד ע"א( שכתב בפשיטות 
 דספירת העומר הוה ליה מצות עשה שאין הזמן גרמא ונשים חייבות בה עיין שם.  
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כתוב דנשים פטורות ממצוה זו זולת החינוך )מצוה שו(, וגם הסמ"ג ובאמת לא ראיתי לאחד משאר ראשונים ז"ל שי  
שדרכו להמשך אחר הרמב"ם ז"ל ומעתיק דבריו בלשונו, מכל מקום כאן השמיט דין זה במצות ספירה )עשין ר( עיין שם. 

. וכן בהלכות ומלשון הבעל הלכות גדולות )הלכות עצרת( שכתב וז"ל ומיחייב אינש למימנא שבעה שבועות וכו' עיין שם
פסוקות לתלמידי רב יהודאי גאון ז"ל )סוף הלכות פסח( כתב וחייב אדם לספור. משמע דסבירא ליה שכל אדם בכלל 
חיוב זה, אחד זכרים ואחד נקבות. והר"ב מג"א )סי' תפט סק"א( הוצרך ללמד זכות על הנשים שנהגו במצוה זו משום 

שביארנו אין צורך לזה, דיותר נראה שסמכו עצמן על הסוברין דמעיקר דינא דכבר שווייה עלייהו חובה עיין שם. ולפי מה 
 מיחייבי בהכי.  

ואמנם ודאי הדבר תמוה טובא לכאורה אמאי לא תהא זו מצוה שהזמן גרמא, ולפום ריהטא אין לך מצוה שהזמן גרמא   
גם כן במה שחשב הרמב"ן ז"ל שם  יותר מזו. אבל לאחר העיון נראה שיש שורש לזה על פי מאי דבלאו הכי יש לתמוה

גם בכורים בין המצוות שאין הזמן גרמא עיין שם, והא לכאורה בכורים ודאי הוה ליה מצוה שהזמן גרמא, שאינה נוהגת 
אלא מן העצרת ועד החנוכה. ]מלואים: ומה שכתבו התוס' )פ"ב דפסחים לח ע"ב( בד"ה נאכלין וכו' דביכורים הואיל ויש 

כך לא חשיב זמן קבוע ע"ש. אין זה ענין לכאן כלל, דהתם שהדבר תלוי בזמן קבוע, כדאמרינן בפ"ק  להם זמן גדול כל
דמגילה )ט ע"ב(, ובפרק בתרא דזבחים )קיז ע"ב, קיח ע"א( ע"ש, שפיר כתבו התוס' שכיון שיש לו זמן ארוך כל כך אין זה 

שגם מצוה כזו שיש לה זמן ארוך כל כך, מכל מקום בכלל זמן קבוע, מה שאין כן כאן שהדבר תלוי בזמן גרמא, פשיטא 
הו"ל מצות עשה שהזמן גרמא, דהרי על כל פנים קודם שהגיע הזמן ואחר שעובר הזמן אין המצוה נוהגת, וא"כ רק הזמן 
הוא שגורם לה, וזה פשוט לא היה כדאי לדבר בו, לולא שנשאלתי על זה מאחד מגדולי הרבנים נר"ו. ע"כ מן המלואים[. 

א דבהדיא תנן )פ"א דביכורים( דנשים ועבדים חייבין בהבאת ביכורים, ואפילו מקריאה לא מיפטרי אלא משום שאין אל
יכולין לומר אשר נתתה לי ה', כמבואר במתני' שם. הרי מבואר להדיא כדברי הרמב"ן ז"ל דהוה ליה בכלל המצוות שאין 

 לכאורה דהוה ליה מצות עשה שהזמן גרמא כדכתיבנא.   הזמן גרמא, ובודאי הדבר קשה טעמא מאי, והא ודאי נראה

ואמנם נראה כמו שכתב הר"ב ט"א )בפ"ב דמגילה כ ע"ב( דלא מיקרי מצות עשה שהזמן גרמא, אלא דוקא מצוה שמצד   
עצמה אינה נוהגת אלא בזמן ידוע, דגזירת הכתוב הוא שלא תהא נוהגת אלא באותו הזמן שקבעה לה תורה, אבל היכא 

אחר הוא שגורם לה שלא תתקיים אלא באותו הזמן, וכגון הבאת ביכורים, דמה שאין מביאין קודם עצרת היינו רק דדבר 
משום דשתי הלחם מעכבין עליהם, שאין מביאין למקדש מנחות וביכורים קודם לשתי הלחם דקרינהו קרא ביכורים, והן 

משום חדש אפילו להדיוט, ואחר החנוכה שאין מביאין מתירין להביא מן החדש למקדש, וכל שכן קודם לעומר שאסורין 
עוד היינו רק משום דכתיב אשר תביא מארצך, דמשמע כל זמן שמצויין בארצך, אבל מהחנוכה ואילך שוב אין הפירות 
מצויין בשדה, וכבר כלה לחיה מן השדה, וכדדרשינן בספרי )תבא פסקא רצז( עיין שם, אין זה בכלל מצות עשה שהזמן 

   גרמא.

ומעתה לפי זה ממילא מבואר, דמצות עשה דספירת העומר נמי כיון דטעמא דזמן המצוה הוקבע באותו הזמן, היינו רק   
משום שתלויה בעומר כדכתיב מיום הביאכם את עומר התנופה וגו' וכתיב מהחל חרמש בקמה תחל לספור וגו', וא"כ לא 

לא דבר אחר הוא שגורם לקביעות זמן זה, הילכך אין זו בכלל הזמן מצד עצמו גורם שלא תתקיים המצוה בזמן אחר, א
מצות עשה שהזמן גרמא, ואית לן למימר שהנשים חייבות בה. כן נראה מוכרח בכוונת הרמב"ן ז"ל, ולשיטתו אזיל 

 דקחשיב גם הבאת ביכורים בכלל המצוות שאין הזמן גרמא, וכדמוכח ממתניתין דפ"א דביכורים.  

י הרמב"ם ז"ל תמוהים במאי דסבירא ליה דנשים פטורות מספירת העומר משום דהוה ליה מצות אלא דלפי זה דבר  
עשה שהזמן גרמא. דלכאורה ודאי זה הוא נגד מתניתין דביכורים שם, שפסקה הרמב"ם ז"ל גופיה )פ"ד מהלכות 

ז"ל לשיטתו אזיל שכתב ביכורים(. ומיהו ממה שהנשים חייבות בהבאת ביכורים לא קשה כ"כ, דאפשר לומר דהרמב"ם 
)פ"ב ה"ו מהלכות ביכורים( דמה שאין מביאין ביכורים אחר החנוכה, היינו משום שהפירות שביכרו אחר חנוכה, הן 

חשובין משנה הבאה ויניחם עד אחר העצרת עיין שם, וא"כ אותן שביכרו קודם חנוכה מביאין מהן ביכורים אפילו אח"כ, 
 וכן מתבאר מדברי הראב"ד ז"ל בהשגות שם עיין שם.   וא"כ אין להם זמן קבוע להבאתן,

וממה שאין מביאין קודם לעומר ולשתי הלחם ודאי לא תקשה, משום דאין זה משום דאכתי לא מטא זמן חיובא, אלא   
משום דאכתי הפירות לא חזו, דהעומר ושתי הלחם הן שמתירין להביא מן החדש למקדש, כדתנן בפרק ר"י )מנחות סח 

יין שם. ובפרט לפי המבואר מפשטא דסוגיא דמנחות שם, דביכורים דפירות האילן שאינם בכלל איסור חדש אם ע"ב( ע
הביאן אפילו קודם לעומר מקבלין ממנו עיין שם. וזו היא גם כן דעת הרמב"ם ז"ל כמו שכתב הר"ב ברה"ז במנחות שם 

ם. וא"כ על כל פנים עיקר מצות עשה דהבאת ביכורים ושאר אחרונים ז"ל, ודלא כהתוס' יו"ט )פ"י דמנחות מ"ו( עיין ש
אינה מצות עשה שהזמן גרמא, ואינה ענין כלל למצות עשה דספירת העומר דודאי מיהת זימנא קביעא לה, ועיין מה 

שכתב בט"א שם על דברי הרמב"ם והראב"ד ז"ל בהלכות ביכורים שם, ובמה שכתב הפני משה במה"פ על דברי 
כורים ה"ו(, ובמרכבת המשנה ח"ג )פ"ב מהלכות ביכורים שם( עיין שם היטב, דמבואר דאין זה מספיק הירושלמי )פ"א דבי

 לתרץ דברי הרמב"ם ז"ל.  

אבל על כל פנים ממקרא ביכורים ודאי קשה, דמדאיצטריך במתניתין למעוטי נשים ועבדים משום שאין יכולין לומר   
עשה שהזמן גרמא. וא"כ מבואר מזה דכל שדבר אחר גורם לה אינה אשר נתתה לי ה', ע"כ מוכרח דלא חשיבא מצות 

בכלל מצות עשה שהזמן גרמא, וא"כ ספירת העומר נמי לא חשיבא מ"ע שהזמן גרמא, ואית לן למימר דנשים חייבות. 



 ואין לומר דאף על גב דמשום שזמנה קבוע בין פסח לעצרת אין להחשיבה מצות עשה שהזמן גרמא מטעם שנתבאר, מכל
מקום אכתי הוה ליה מצות עשה שהזמן גרמא משום שאינה נוהגת אלא בלילה, כדדרשינן במנחות )סו ע"א( מדכתיב 

שבע שבתות תמימות תהיינה, אימתי אתה מוצא שבע שבתות תמימות בזמן שאתה מתחיל למנות מבערב עיין שם. דזה 
אתה מוצא תמימות אלא בזמן שאתה מתחיל ליתא, דכיון דלא בעינן לילה אלא משום דקפיד קרא אתמימות, שאי 

למנות מבערב, וזו היא גם כן כוונת הרמב"ם )בפ"ז הכ"ג מהלכות תמידין( עיין שם, א"כ גם מהאי טעמא לא הוה ליה זמן 
גרמא מצד עצמו אלא דבר אחר הוא שגורם לו, וכל כיו"ב אינה בכלל מצות עשה שהזמן גרמא כמו שנתבאר. ועוד דהא 

ם ז"ל קיימינן, והרי הרמב"ם ז"ל גופיה )פ"ז הלכה כ"ג מהלכות תמידין( פסק כדעת הבעל הלכות גדולות אליבא דהרמב"
 שאם שכח ולא מנה בלילה מונה ביום עיין שם, וא"כ כשרה ביום כבלילה.  

וגו'  ואמנם נראה בזה דאף על גב דודאי להסוברין דספירת העומר בזמן הזה מדרבנן, משום דכתיב מהחל חרמש בקמה  
ותרגם אונקלוס מדשריות מגלא בחצד עומרא דארמותא תשרי למימנא וכו', וכתיב מיום הביאכם וגו', והשתא ליכא 

קרבן ולא קצירה והבאת העומר, וכמו שכתב הר"ב העיטור )סוף הלכות מצה ומרור( ובכתאב אל ראסייל להרמ"ה ז"ל 
ל מצות עשה שהזמן גרמא מטעם שביארנו, אלא דהרמב"ם ז"ל )עמוד קנ( והר"ן )סוף פסחים(, אית לן למימר דאינה בכל

לשיטתו אזיל דסבירא ליה )בהלכות תמידין שם( דספירת העומר בזמן הזה נמי דאורייתא היא, וע"כ היינו משום דסבירא 
ליה דמאי דכתיב מהחל חרמש בקמה תחל לספור וגו' וגם מאי דכתיב מיום הביאכם, היינו רק לסימן בעלמא, לומר 

דבזמן קצירת העומר מתחיל זמן מצות ספירה, וכן קרא דמיום הביאכם לא בא אלא להורות דההבאה והספירה חיילי 
ביום אחד, וכמו שכתב הרמ"ה ז"ל שם עיין שם בדבריו, וא"כ אין הספירה תלויה בעומר, אלא זמן הזה מצד עצמו הוא 

דאורייתא נוהגת באותו הזמן כדמעיקרא, ושפיר הוה ליה זמן המצוה, שהרי אפילו בזמן הזה דליכא עומר כלל, המצוה מ
בכלל מצות עשה שהזמן גרמא, אבל דעת הרמב"ן ז"ל כדעת רוב הראשונים ז"ל דספירה בזמן הזה מדרבנן היא, וכפשטיה 

דקרא דספירה תליא בעומר ושתי הלחם, והאידנא דליכא הבאה וקרבן ליכא ספירה, ולהכי שפיר כתב דספירת העומר 
 ליה מצות עשה שאין הזמן גרמא ונשים חייבות בה, וזו היא גם כן דעת שאר ראשונים דקיימי בשיטתו.  הוה 

ומעתה ממילא מבואר דגם דברי רבינו הגאון ז"ל שמנה עשה דספירת העומר במנין העשין שהנשים פטורות מהן,   
זו היא גם כן דעת הרמ"ה ז"ל שם עיין שם נכונים, דסבירא ליה בזה כדעת הרמב"ם ז"ל דספירה בזמן הזה דאורייתא, ו

בדבריו, והילכך שפיר הוה ליה בכלל מצות עשה שהזמן גרמא וכמו שנתבאר, איברא דאף על גב דיתכן לומר כן בדעת 
רבינו הגאון ז"ל, מכל מקום אינו נראה לומר דזו היא דעת הרמב"ם ז"ל, דמדכתב מצות ספירה והלכותיה בהלכות תמידין 

ך הלכות הקרבת העומר, ולפני הלכות הקרבת שתי הלחם וכבשי עצרת, מבואר דס"ל דקרא כפשטי', דספירה ומוספין בתו
תליא בהבאה וקרבן, וכמו שכתב שם בלשונו, מצות עשה לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר וכו' עיין שם, 

ניה אלא בהלכות פסח כשאר ראשונים, וא"כ ולא לסימנא בעלמא נקטיה קרא, ודאי לא הוה ליה לכתוב מצות ספירה ודי
לדידיה הקושיא במקומה עומדת, ואמנם לפי זה עדיפא מינה תקשה דדברי הרמב"ם ז"ל שם במקומם סותרים זה את זה, 

דמאחר דסבירא ליה דעיקר מצות ספירה תליא בהבאה וקרבן, והיא בכלל הבאת העומר, ולכך לא כתבה אלא בתוך 
כ ודאי ראוי לומר דבזמן הזה שאין הבאה וקרבן ליכא מצות ספירה, והיכי כתב דמצוה זו הלכות הקרבת העומר, א"

 נוהגת בכל זמן, הרי דסבירא ליה דספירה גם בזמן הזה דאורייתא.  

ובאמת דמדברי הרמב"ם ז"ל גופיה במורה )ח"ג פמ"ג( מבואר דסבירא ליה דעיקר מצות ספירה מצוה מצד עצמה היא,   
הבאה וקרבן, ולא באה אלא כדי למנות הימים שמיום צאתנו ממצרים עד יום מתן תורה, כדי להגדיל ולא תליא כלל ב

היום ההוא שהוא היה הכוונה והתכלית ביציאתם עיין שם בדבריו, וזהו כדברי המדרש שהביאו הר"ב העיטור והר"ן ז"ל 
מדבריהם עיין שם, אבל הרמב"ם ז"ל שם, אלא שהם כתבו שם דאין זה אלא דרך דרש ואסמכתא לספירה בזמן הזה ד

לשיטתו אזיל דסבירא ליה דגם בזמן הזה דאורייתא היא, ולכך סבירא ליה דזהו טעם לעיקר מצות ספירה אפילו בזמן 
הבית, ולא אסמכתא בעלמא היא, אלא זהו עיקר טעמא דקרא, ולא תליא בהבאה וקרבן, מכל מקום בחבורו הגדול נראה 

 "כ, וא"כ דבריו צ"ע טובא לכאורה.  שחזר בו מדעתו זו וכמש

ואולי אפשר לומר דדעתו כדעת הרמ"ה ז"ל שם, דכתב בההיא דמנחות שם דאמרינן אמימר מני יומי ולא מני שבועי   
אמר זכר למקדש הוא עיין שם, דמשמע לכאורה מזה דספירה בזמן הזה אינה אלא מדרבנן, ומתחלה כתב לתרץ כמו 

(, והובא בכ"מ שם עיין שם, ואח"כ כתב הרמ"ה ז"ל שם וז"ל, ועוד וכו' גבי יומי אפילו אמימר שתי' הר"ן ז"ל )סוף פסחים
מודה דלאו זכר למקדש הוא, אלא מדאורייתא ואפילו בזמן הזה, וכי קאמר זכר למקדש הוא אשבועי לחוד הוא דקאמר, 

זכר למקדש, אלא משום דהוא סבירא ליה  דאי איומי נמי א"כ מ"ש יומי דהוה מני זכר למקדש ומ"ש שבועי דלא הוה מני
דמדאורייתא לאו מצוה לממני שבועי אלא בזמן שהעומר נוהג, אבל יומי אפילו בזמן הזה נמי דכי כתיב מיום הביאכם 

וכי כתיב מהחל חרמש גבי שבועי כתיב, גבי יומי לא כתיב וכו', ואילו גבי יומי לא תלה רחמנא בהבאת עומר כלל, דכתיב 
השבת תספרו חמשים יום, ואי משום דכתיב בתריה והקרבתם מנחה חדשה לה', ההוא שיהיו מקריבין שתי עד ממחרת 

הלחם ביום חמשים וכו' עד כאן לשונו עיין שם בדבריו, וזו היא גם כן דעת רבינו ירוחם ז"ל, הבאתיו בפנים )עשין נא( 
 עיין שם.  

זו נוהגת בכל זמן, היינו רק לומר שלא בטלה המצוה גם משחרב ועל פי זה אפשר לומר דמה שכתב הרמב"ם ז"ל דמצוה   
הבית, אלא גם בזמן הזה נוהגת מצות ספירה, ומכל מקום ודאי לא כל המצוה נוהגת בזמן הזה, דספירת שבועי אינה 

נוהגת אלא בזמן דאיכא הבאה וקרבן, כדכתיב מיום הביאכם וגו' מהחל חרמש וגו', אלא ספירת יומי הוא דנוהגת 



האידנא, שלא תלאה רחמנא בהבאה וקרבן כלל, ומשום שלא מצא הרמב"ם ז"ל עיקר דבר זה מפורש בשום דוכתא לכן 
 לא האריך בזה לבאר הדבר לכל פרטיו, וכדרכו ז"ל בכל כיוצא בזה כידוע.  

שים והשתא א"כ ניחא שפיר מה שכתב מצוה זו כאן משום ספירת שבועות דתליא בהבאה וקרבן. ומה שכתב דנ  
ועבדים פטורין ממנה, ניחא בפשיטות דספירה דיומי ודאי כיו"ב מצוה שהזמן גרמא מצד עצמו, שהרי לא תליא מידי 

בהבאה וקרבן אלא בימים קבועים, כדכתיב עד ממחרת השבת תספרו חמשים יום, ואף על גב דודאי פטורין ממנה לגמרי 
וכן מתבאר להדיא מדבריו בסה"מ )סוף מנין העשין( עיין שם  משמע, וא"כ גם מספירת שבועי נמי סבירא ליה דמיפטרי,

היטב, אף על גב דספירת שבועי תליא בהבאה וקרבן, איכא למימר דאדרבה היא הנותנת, דכיון דכתיב מיום הביאכם את 
ר עומר התנופה שבע שבתות וגו', וכתיב מהחל חרמש תחל לספור שבעה שבועות, א"כ מאן דאיתיה בקצירת והבאת עומ
איתיה נמי בספירת שבועות, והני נשי כיון דליתנייהו בעומר ליתנייהו נמי בספירת שבועות, וכמבואר בפרק ר"א דמילה 
)שבת קלא ע"ב( עיין שם ובמש"כ בחי' הר"ן שם דליתנייהו בעומר ובשתי הלחם, ועיין גם כן בזבחים )עה ע"א( עיין שם 

 ם דברי הרמב"ם ז"ל.  היטב ובתשו' בשמים ראש )סי' פט(, ובזה נכוני

והשתא דאתינן להכי גם לדעת רבינו הגאון ז"ל אפשר לומר דאפילו את"ל דסבירא ליה כדעת רוב הראשונים ז"ל   
דספירה בזמן הזה דרבנן, לא שנא ספירת שבועי לא שנא יומי, דכולה ספירה תליא בהבאה וקרבן, מכל מקום שפיר 

ב דטעמא דמצות עשה שהזמן גרמא לא שייך הכא, מכל מקום פטורות משום סבירא ליה דנשים פטורות ממנה, דאף על ג
דרחמנא תלה בעומר, ונשים ליתנייהו לא בעומר ולא בשתי הלחם, כמבואר בסוגיא דשבת שם. ועיקר שיטת הרמ"ה 

ים אינה ורבינו ירוחם ז"ל ליתא לדעת רבינו הגאון ז"ל דסבירא ליה דאין לנו אלא ספירת שבועות בלבד, וספירת הימ
אלא משום מספר השבועות, וכמו שנתבאר אצלנו בפנים )עשין נא( עיין שם היטב. ולפי זה אם ספירת השבועות אינה 
נוהגת בזמן הזה מדאורייתא כל שכן לספירת הימים, ואין כאן מקום להאריך בזה, ולא כתבתיו אלא משום שהוא ענין 

 הביאני לדבר בו, ובזה אשים קנצי למילי.חדש שלא נתעוררו עליו כל האחרונים ז"ל, והענין 

  היום י"ג שבט שנת תרג"ע פה ווארשא, ירוחם פישל יהודא בכמהרא"ץ זצ"ל פערלא    

 3קדשים מנחות סו. אות סט הר צבי על הש"ס

                                                 

 כ"כ במקראי קודש פסח חלק ב סימן סז:ב, עמ' רכה 3

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?149445&pageid=P0225




 

    שו"ת שרידי אש חלק ב סימן צ

 אם יש מצוה לאכול פירות שביעית ועוד  

 ב"ה  

 לכבוד הרב הגאון הגדול וכו' מהר"מ בלומנפלד שליט"א, רב בנוארק  

מודה אני לכת"ר על מנחתו החשובה, ספריו היקרים מלאים וגדושים בבקיאות מפליאה וחריפות עצומה, מטרדתי   
הצצתי קצת בספרו היקר מנחת מאיר, ומעט מזעיר בספרו  בימים שלפני החג לא הספקתי לעיין בהם ורק מקופיא

 שמחת עולם, ונתעוררתי בכמה הערות.  

 ענין שני: אם יש איסור בל תוסיף בספירת העומר ואם הוי מצוה שהזמן גרמא    

ה בשמחת עולם בדרשה ה' לפסח, חקר כת"ר, אם ספר יותר ממ"ט ימים אם עובר בבל תוסיף, וכתב: כיון שאמרה תור  
בספירת העומר: שבע שבתות תמימות תהיינה, התמימות גם כן נכנס בכלל המצוה, וכשסופרים אחר שנשלם החשבון 
של מנין ימי הספירה, נמצא אף שמוסיף על הימים או על השבועות, אבל הוספה זו אינה נכללת בתמימות תהיינה של 

 ך בל תוסיף. וזה דבר חכמה.  ימי הספירה, כיון שכבר נשלמו שבע שבתות תמימות ולכך לא שיי

ולדעתי יש לומר בפשיטות, שמצות ספירת העומר אינה מצוה למנות ימים סתם, אלא למנות את הימים שבין פסח   
 לשבועות, וא"כ אם מנה אחר שבועות לא עשה מצוה כלל ולא שייך על זה בל תוסיף.  

פירת העומר היא מצוה שלא הזמן גרמא, והגאון בעל אבני ]עמוד תרג[ ועפי"ז אמרתי לבאר דברי הרמב"ן בקידושין, שס  
נזר באו"ח סי' שפ"ד נתקשה מאוד לבאר דבריו, יעו"ש. ולענ"ד הוא פשוט, שמצוה שהזמן גרמא היא מצוה שיש לה זמן 

קבוע, הזמן הוא המסגרת של המצוה, כמו מצה, לולב וסוכה וכו', משא"כ בספירת העומר, שהזמן הוא עצמותו של 
ה, הוא מחויב למנות אותם הימים שבין פסח לשבועות, ול"ש לומר על זה מצוה שהזמן גרמא. ודו"ק, כי עמוק הוא. המצו

 והרבה יש לי להאריך בזה, ולא באתי אלא להראות את חיבתי והוקרתי לכת"ר המפליא בבקיאותו ועוצם חריפותו.  

 ין ביהמ"קוהנני ידידו המברכו בחג כשר ושמח ונזכה כולנו לראות בבנ  

 יחיאל יעקב וויינברג   

  דאות  בענף  שו"ת ציץ אליעזר חלק כא סימן ד

ל"ג ל"ד שכותב דספירת העומר הו"ל מ"ע שאין הזמן גרמא. ותמה בדומה לזה אמרתי לבאר דברי הרמב"ן בקדושין דפים 
עליו בשו"ת דברי מלכיאל ח"ג סימן ה', ורו"ל שיש ט"ס ברמב"ן, ומחפש גם ליישב דבריו ע"ש, ולדידי יש ליישב דברי 

מו הרמב"ן בדומה להאמור, והוא שלכן ס"ל שספירת העומר הו"ל מ"ע שלא הזמן גרמא מפני שלא עצם הזמן כשלעצ



גורם לחיוב הספירה כי אם העומר ושתי הלחם, וס"ל להרמב"ן כדעת הרבה הפוסקים הסוברים שבזה"ז דליכא עומר 
ושתי הלחם אין מצות הספירה מדאורייתא, ועל כן ס"ל להרמב"ן שפיר דספירת העומר מיקרי מ"ע שאין הזמן גרמא 

 מכיון שלא עצם הזמן גורם להמצוה.  

מצות מ"ע קס"א שאין הנשים חייבות במ"ע של ספירת העומר, אזיל לשיטתו דס"ל שאפילו והרמב"ם שכותב בספר ה  
בזה"ז נוהג ספה"ע מדאורייתא, ונמצא שהמצוה של הספירה תלויה באמת בעצם הזמן והוא זה שגורם להחיוב, ]עיין 

שהזמן גרמא ונשים  בביאור הלכה או"ח סימן תפ"ט סעי' א'[ ולכך סובר הרמב"ם שפיר דספירת העומר הו"ל מ"ע
 פטורות.  

 אבל הרמב"ן איננו סובר כן וכנ"ל  

 השו"ת אור לציון חלק ג פרק טז אות ב בהער

ואגב דברי הרמב"ם שספירת העומר בזה"ז דאורייתא, הנה הרמב"ם שם בהלכות תמידין ומוספין פרק ז' הלכה כ"ד כתב, 
אולם הרמב"ן שנשים פטורות מספירת העומר. וביאר בכס"מ שם, שהוא משום שהיא מצות עשה שהזמן גרמא. 

בקידושין דף ל"ד ע"א כתב, שמצות ספירת העומר היא בכלל מצוות עשה שאין הזמן גרמן. ודברי הרמב"ן צריכים ביאור, 
שהרי ספירת העומר אינה אלא בין פסח לעצרת. וכבר עמד בזה בשו"ת אבני נזר או"ח ח"ב סימן שפ"ד, ע"ש מה שכתב 

 ליישב.

רת העומר בזה"ז מדרבנן, ומשום שמצוה זו תלויה בהקרבת העומר, ובזמן הזה ונראה שהרמב"ן הוא מהסוברים שספי
שאין הקרבת העומר אין המצוה אלא מדרבנן, וכשיטת התוס' במנחות דף ס"ו ע"א. נמצא שמצוה זו אינה תלויה אלא 

כדאיתא בקידושין בקרבן, ואף שהקרבן תלוי בזמן, אין לפטור נשים אלא דומיא דתפילין, שהמצוה עצמה תלויה בזמן, ו
 דף ל"ד ע"א, וכיון שכן, לא חשיבה לדעת הרמב"ן מצות ספירת העומר מ"ע שהזמן גרמא.

ואולם הרמב"ם לשיטתו, שספירת העומר אף בזמן הזה היא מדאוריתא, ואינה תלויה בהקרבת העומר אלא בזמן, ולכן 
ות ד' ובמקראי קודש פסח ח"ב סימן ס"ז פסק שנשים פטורות מספירת העומר. )וראה גם בדברי יחזקאל סימן מ"ה א

 לתשובה א'(.אות ב'. וראה עוד לעיל בפרק ד' בבאורים 

 להרה"ג הרב שלמא וואהרמאן זצ"ל עמ' רפט ספר אורות הפסח



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 נשים במצות ספירת העומר - TorahBase.com –הרב אשר וייס 

א' "נשים פטורות מספירת העומר מיהו כבר שוויא עליה חובה". ומקור הלכה זו  כתב המגן אברהם בסימן תפ"ט ס"ק
דנשים פטורות מספה"ע הוא ברמב"ם פ"ז מתמידין ומוספין הלכה כ"ד וז"ל "מצוה זו על כל איש מישראל ובכל מקום 

 וכ"כ המג"א סק"א. ובכל זמן, ונשים ועבדים פטורין ממנה", והכסף משנה שם כתב משום דהוי מצות עשה שהזמן גרמא

אמנם לא כך כתב הרמב"ן, דבקדושין ל"ד ע"א כתב דספירת העומר הוי מצות עשה שאין הזמ"ג ונשים חייבות בה, ורבים 
 נתקשו בהבנת שיטתו.

א. בשו"ת אבני נזר או"ח סימן שפ"ד כתב דכיון שספירת העומר תלויה בחג המצות ותחילת הספירה "ממחרת השבת" 
 ת הפסח שעליהן גזרה תורה כל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה.דינה כדין כל מצו

ומלבד הדוחק הגדול בעצם סברא זו, אין היא מתיישבת בלשון הרמב"ן, דהלא בדברי הרמב"ן מבואר דמצוה זו הוי מ"ע 
 שאין הזמן גרמא, ולהסבר האבנ"ז באמת הוי זמ"ג אלא שגזה"כ שאשה חייבת בה.

יאורו לרס"ג במבוא בחלק א' אות י"ב כתב דאין מצות הספירה תלויה בזמן אלא בהבאת העומר ב. הגרי"פ פרלא בב
והעומר הוא זו שתלויה בזמן, ומשו"כ נחשבת מצות הספירה אין הזמן גרמא, וכעי"ז כתב גם בשו"ת דברי יחזקאל סימן 

 מ"ה אות ד' עי"ש.

ן הזה דאורייתא הרי שאין הספירה תלוי בעומר אלא ויש להעיר לדעת רבים מן הראשונים והרמב"ם דספה"ע אף בזמ
 ביום הבאת העומר.



ג. בשו"ת דברי מלכיאל ח"ג סימן ה' הגיה בדברי הרמב"ן לגודל התימה, וכתב לשער שהיה כתוב ס"ע והכונה לסדר 
וב ס"ה העבודה, או שהיה כתוב מ"ע והכונה למתנות עניים, וכעי"ז כתב בשו"ת יגל יעקב ח"א סימן ס"ד, שהיה כת

 והכונה ספירת הזבה, ומטעות המדפיס נכתב בטעות ספירת העומר עי"ש.

 ומלבד מה שראוי להסתייג ממי שמגיה בספרי קדמונינו ללא ראיה )עיין ברמ"א ובהגר"א יו"ד סימן רע"ט ס"א(.

ל מסכת ב"ק אך כבר זכינו לתשובת בנו של מהר"ם חלאווה )רבינו משה חלאווה( שנדפסה בסוף ספר שיטת קדמונים ע
שהעתיק מכתב אביו בשם הרמב"ן דנשים חייבות בספירת העומר וז"ל "והרמב"ן ז"ל כתב דספירת העומר נשים חייבות 
בו, וכן עיקר, דלא ממעטינן אלא שהזמן גרמא, וספירת העומר אין גורם לו הזמן, אלא המעשה דהיינו הקרבת העומר. 

י אלא במעשה ההקרבה ולא הזמן גרמא. הא למה זה דומה, לנשים ואע"פ שהעומר תלוי בזמן מ"מ המספר אינו תלו
חייבות בברכת המזון, והרי שבת שהזמן גורם לאכילתו, דאסור להתענות, וכיון שהאכילה יש לה זמן הברכה עליה 

ן כן תיחשב תלויה בזמן, ונמצאת אם כן בהמ"ז תלויה בזמן, ואמאי נשים חייבות" והאריך בסברא זו, הרי לן להדיא דאכ
דעת הרמב"ן ומהר"ם חלאוה הסכים לשיטתו. וסברת הרמב"ן נתבארה ע"י מהר"ם כעין סברת הדברי יחזקאל והגרי"פ, 

 והדברים חידוש.

ואני כשלעצמי הוי אמינא סברא אחרת בדעת הרמב"ן דאין דין מ"ע שהזמן גרמא אלא במצוה ששייך לקיימה בכל זמן 
ויים כגון מצה, לולב, סוכה, תפילין, וכדו' שמעשים אלה שהם עצם חפצא אלא גזה"כ שאין היא נוהגת אלא בזמן מס

דמצוה יכול לעשותן בכל זמן שהוא, אלא שגזרה תורה שאין מצותן אלא בזמן מסויים, אבל עצם עצמותה של מצות 
יים מצוה ספירת העומר אינה אלא ספירת הימים שבין פסח לעצרת דהן הם ימי העומר ולא זולתם, וזו הסיבה שא"א לק

זו בזמן אחר, דאי אפשר לספור ימים אלא כאשר הם קיימים ועומדים ואיך נספור ימים אלה בין ר"ה לסוכות. נמצא 
דמצוה זו א"א לקיימה אלא בין פסח לעצרת לא משום גזירת הכתוב שתהיה המצוה נוהגת בזמן מסויים, אלא משום 

צם המצוה אלא לספור ימים אלה ולא ימים אחרים, ודו"ק בזה שאין בידנו לספור ימים אלה אלא בעתם ובזמנם ואין ע
 כי לדידי סברא פשוטה יש כאן.

 בגדר מצות עשה שהזמן גרמא. ב
יש לעיין ביסוד גדר זמן גרמא, האם כל מצוה שאי אפשר לקיימה ואין אדם חייב בה אלא בזמן מסוים הוי בכלל זמן 

ד עצמה אלא משום סיבה שאינה מעצם דיניה והלכותיה, או שמא גרמא אף אם הסיבה שמצוה זו תלויה בזמן אינה מצ
 אין הנשים פטורות אלא ממצות שמצד דין התורה תלויות בזמן.

 ומצינו לכאורה שנחלקו ראשונים ואחרונים בהלכתא דא בכמה מקומות, ונבאר:

 א. ספירת העומר
ובכל מקום ובכל זמן ונשים ועבדים פטורין כתב הרמב"ם בפ"ז הכ"ב מתמידין ומוספין "מצוה זו על כל איש מישראל 

 מספירת העומר".

וכך דעת החינוך במצוה ש"ו, וכך כתב המגן אברהם בסימן תפ"ט סק"א דנשים פטורות מספירת העומר משום דהוי מצ"ע 
 שהזמ"ג.

וספה"ע  אך הרמב"ן בקידושין ל"ד ע"א כתב דהמשנה שם תנא ושייר במצ"ע שאין הזמ"ג שהרי לא תני הבאת ביכורים
 ועוד עי"ש. הרי דנקט דספה"ע הוי מצוה שאין הזמ"ג ונשים חייבות בה.

וביאור שיטתו כתב בשו"ת דברי יחזקאל סימן מ"ה דאין עצם מצות הספירה תלוי בזמן אלא תלויה היא ביום הבאת 
 העומר והיא זו שתלויה בזמן ומשו"כ אין ספירת העומר זמ"ג.

בדרך אחר, דרק מצוה שמצד עצם מעשה המצוה אפשר לקיימה בכל עת אלא שמצד ואני בעניי ביארתי סברת הרמב"ן 
דין התורה אינה נוהגת אלא בזמן מסויים הוי בכלל זמ"ג, וכסוכה ולולב דבכל ימות השנה אפשר לישב בסוכה וליטול 

נן נוהגות אלא בזמן לולב, וכך בציצית שאפשר להתעטף בהם בין ביום ובין בלילה, אלא שכך גזרה תורה דמצוות אלה אי
מסויים, אבל ספה"ע שעניינה לספור את הימים שבין פסח לשבועות ואי אפשר לספור ימים אלא כאשר קיימים הם ואנו 

עומדים בהם, נמצא שמצד עצם מעשה המצוה אינה נוהגת אלא בימים אלה שמצווים אנו למנותם, ומשו"כ אין היא 
 בכלל זמ"ג.

 שאין מצוה נוהגת אלא בזמן מסויים הוי בכלל זמ"ג ואין נפ"מ בטעם הדברים.אך דעת הרמב"ם וסייעתיה דכל 

 


