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סעיף א שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תמה  

כיצד ביעור חמץ שורפו או פוררו וזורה לרוח או זורקו לים. ואם היה החמץ קשה ואין הים מחתכו במהרה, הרי 

 מפררו ואחר כך זורקו לים. הגה: והמנהג לשורפו. הז

 תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כב עמוד ב

דכתיב וכן  -תא שמע, דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל בן יהוצדק: מנין לאבידה ששטפה נהר שהיא מותרת 

שאבודה הימנו תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה מי 

 ומצויה אצל כל אדם, יצאתה זו שאבודה ממנו, ואינה מצויה אצל כל אדם. 

 

 

Too see the Malbim on the Seder of the Haggadah click here 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1rV40juN8sVKGWEhSmaZRsOWaeV7Lbl1e/view?usp=sharing


Selected audio from our listeners 

Answer to question and riddle 1 click here 

Answer to question and riddle 2 click here 

Answer to question 1 click here 

Answer to question 2 click here 

Answer to riddle 1 click here 

Answer to riddle 2 click here 

Answer to riddle 3 click here 

Comment on riddle click here 

------------ 

Comments on the Dvar Torah 1 click here 

Comments on the Dvar Torah 2 click here 

------------ 

Comments on the show 1 click here 

-------------- 

Show suggestion- Wearing a black hat click here 

Answer to question 3  click here
Answer to question 4 click here

https://drive.google.com/file/d/1ejsrGMlEJR_V8pW9aO3WikXHrVgnq9Y5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U4EJ9mVffbGOjKiS9-xRS5a1EPS1j_bw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_o7ZqR06GHi_hFtERNT59rngtHN8dgSA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f4rBG0lQhHcGlL55kWKQ-0-W686tSjQD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q9nuzmgMjh9QFCPWaEHxYGhEKLBUPnMf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tog-0ErqIcJ5wWHiFcQ5GqXays9ZSjKM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hnKfaZV7nBUtvyqh-ona9jcpDp3rywMf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f5QA8tgLxjq-SYTBBIjQi81_9eQ3Olae/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ft86IrPatU_-1je14y8wPDwjbnsjzVSQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18qb7rPJ0z3tfbIdkfUCVIeQsbfydtyt7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1arqUS3GCv_Vj6Z1Gi5lSfpp13O1-I5Uj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtXEwSjZ2Kgj0f6rqwDxtzFQtLZX7Hi2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HX40WCZrL1Q85QBauEbt3pnzKKZ6dnXT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hrYEqSoNnlJnd_grFRkjQHA83Rzn1cFd/view?usp=sharing


Selected emails from our listeners 

Shalom U'Bracha R' Dovid. 

As a big fan of your show who likes to buy "Kosher" reading material before heading 
into Yom Tov, I treated myself to a copy of your Headlines book in preparation for 
Pesach.  

I was unable to leave it on the shelf until Yom Tov, and read your introduction tonight.  

I've heard that Vort on your show before and enjoyed it in print as well. 

It's apparent that this Vort, about the duality of our responsibility, to be both steeped in 
learning and Avodah as well as a "Man of the world" is one that resonates with you. It 
resonated with me many years ago when I heard the concept for the first time and I 
thought I'd share my source of inspiration as you can add it to your repertoire.  

I believe the source is the Ksav Sofer, who comments on Yitzchak Avinu's desire the 
bench Eisav and not Yakkov. In his interpretation, Yitzchok understood that YaKkov, a 
"Man of the Tent", was not equipped to be the recipient of the Brachos. The "Kli 
Machzik" for the Shefa is the elusive blend of living a life of Ruchnius in a world of 
Gashmius.  In Yitzchok's view, Eisav had a better blend of Torah alongside worldliness 
while Yakkov was completely cut off from the material world. Rivkah, however, 
recognized the depravity of who Eisav really was while at the same time understanding 
that Yakkov did in fact have those skills necessary to be the Kli Machzik. With this 
interpretation of the difference of opinion between Yitzchok and Rivkah he explains a 
Medrash at the beginning of Parshas Vayishlach. The Passuk says "Im Lovon Garti" 
which is interpreted as "I lived with Lavan and did all 613 Mitzvos and didn't learn from 
his wicked ways". The Medrash says that with this message to Eisav, Yakkov was 
"Tickling the nose of a sleeping dog" i.e. starting up. What was so inflammatory about 
this message? The answer is that Yakkov was in essence saying that since he 
successfully navigated his way through the world, lived with Lavan, and still held on to 
his Ruchnius, he was saying that the Brachos really did belong to him!  

 



Thank you again for your wonderful book and I hope you and your family have a Chag 
Kosher V'Sameach.. 

Abbi Hirsh 

----------------------------- 

 כבוד הר"ר דוד שליט"א:ל

הנה במשך מספר שיחות ששמעתים על הטלפון עוררתם על דילוג פרשיות וסוגיות של אישות 
 :legitimate concerns 2בלימוד עם ילדים, ומתוך דבריכם אני שומע 

 ממקורות אסורים;א. החשש שבחוסר הודעה לילדים בעניני אישות, ילכו לקחת את המידע 

 ב. בזיון התורה בצינזור דבריה.

והנה בענין הראשון, שמעתי מאיש נאמן בשם הרב יוסף זלמן בלוך ממונסי, שהוא אכן נהג לדבר 
(קודם שהיתה להם תאוה), ולהודיעם כל תהליך ההולדה,  שנים 9בהיותם בגיל  עם בניו ובנותיו

קורות אסורים כאשר יתבגרו ויהיו סקרנים. כדי שישמעו את הדברים בקדושה, ולא יצטרכו למ
 [לדעתי הדבר צריך ליעשות דווקא ע"י האב או האם, ולא ע"י המורה בבית החינוך].

מצויידים במידע תקין בעינינים אלו, איננו רואה  לא בדבר הדילוג, אומנם, מאחר שרוב הילדים
 ע באסטרונומיה?גרעון בזה. ואטו גרע מדילוג הלכות קידוש החודש מפני חוסר מיד

פרשיות בדפוס אלא דילוג על סוגיות שלא יובנו כל צרכם, וכן  השמטת ולהדגיש שאיננו מדבר על
 .16אני נוהג בלמדי עם התלמידים שלי בגיל 

 בברכת חג כשר ושמח!

 לוי יצחק קרויס, ר"מ בישיבת מבצר התורה, ויליאמסבורג

 



L’kavod Harav Dovid Lichtenstein, 

I recently discovered your podcasts “Headlines in Halacha” and I must say that I find them 

fascinating. As I was scrolling though the list of various topics, I saw your shiur on Pesach. 

Being that I put out an Haggadah every year, I am always on the lookout for new material 

and I was excited to hear your Divrei Torah. During your shiur you present a number of 

questions and invited the audience to send in the answers that they have heard. Several 

of the questions that you brought up I have dealt with in my Haggadah and in different 

Sefer that I have written (but not published). I have attached those pages that deal with 

these questions and I cannot wait to hear your comments. If you would like a hard-copy of 

either of these Seforim, it would be a great Kavod for me to send them to you. 

B’kavod Rav, 

Mordechai Koster 

 



Rabbi Dovid Cohen 

 א עמוד קטז דף פסחים מסכת בבלי תלמוד

: אמר ושמואל. אבותינו היו גלולים עבודת עובדי מתחלה: אמר רב? בגנות מאי בשבח ומסיים בגנות מתחיל

 . היינו עבדים

 ב עמוד צז דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד

. באבלו שיעמוד לאבל דיו: אמר ושמואל. טובים ומעשים בתשובה אלא תלוי הדבר ואין, הקיצין כל כלו: רב אמר

 אין אם: יהושע רבי ליה אמר. נגאלין אין - לאו ואם, נגאלין - תשובה עושין ישראל אם: אומר אליעזר רבי, כתנאי

 עושין וישראל, כהמן קשות שגזרותיו מלך להן מעמיד הוא ברוך הקדוש, אלא? נגאלין אין - תשובה עושין

 בנים שובו שנאמר, נגאלין - תשובה עושין ישראל אם: אומר אליעזר רבי: אידך תניא. למוטב ומחזירן תשובה

 נמכרתם חנם, תגאלו בכסף ולא נמכרתם חנם נאמר כבר והלא: יהושע רבי לו אמר. משובתיכם ארפא שובבים

 כבר והלא: יהושע לרבי אליעזר רבי לו אמר. טובים ומעשים בתשובה לא - תגאלו בכסף ולא, זרה בעבודה -

 אחד אתכם ולקחתי בכם בעלתי אנכי כי נאמר כבר והלא: יהושע רבי ליה אמר. אליכם ואשובה אלי שובו נאמר

 לו אמר! תושעון ונחת בשובה נאמר כבר והלא: אליעזר רבי לו אמר. ציון אתכם והבאתי ממשפחה ושנים מעיר

 משלים לעבד גוי למתעב נפש לבזה קדושו ישראל גאל' ה אמר כה נאמר כבר והלא: אליעזר לרבי יהושע רבי

. תשוב אלי' ה נאם ישראל תשוב אם נאמר כבר והלא: אליעזר רבי לו אמר. וישתחוו שרים וקמו יראו מלכים

 ושמאלו ימינו וירם היאר למימי ממעל אשר הבדים לבוש האיש את ואשמע נאמר כבר והלא: יהושע רבי לו אמר

 רבי ושתק'. וגו אלה כל תכלינה קדש עם יד נפץ וככלות וחצי מועדים למועד כי העולם בחי וישבע השמים אל

 .אליעזר

 לשמות הקדמה ן"רמב

 כענין שהם האבות ובמקרי נוצר כל ויצירת העולם בחדוש היצירה ספר שהוא בראשית ספר הכתוב השלים

 היצירה שהשלים ואחרי להם לבא עתיד כל ולהודיע לרמוז דברים ציורי מקריהם שכל מפני לזרעם יצירה

 הנגזר הראשון הגלות בענין שמות ואלה ספר ונתיחד ההם הרמזים מן הבא המעשה בענין אחר ספר התחיל

 ירידתם כי בעבור זה נכתב שכבר פי על אף ומספרם מצרים יורדי בשמות והתחיל חזר ולכן ממנו ובגאולה' בפי

 אבותם מעלת ואל מקומם אל שובם יום עד נשלם איננו הגלות והנה. הוחל מאז כי הגלות ראשית הוא שם

 במדבר נבוכים להם לא בארץ היו כי גולים יחשבו עדיין עבדים מבית שיצאו פי על אף ממצרים וכשיצאו. ישובו

 אבותם מעלות אל שבו אז ביניהם שכינתו והשרה הוא ברוך הקדוש ושב המשכן ועשו סיני הר אל וכשבאו

 המשכן ענין בהשלימו הזה הספר נשלם ולכן גאולים נחשבו ואז המרכבה הם והם אהליהם עלי אלוה סוד שהיה

 : תמיד אותו מלא' ה כבוד ובהיות



 )שמות( פרשת תצוה דף קפג עמוד בזוהר כרך ב 

מאי טעמא בגין יקרא דההוא נהמא דאתקרי מצה, השתא דזכו ישראל לנהמא עלאה יתיר לא יאות הוה 

לאתבטלא חמץ ולא אתחזיא כלל, ואמאי קרבנא דא חמץ הוה דכתיב סלת תהיינה חמץ תאפינה, ותו דהשתא 

ת, אלא למלכא דהוה ליה בר יחידאי וחלש, יומא חד ביומא דא אתבטל יצר הרע ואורייתא דאתקרי חירו אשתכח

הוה תאיב למיכל, אמרו ייכול בריה דמלכא )ס"א מיכלא דאסוותא( אסוותא דא ועד דייכול ליה לא ישתכח מיכלא 

ומזונא אחרא בביתא, עבדו הכי, כיון דאכל ההוא אסוותא אמר מכאן ולהלאה ייכול כל מה דאיהו תאיב ולא יכיל 

כד נפקו ישראל ממצרים לא הוי ידעי עקרא ורזא דמהימנותא אמר קודשא בריך הוא יטעמון  לנזקא ליה, כך

ישראל אסוותא ועד דייכלון אסוותא דא לא אתחזי להון מיכלא אחרא, כיון דאכלו מצה דאיהי אסוותא למיעל 

הא לא יכיל לנזקא ולמנדע ברזא דמהימנותא, אמר קודשא בריך הוא מכאן ולהלאה אתחזי לון חמץ וייכלון ליה ד

לון, וכ"ש דביומא דשבועות אזדמן נהמא עלאה דאיהו אסוותא בכלא ועל דא מקרבין חמץ לאתוקדא על 

מדבחא, ומקרבין תרין נהמין אחרנין כחדא, וחמץ אתוקדא בנורא דמדבחא ולא יכיל לשלטאה ולנזקא לון 

סוותא דאורייתא ביומא דא, ואלמלי הוו לישראל, ובגיני כך ישראל קדישין אתדבקו ביה בקודשא בריך הוא בא

נטרי ישראל תרין סטרין דנהמי אלין לא הוו עיילין בדינא לעלמין, ביומא דראש השנה דאיהו יומא דדינא )וכל 

יומא( דלאו איהו אלא לאינון דלא נטלו מיכלא דאסוותא ושבקו לאסוותא דאורייתא בגין מיכלא אחרא דאיהו 

א חמץ סלקא ומקטרגא עליה דבר נש ואלשין עליה ואיהו קיימא ביומא דא חמץ, דהא ביומא דא דר"ה ההו

מקטרגא על עלמא, וקודשא בריך הוא יתיב בדינא על כלא ודאין עלמא, ובגיני כך כד יהב קודשא בריך הוא 

אורייתא לישראל אטעים להו מההוא נהמא עלאה דההוא אתר ומגו ההוא נהמא הוו ידעין ומסתכלין ברזי 

למהך בארח מישר והא אוקמוה מלה אינון חברייא ברזין )ס"א אלין דקאמרן( כדקאמרן, ר' שמעון  דאורייתא

ורבי אלעזר בריה הוו אזלי בארחא והוו אזלין עמהון רבי אבא ורבי יוסי עד דהוו אזלי אערעו בחד סבא והוה 

לין חדתין אית גבן בהאי סבא, אחיד בידיה חד ינוקא זקף עינוי רבי שמעון וחמא ליה אמר ליה לרבי אבא ודאי מ

כד מטו לגביה אמר רבי שמעון במטול דקופטרך בגבך קא אתית מאן אנת, אמר ליה יודאי אנא, אמר מלין 

חדתין ודאי יומא דא לגבך אמר ליה לאן הוא ארעך אמר ליה דיורי הוה באינון פרישי מדברא דהוינא משתדל 

דשא בריך הוא באלין יומי דירחא שביעאה דא, חדי ר' באורייתא והשתא אתינא לישובא למיתב בצלא דקו

שמעון אמר נתיב דודאי קודשא בריך הוא שדרך לגבן, אמר ליה חייך דנשמע מלה מפומך מאינון מלין חדתין 

עתיקין דנטעתון תמן במדברא מהאי ירחא שביעאה ואמאי אתפרשתון השתא ממדברא למיתי לישובא, אמר 

 נא דחכמתא גבך ומילך מטו לרקיעי דחכמתא, )ס"א נטו לתקיעו דחכמתא(:ליה ההוא סבא בשאלתא דא ידע

 א סז סעיף כלל א חלק אדם חיי

 כדאיתא) שבחמורות חמורה והיא התורה מן עשה מצות שהיא, בצרכיהם לעסוק ישתדל, אם או אב לו יש אם

, ובמוראם בכבודם מאוד ליזהר וצריך מפניהם ויירא ואמו אביו שיכבד האדם וצריך(. פאה ריש בירושלמי

 נ"הכ, מהונך' ה את כבד[ ט, ג משלי] כתיב דשם, הוא ברוך המקום של ומורא לכבוד ומוראם כבודם שהוקש



 איש[ ג, יט ויקרא] כתיב נמי והכי, תירא אלהיך' ה את[ יג, ו דברים] כתיב. אביך את כבד[ יב, כ שמות] כתיב

 בזמן[, א, לא קידושין] ל"חז ואמרו. ואמו ואביו הוא ברוך המקום, באדם הם שותפין ושלשה. תיראו ואביו אמו

 שמצער ובזמן. וכבדוני ביניהם דרתי כאילו עליהם אני מעלה, הוא ברוך הקדוש אומר, ואמו אביו מכבד שאדם

 ופשיטא. ציערוני, ביניהם הייתי שאלמלא ביניהם דרתי שלא עשיתי יפה, הוא ברוך הקדוש אומר, ואמו אביו

, ואמו שבאביו אלא[. יח, יט ויקרא] כמוך לרעך ואהבת בכלל הוא שהרי, כגופו אותם לאהבה שצריך

 אבוהי בתר בהון דאשתדל כברא[, א, רפא] תצא' פ בזוהר כדאיתא, המקום לאהבת אהבתם הוקשה

 למעבד לאין ליה חשיב הוא ליה דהוי עלמא וכל, ונשמתיה ורוחיה ונפשיה מגרמיה יתיר לון דרחים ואמיה

 לשונו. כאן עד ואמיה דאבוי רעותא ביה

 

Rabbi Dovid Heber 

 סי' קטז אות חחזון איש אורח חיים 

 

 צב סימן ב חלק חיים אורח משה אגרות ת"שו

 כ"מע. כ"תש ניסן' ו' א יום להגעלה שכר של ופקק מראבער וכלי, ניתוח לרפאות חמוץ חשש יש שאולי ברפואה

 . א"שליט גרינבלאט אפרים ר"מוהר ג"הרה אהובי ידידי

 שהוא מכיון הנה חמץ חשש איזה שם יש אולי חושש ואתה בפסח גם ליקח צריך שאתה הרפואה ובדבר

 חשש אין סכנה בלא אף ובעצם חמץ ודאי היה אם אף ליקח שצריך פשוט פנימי באבר שעשו הניתוח לרפאות



 ומאוסים מרים דברים דאף לרפואה שלוקח בדבר שייך לא ואחשביה, אוכל משם הפסח קודם נבטל דכבר

 . לרפואה זה שיהיה יתן ת"והשי הרופא לך שאמר כפי הרפואה ותקח לחשוש מה לך אין ולכן. לרפואה נוטלין

 שם שיש מצד ספק יש אם ואף הגעלה מהני מעץ שהוא הראבער הנה, הגעלה מהני אם מראבער כלי ובדבר

 כימיים מינים מתערובות אלא מעץ שאינו ראבער יש אבל. לקולא שהוי דרבנן ספק הוא כימי חומר איזה גם

 . להגעילם להתיר אין הקדמונים בדברי נמצא שלא חדש דבר שהוא

 מצד הוא שלך הספק אם הנה, הגעלה מהני אם שכר של בקבוק פי לכסות בו שהשתמשו הפקק ובדבר

 מהני דלא ג"ל ק"ס א"תנ סימן א"להמג וחרוסת שאור כבית הגעלה מועיל אינו דשמא השכר של החריפות

 מותרים שעורים שכר בהם שנתנו חרס של חביות שאף א"כ בסעיף מפורש הרי לנקותן ביכולין אף הגעלה

 וכן ימים הרבה השכר שם בהיו אף שהוא ב"כ ק"ס ז"בט ומפורש כלום א"הרמ השיג ולא בעירוי או בהגעלה

 לנקות א"שא מצד הוא הספק ואם. וחרוסת שאור דבית חריפות דין לשכר דאין אלמא ז"קט ק"ס ב"במ הוא

 אלא בעין חמץ לאיזו לחוש שאין הבקבוק פי לכסות רק בו שהשתמשו כיון הנה, יעקב חלקת מספר וכדהבאת

 בהבקבוקים וגם למעלה שהוא בהפקק ולא ולמטה בכתלים רק הוא שמרים דחשש לח שהוא השכר שם שנכנס

 שקודם וטוב אותו להגעיל להקל יש גדול צורך בזה יש אם ולכן, מזוקקים הם כבר כי שמרים שיהיו מצוי לא

 .פיינשטיין משה, ידידו בברכה הכופל והנני. יגעילו כ"ואח כ"סק ז"בט עיין זמן איזה במים יהיה הגעלה

 ס"ק יא אברהם שכח אשל סימן חיים אורח מגדים פרי

 ה"קנ סי' ד"יו עיין, באכילה דמותר באופן הקל הקל דרבנן איסור אותו מאכילין נמי סכנה שאין דחולה יודע והוי

 .בהגה גס"

To see the whole discussion on Machine Matzos click here 

Rabbi Boruch Hirschfeld 

 א עמוד מ דף פסחים מסכת בבלי תלמוד

 שימור אי? למאי שימור - לתיתה דבעי לא אי המצות את ושמרתם שנאמר, ללתות מצוה: רבא אמר הדר

 שיאכל ובלבד, מהן כריסו ממלא אדם נכרים של בצקות: הונא רב דאמר, הוא שימור לאו דלישה שימור - דלישה

 .שימור בהו עבד דלא משום - טעמא מאי. לא - בראשונה, אין - באחרונה. באחרונה מצה כזית

Rabbi Yosef Viener 

 יח-הלכה יז רמב"ם הלכות יום טוב פרק ו

ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים כולם אסורים בהספד ותענית, וחייב אדם להיות בהן  שבעת ימי הפסח

ושמחת בחגך וגו', אף על פי שהשמחה  בני ביתו וכל הנלוים עליו שנאמרשמח וטוב לב הוא ובניו ואשתו ו

https://drive.google.com/file/d/15YetGsO5jPmlTvDTONozHqOGqMT0dDqm/view?usp=sharing


ובניו ובני האמורה כאן היא קרבן שלמים כמו שאנו מבארין בהלכות חגיגה יש בכלל אותה שמחה לשמוח הוא 

כיצד הקטנים נותן להם קליות ואגוזים ומגדנות, והנשים קונה להן בגדים ותכשיטין . ביתו כל אחד ואחד כראוי לו

כל נאים כפי ממונו, והאנשים אוכלין בשר ושותין יין שאין שמחה אלא בבשר ואין שמחה אלא ביין, וכשהוא או

יים האמללים, אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה לגר ליתום ולאלמנה עם שאר הענ ושותה חייב להאכיל

הוא ובניו ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש אין זו שמחת מצוה אלא שמחת כריסו, ועל אלו נאמר 

זבחיהם כלחם אונים להם כל אוכליו יטמאו כי לחמם לנפשם, ושמחה כזו קלון היא להם שנאמר וזריתי פרש על 

 .םפניכם פרש חגיכ

 כג סימן א חלק חיים אורח חיים דברי ת"שו

 : המאשינין על לפסח מצות לעשות מותר אם השאלה בדבר

 להשיב יש דברים קצת על כי הגם בדבריהם מאד וצדקו לאסור שהסכימו זמנינוקיט גאוני תשובות ראיתי הנה

 וכמה בו הנדבק היטב לגרור אפשר אי כי בעיניו שראה זאב מרדכי ר"מה הגאון שכתב במה בזה לאסור די אך

 כן כאשר אתי כמוסים הם אך לאיסור דין פי על טעמים הרבה לדעתי גם אולם בזה לבא יוכל מכשולים

' וגו ישמע והשומע בהחלט הדין לפסוק רק הטעם לגלות אין הדברים אלה שבכמות ל"ז ח"מו מפי קבלתי

  :גמור חמץ הוא זה כלי על מצות העושה כי לכם אומר החלט בדרך ולכן

 הדעת קלי אצל וראה באונגארין אשתקד שהיה מפה נכבד סוחר חשוב אדם לפני העיד כי אודיע זאת ועוד

 מתחרט להם המתיר שהרב לו אמרו וגם מאד ונתביישו גמור חמץ שהוא להם והראה המאשין על מצות עושין

 : מאד

 בפסח ממש חמץ אוכלים אם להם נעשה מה שמוע יאבו לא ואם אופן בשום זה להתיר שאין לדעתי ידידי ולכן

 אין ולכן תורה לדת חוץ שיצאו חשש מחמת להקל שאין ראיה שהביא[ ח"קל' סי] ל"ז א"מהרי בפסקי ועיין

 : אופן בשום להתיר

 :ק"לפ ח"תרי ניסן חודש ראש ערב' ב יום שלום והיה ו"ח ומכשולות משגיאות יצילנו' וד

 כד סימן א חלק חיים אורח חיים דברי ת"שו

 : המצות עשיית על המאשין בנידון

 : אליכם תשובתי בוא טרם יקרב הקדוש חג היום עד במכתבכם אחרתם למה ידעתי לא

 כמו להחמיר ומותר לחוש לנו אין ודאי בזה היתר שנהגו אחרות ארצות על לעז של החשש דינא לענין אולם

 אין שהמה בזה רק לעז שאין דבדבר[ א"ל ק"ס] ה"קכ' סי פשוט גט ומביאו[ ב"רל' סי] הדשן בתרומת שמבואר

 על לעמוד וצריך בגט אותיות זיין גבי ודוקא אנחנו נכשל שלא באיסורא לדקדק לחוש יותר צריך בזה מדקדקין



 הראשונים גיטי לעז משום להחמיר לנו אין בזה כלל גט אינם הראשונים דהגיטין לעז נוציא נחמיר דאם הגט כל

 טעם זה דידהו מלעז יותר לתקנתנו לחוש מוטב בודאי כך כל מדקדקים אינם שהמה רק נהיה לא באם אבל

 : שם כמבואר אחד

 ל"ז ש"הרא' מתשו פשוט הגט שם מוכיח כאשר לעז חשש שייך לא תעשה ואל בשב שהוא בדבר שני טעם

 לאפות רצו שלא טעמים כמה ל"די לעז שייך דאין[ ה"קנ אלף' סי ד"ח] ל"ז ז"הרדב' ומתשו'[ ו' סי ג"מ כלל]

 : בהמאשין

 דהפסול זה שייך לא איסורים דבשאר[ ב"י' סי ב"ח] ל"ז ח"מהראנ בשם[ ל"הנ ק"ס סוף] פ"בג מבואר' ג טעם

 משום לעז שייך לא איסורים דבשאר ל"ז ח"מהראנ שם דכתב לפקפק יש בזה לכאורה אך הבנים לעז משום רק

 דמאי אינו זה באמת אך לעז חשש יש כ"א המאשין להתיר נוהגים הם כן גם דהשתא בזה כ"וא הוי דהוי דמאי

 לעצמם גורמים המה שמוע יאבו לא ואם מאשין בלא לאפות ישראל כל כמנהג המה יעשו דידהו בתר ליזל חזית

 : הלעז

 מצה בכל להיות המצות בעשיית מחמירים אנשים שכמה ידוע הלא בזה לעז חשש מאי ידעתי לא באמת אך

 ולכל חלק נייר או פשתן על המצות שיעשו הרבה ממון מפזרים היראים נגידים וקצת חדשים וכלים חדשה מרדה

 מכת ולא דעתו לפי מחמיר אחד כל קדושים וישראל חלוקים מנהגים בעיני שראיתי גווני וכמה חדש פשתן מצה

 נקרא שזה הדעת על יעלה וכי שונות בחומרות הרבה חילוקים ראיתי השם יראי בתים בעלי רק המתחסדים

 : לגנזו ראוי לעז הוצאת משום זה טעם ולכן לעז הוצאת

 הנהוגים בארצות שהיו וסוחרים מנגידים שמעתי כי לאומרו מצוה ואדרבה לעז חשש דאין לומר יש יותר וגם

 קלי מחמת ורק המאשין ידי על הנעשים ממצות פורשים שם גם' ד יראת בו שיש מי שכל ואמרו במאשין היתר

 שאפו כמו מצות ויאפו מדרכם ישיבו המה גם יאסר פולין במדינת אם אבל להם להתיר הוצרכו והמונים הדעת

 : אבותינו

 מאשין על מצות שאפו וראה הגר במדינת היה שאשתקד איך קדושה עדה ובפני בפני אחד נגיד פה והעיד

 שהתיר מה על נתחרט להם המתיר הרב וגם זה על חלקו השם שיראי לו והודו גמור חמץ שהוא להם והראה

 : לעז חשש שייך איך ולכן

 ימחו אם בזה גם ונימא תשובה איזה על וסמכו במדינותיהם כאשר[ ראש] פרועות ישראל בנות ילכו ו"ח כן ואם

 זה יאמר לא בקדקדו מוח לו שיש מי ובודאי שם אשר ישראל בנות על לעז יוציאו ראש בפרועי במדינתינו

 : כזה מבודה דבר בשביל בפלפול להרבות לו מה דקהלתכם הגאון הרב על ותמהני

 אין כי לגלותו רציתי לא אך לאסרו גמור טעם לי נראה לפני שציירו מה לפי ואולם ראיתי לא המאשין גוף והנה

 : עין בראות רק דנין



 . שלום ואומר אפסוק הקדוש החג טרדות ומחמת כזה מאשין על ללוש שאסור בבירור לי נראה דבר סוף

Rabbi Gershon Bess 

 סעיף ט תמב סימן הלכה ביאור

 שנפסל עד נתעפש אם אפילו לבער חייב דבשאור ד"הראב דדעת דע - כלב מאכילת ונפסל' וכו שנתעפש חמץ

 א"המ העתיק וכן ם"הרמב כדעת להלכה שהכריעו מ"וכ מ"במ ועיין בזה לחלק אין ם"הרמב ולדעת כלב מאכילת

 משיפסל נקרא דשאור שם דאיתא א"פ דביצה מתוספתא ד"הראב לדברי סעד שהביאו א"והגר ח"בפר ועיין

 מתוספתא ם"הרמב על גדולה תמיה הוא לכאורה והנה ד"כהראב דהלכה זה מכח הכריע ח"והפר כלב לאכילת

 אף לשאור התורה דחייבה דאף שם מ"הכ שכתב כמו בשיטתו העומדים וכל ם"להרמב ל"דס ל"י ד"לענ אכן זו

 לא זה דמשום לכלב אף לאכילה ראוי שאינו עד כ"כ שנתחמץ חימוצו מחמת כשנפסל היינו כלב מאכילת שנפסל

 לא זה דעבור חריפותו מחמת לאכול יכול ואינו ביותר חריף דבר בתוכו ששפכו חמץ כדבר דהוי] כעפר נחשב

 נחמץ היה לא אם שאף עיפושו מחמת לכלב ראוי שאינו עד כ"כ נתקלקל השאור אם אבל [אוכל שם ממנו יבטל

 אם דלכך ף"הרי שכתב וכמו כעפר נחשב דזהו ל"י שפיר ונפסד שנתעפש מחמת לכלב ראוי היה לא כ"ג כ"כ

 או עפר נעשה החמץ אם לי מה כ"וע כעפר דהוי משום בביעורו חייב אינו כלב מאכילת שנפסל עד נתעפש

 השאור נפסל אם ד"הראב לדעת דאף שכתב מ"מחו א"בפ שם מ"בכ מצאתי מזה וביותר עפר נעשה השאור

 נשאר ג"הפמ והנה. אחרות עיסות בה לחמע דראוי משום בביעורו רק חייב ואינו אכילתו על פטור כלב מאכילת

 התורה חייבתו לא עפושו מחמת לכלב ראוי דאינו דהיכא ניחא ל"הנ דברינו ולפי ל"הנ מתוספתא דבריו על ע"בצ

 בין חילוק אין ד"הראב דלדברי אלא מ"ככ דלא נאמר אם ואפילו. דחייב ד"להראב ל"ס ביעור לענין ורק ל"וכנ

 לכלב השאור ראוי אינו עיפושו דמחמת דהיכא ל"הנ סברא ל"י שפיר וסייעתו ם"הרמב לדברי ביעור ובין אכילה

 :בביעור ובין באכילה בין חייב אינו

 

 



 ופירושה ההגדה סדר אבודרהם ספר

 מיד ויאכל יבא בתאבון מצה לאכול כדי הפסח בערב עצמו שהרעיב מי כל ויכול ייתי דכפין כל מפרשים ויש

 בועל כאלו הפסח בערב מצה האוכל כל( א"ה י"פ פסחים) בירושלמי כדאמרינן הפסח בערב מצה לאכול שאסור

 מותרת אינה כלה מה אחר פירוש. לוקה זה אף לוקה חמיו בבית ארוסתו בועל מה ופירוש. חמיו בבית ארוסתו

 מותרת אינה מצה אף. כנדה לבעלה אסורה ברכה בלא כלה( א"פ כלה) כדאמרינן ברכות בשבעה אלא לבעלה

 שאומר היין וברכת האדמה פרי ובורא ושהחיינו היום וקדוש היין ברכת הן ואלו. ברכות בשבע אלא ליאכל

 . שבע הרי מצה ולאכול והמוציא. ההגדה כשמסיים

Rabbi Herschel Shechter 

 סעיף ח א סימן - העזר אבן ע"שו

 לו יש אפילו, בידו ספק יש אם בנים בת אשה שישא וצריך, אשה בלא לעמוד לו אסור, ורביה פריה שקיים פ"אע

 בת אשה שישא כדי ימכור בנים לו אין אם, ת"ס ימכור כ"אא בנים בת אשה לישא בידו ספק אין ואם; בנים כמה

 יש אם שאפילו א"וי. אשה בלא יעמוד ולא בנים בת שאינה אשה ישא אלא ימכור לא, בנים לו יש אם אבל. בנים

, להוליד עוד ראוי ואינו עוד בנים בן שאינו מכיר אם מיהו - הגה: בנים בת אשה שישא כדי ת"ס ימכור בנים לו

 בת אשה ישא שאם ומתירא הרבה בנים לו יש אם וכן(. יבמתו על הבא' בפ י"נ) בנים בת שאינה אשה ישא

 אשה בלא לישב אסור אבל. בנים בת שאינה אשה לישא מותר, אשתו ובין הבנים בין ומריבות קטטות יבאו בנים

 (:ג"רפ' סי ה"ת) זו חשש משום

 יד ק"ס א סימן שמואל בית

 דלא ע"לכ אותו כופין דאין שם ן"הרמב וכתב החיוב הוא מדרבנן ש"והרא ם"ורמב ף"הרי כתב. בנים בת אשה

 :כ"כ עליו מחמירים ואין ארץ דרך ישוב כעין אלא הוא תקנה

 א עמוד י דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

 צו( צבאות' )ה אמר כה: אליו ויאמר הנביא אמוץ בן ישעיהו אליו ויבא למות חזקיהו חלה ההם בימים: שנאמר

 לעולם - תחיה ולא, הזה בעולם - אתה מת - תחיה ולא אתה מת כי מאי'. וגו תחיה ולא אתה מת כי לביתך

 ברוח לי דחזאי משום: ליה אמר. ורביה בפריה עסקת דלא משום: ליה אמר? האי כולי מאי: ליה אמר. הבא

, למעבד לך איבעי דמפקדת מאי? לך למה דרחמנא כבשי בהדי: ליה אמר. מעלו דלא בנין מינאי דנפקי הקדש

 ודידך דידי זכותא דגרמא אפשר, ברתך לי הב השתא: ליה אמר. לעביד - הוא בריך קודשא קמיה דניחא ומה

 מקובלני כך! וצא נבואתך כלה, אמוץ בן: ליה אמר. גזירה עליך נגזרה כבר: ליה אמר. דמעלו בנין מנאי ונפקי

 .הרחמים מן עצמו ימנע אל אדם של צוארו על מונחת חדה חרב אפילו - אבא אבי מבית
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 ו הלכה טו פרק אישות הלכות ם"רמב

 שם'. וכו בגיותו בנים לו היו מגיד משנה שם .זו מצוה קיים זה הרי והם הוא ונתגייר ג בגיותו בנים לו היו

 כדי לישא מחוייב היה כ"שאל הוא ונכון כ"ג נתגיירו שהבנים רבינו ופירש י"כר שהלכה וידוע ל"ור י"ר מחלוקת

 .לו די ם"עכו דבבנים י"ר יאמר ולא ישראלים בנים לו להיות

 

 ז סעיף א סימן ורביה פריה הלכות העזר אבן ערוך שולחן

 בהיותו בנים יב ק"ס שם שמואל ובית .זו מצוה קיים ז"ה והם הוא ונתגייר כוכבים עובד כשהיה בנים לו היו

 מיוחס זרעו היה דאז ו"פ קיים כבר דבנכרותו כיון מ"מ דמי שנולד כקטן שנתגייר גר ל"דקי גב על אף. ם"עכו

 ה"ב זה תירוץ שייך לא ושם זו קושיא כ"ג קשה בכורה לענין ז"רע' סי ה"בח ועיין' תוס כ"כ פטור הוא לכן אחריו

 פוסק המחבר אלא/ ו"קצ/ ג"רכ' סי ל"מהרי' בתשו כ"וכ ו"פ קיים עמו בניו נתגיירו לא אפילו' מתוס ומשמע

 ש"ח דמדמה' בתשו מבואר וטעמו ל"כמהרי פוסק ש"בח גב על אף, הבנים שנתגיירו דוקא ל"דס והטור ם"כרמב

 מחמת אלא זה מטעם פוסק לא ש"בח המחבר מ"מ ו"פ קיים כ"ג הבנים נתגיירו לא אפילו ל"דס משום ם"לעכו

 .בתשובה שם שכתב טעמים שאר

Rabbi Eisenstein 

 חסעיף  אבן העזר סימן א ערוך השולחן

וכן צוו חכמים שאם מכיר בעצמו שעדיין ראוי להוליד ישא אשה בת בנים אם מעמדו מספיק לפרנסם וכך אמרו 

חז"ל נשא אשה בילדותו ישא בזקנותו היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו שנאמר בבקר זרע את זרעך 

 .שניהם כאחד טובים וכך נפסקה הלכההזה או זה אם  ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר

 תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סב עמוד ב

יהיו לו בנים  -ישא אשה בזקנותו, היו לו בנים בילדותו  -דתניא, רבי יהושע אומר: נשא אדם אשה בילדותו 

או זה ואם שניהם כאחד בזקנותו, שנא': בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה 

 .טובים

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף ה עמוד א

כי רוח מלפני  א עד שיכלו נשמות שבגוף, שנאמר: כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוףוא"ר יוסי: אין בן דוד ב

תידות אוצר יש ושמו גוף ומבראשית נוצרו כל הנשמות הע -עד שיכלו וכו' . ופרש"י יעטוף ונשמות אני עשיתי

לאחר זמן הגאולה ולא לנצח אקצוף מלגאול כי רוח אשר לפני נשמות  -כי לא לעולם אריב  להולד ונתנם לשם.

 שבגוף יעטוף הוא המאחר כמו העטופים ללבן )בראשית ל( ונשמות שאני עשיתי.



 שולחן ערוך אבן העזר הלכות פריה ורביה סימן א סעיף ח

ספק בידו, אפילו יש  אשה בת בנים אם יש לעמוד בלא אשה, וצריך שישאאף על פי שקיים פריה ורביה אסור לו 

 .לו כמה בנים

 בית שמואל סימן א ס"ק יד

אשה בת בנים. כתב הרי"ף ורמב"ם והרא"ש מדרבנן הוא החיוב וכתב הרמב"ן שם דאין כופין אותו לכ"ע דלא 

 תקנה הוא אלא כעין ישוב דרך ארץ ואין מחמירים עליו כ"כ:

 העזר סימן א ס"ק יט"ז אבן 

 .ב"ן דאין כופין אותו לכו"ע על זהאשה בת בנים. כתב הרמ

 שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק א סימן סד

 .לה סכנה להתעבר בענין אשה שיש

הנה אין דרכי לעיין בהירחונים כי הלואי יספיק לי הזמן ללמד ולעיין בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים אשר 

ולכן לא היה ידוע לי שענין חמור כזה ובפרט במדינה הזאת אשר על הרבה אפשר לומר שנפשן מהם אנו חיים 

מחמדתן ומתאוה להקל שיש להיות לזה הדין כמו בעריות שאין דורשין בשלשה כדאיתא בחגיגה דף י"א, היה 

חטא ומחפשים נידון בירחון שהוא כדורש לפני אלפים וגם לפני אנשים פשוטים ורחוקים מיראת השם ויראת ה

רק לצל היתר לרמות את עצמן. ול"ד למה שדנו בזה רבותינו האחרונים בספריהם כי בספרי תשובות מעיינים 

רק ת"ח הרוצים לברר הלכה לאמיתתה וכל אחד כותב מה שנראה לו באמת לדעתו שזה הוא החיוב ללמד 

ידון בירחונים הוא גם לפני אנשים ולהורות וכשהוא לשם שמים אמרו ע"ז אלו ואלו דברי אלקים חיים אבל ל

פשוטים והוא רחוק מלשם שמים. ומה ששמע כתר"ה מרב אחד שבליטא היו מתירין לכל הנשים שתי שנים 

אחר הלידה הוא שקר כי אני יודע מהרבה רבנים שהחמירו ביותר ומעולם לא שמעתי שהיה מי שיתיר לסתם 

בענינים כאלו מנהג מקום ועיר אלא כל אדם גדול בתורה ובקי נשים דכל הנידון הוא רק במקום סכנה. ואין שייך 

בש"ס ובדברי רבותינו הרשות בידו לידון כדעתו בכל שאלה ושאלה בפני עצמה וא"כ לא שייך כלל לומר שכך 

הורו בליטא ושקר העיד במזיד או בטעות. ועתה נבוא לדינא ותחלה בדברי כתר"ה ואח"כ אכתוב הנכון לע"ד 

 .וכו' כתבתי בזה זה יותר מכ"ג שנהולהעתיק ממה ש

ולמעשה כשמזדמן שאלה כזו אני חוקר ודורש הרבה אם יש להאשה סכנה בזה ורק אם הבעל והאשה הם יראי 

כדי שלא  וגם שלא ידעו אחרים ממה שהקלתי להםה' וצנועים במעשיהם שלא יקילו הם עצמם יותר מהראוי 

ל זמן קצר וכשיעבור הזמן אם אומרים שעדין היא בסכנה יבואו אחרים להקל בעצמם שלא כדין. וגם רק ע

להתעבר אני חוקר ודורש עוד הפעם ואני מזהירם עוד הפעם מחומר האיסור ושלא יבואו להקל יותר מהראוי 

ולא יפרסמו וג"כ רק על זמן קצר וכן בכל פעם אם עדין הם צריכים לההיתר. ולכן מעטים מאד הם אלו שהתרתי 



, והנני ידידו מוקירו, וסתם רבנים ח"ו להם להורות בענין חמור זהרב מובהק להתנהג בזה. להם. וכן יש לכל 

 .משה פיינשטיין

 

 שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ד סימן לב

 ג. אם מותר לדלג הימים שראויה להתעבר ואם להתיר להנשא ע"ד כן. 

דלג הימים שיכולה להתעבר ולבעול מה שכתבתי בח"א דאה"ע סימן ק"ב דאם כבר יש להם בן ובת רשאים ל

רק בימים שלדעת הרופאים בזמננו לא תוכל להתעבר אם קשה לפניה העיבור או צער הגידול, דבל"ז אסור 

מצד מצוה דשבת מדרבנן, שכתב כתר"ה שהוא אליבא דרמב"ן סוף הבא על יבמתו )ס"ה ע"ב( שמצות ולערב 

סימן ע"ו סעיף ו' האשה שהרשת את בעלה אחר  אל תנח אינה חובה ממש, הנה מפורש זה בש"ע אה"ע

שנשאת שימנע עונתה ה"ז מותר בד"א שקיים מצות פו"ר אבל אם לא קיים חייב לבעול בכל עונה עד שיקיים, 

הרי מפורש שבשביל שבת מותר למנוע כמה עונות ואינו מחוייב לבעול כשהרשת לו שליכא חיוב עונה בכל 

ב שבת עליו מדרבנן כעין דאורייתא ואין הפירוש דהם תיקנו שחייב בפו"ר עונה, משום שצריך לומר דאין חיו

לעולם שלא שייך להקל בשביל שהוא מדרבנן בשביל קושי קצת, רק במקום חולי וצערא טובא ופסידא איכא 

איזה עניני חיובי דרבנן שלא גזרו כדאיתא בכתובות דף ס' ע"א וגם בשביל דברים אלו לאו כל עניני דרבנן 

רו, אלא מוכרחין לומר דהוא חיוב אחר שא"ר יהושע ביבמות ס"ב ע"ב מקרא דקהלת שלא יבטל לגמרי התי

ומדויק קצת מלשון הקרא דנאמר אל תנח ידך שמשמעו שלא יבטל לגמרי, ומה שאמר שם דמתני' דלא כר' 

מתני' דמשמע יהושע משום לשון המשנה לא יבטל דמשמע דביש לו בנים רשאי גם לבטל לגמרי וכלשון רש"י 

הא אם יש לו יבטל דלא כר' יהושע, שמעינן דגם לר' יהושע לא חייבוהו במצות פו"ר בלא שיעור אלא דהוא 

בחיוב חדש דלא יבטל מפו"ר, שלכן הוא רק לענין שחייב ליקח אשה בת בנים שבדרך הטבע יוליד ממנה בנים 

חיוב שבת. וכן משמע מלשון הרמב"ם שכתב  אף כשימנע מלבעול כשיקשה לו אפילו בקצת קושי וזה סגי לקיום

בפט"ו הט"ז אף על פי שקיים פו"ר ה"ה מצווה מד"ס =מדברי סופרים= שלא יבטל כ"ז שיש בו כח הרי דרק 

בטול אסור שהוא מניעה לגמרי, אבל אין ענין החיוב כפו"ר דמדאורייתא שהוא חיוב עליו להוליד כמה שאפשר 

כל ימיו בלא שיעור לא היה לו לכתוב לשון כזה ולא להאריך כלל אלא לכתוב  מדרבנן, דאם היה חיוב פו"ר עליו

אף על פי שאיכא שיעור למצות פו"ר מדאורייתא ליכא שיעור מד"ס ומחוייב כל ימיו, כמו דנקיט בפאה בפ"א 

 ממ"ע הט"ו ובתרומה בפ"ג מתרומות ה"א ובבכורים בפ"ב הי"ז, אבל הוא משום דאין זה תקנת חכמים במצות

פו"ר אלא שמצות פו"ר קיים גם מדרבנן, אלא שתיקנו שחייב מד"ס גם בחיוב שבת שהוא חיוב חדש שלא יבטל 

מפו"ר כל זמן שיש לו כח, שלחיוב זה לא חייבוהו לבעול בכל עונה וכשהוא קשה בין לו בין לה אף שאין בזה 

ים מצות פו"ר דהוא כשיש לו בן חשש חולי מותר כשהרשתו שליכא עליו חיוב עונה. אבל אני כתבתי שם דקי

ובת רשאים לדלג הימים שיכולה להתעבר, ולבעול רק בימים שלדעת הרופאים לא תוכל להתעבר, שא"כ לא 

תתעבר שוב לעולם ולא יתקיים כלל ענין שבת, שזה הוא דוקא משום שאינו חיוב ממש עליו אלא רק מצוה 



על כך ואין קורין אותו עבריינא שחזינן שאינו חיוב גמור  דלכתחלה יש לו לישא אשה בת בנים ואין כופין אותו

שהטילו עליו רבנן, שלכן לא מבעיא כשהיא חולנית וקשה לפניה העיבור שאינו יכול לכופה, אלא אפילו כשקשה 

לפניו מאיזה טעם ולא לפניה כגון שהוא איש חלש בטבעו ויקשה לפניו לעשות עבודה שיוכל להוציא יותר 

ה מסתבר שמדינא יהא רשאי, אבל בזה יש לו לבטוח בהשי"ת שימציא לו פרנסתו בריוח אף להוצאתו וכדומ

כשיהיו הרבה בנים ובנות ואין להתירו למנוע מפו"ר דודאי מוכן מהשמים פרנסה גם על כל מה שיוליד, אבל 

מצינו כשקשה לפניה יש להתיר להם. וע"ז שפיר כתב כתר"ה דהוא להרמב"ן, אבל הוא משום דלדינא לא 

שחולקין עליו בש"ע דאף הי"א בסימן א' סעיף ח' דסובר דמוכרין ס"ת כדי שישא אשה בת בנים גם הרמב"ן 

 משמע שסובר כן, לכן יש לפסוק כן, ומפורש בב"ש סימן א' ס"ק י"ד שהביא הא דרמב"ן להלכה.

 שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ד סימן עד

 ה. בענייני נשים שרוצות לעשות שלא תתעברנ

 הנני משיב תשובות קצרות לשאלותיך בענין מניעת הריון. 

או אפילו שיש חסרון של  ואין להם ממה להתפרנסא. אין שום היתר לשמש במוך אף שכבר קיימו פו"ר 

 בריאות האשה, ורק באופן שיש חשש סכנה ממש, אפשר להתיר. 

סכנה בלקיחת הכדורים עצמם ובזהירות שהגלולות ב. ובענין לקיחת גלולות )פילען( למניעת הריון, באופן שאין 

לא יגרמו שתראה טיפות דם, הנה אם כבר קיימו פו"ר ויש סיבה כלכלית או סיבה נחוצה אחרת, או אפילו אם 

ענין של הוצאת  לא קיימו עדיין פו"ר, רק שהאשה חלושה, יכולה לקחת הגלולות למנוע הריון מאחר שאין בזה

ים אלה צריך בכל פעם לשאול רב מובהק ואין לסמוך רק על הרופא אף שהוא ירא . ודע שבעניינזרע לבטלה

 שמים.

 167( עמוד רב הענקין) ישראללעדות 
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37.CARRYING THE MATZA ON SHABBOS

The Gemora in Sukkah (42) tells that the reason that we do not take the lulav and esrog
on Shabbos is because we are afraid that someone might come to carry in a reshus
harabbim (public domain). Rashi explains that we are afraid that he will take the lulav
and esrog and go to the chacham in order to learn the proper bracha to make on this
mitzvah. In order to prevent this from happening, Chazal said that no one should perform
this mitzvah on Shabbos.

The question is obvious. If we are afraid that someone would carry his lulav in a reshus
harabbim, why are we not concerned that someone might carry a matzo in the reshus
harabbim. The same way this person would go to the chacham to learn the bracha for his
lulav and esrog, he would also go to the chacham to learn the bracha for eating matzo.
There are many answers to this question:

1. Rav Tzvi Pesach Frank in his Sefer Mikrai Kodesh brings the following answer from
Rav Yitzchok Yerucham Diskin. The amount that you have to carry in a reshus harabbim
in order to be chayav is a kosheves (the size of a date). The amount of matzo that you
need to eat in order to fulfill your obligation is only a k’zayis (the size of an olive). We
can now understand very well why there is no concern that someone would come to
break Shabbos by carrying the matzo. Even if the person would carry the matzo in the
reshus harabbim, he would not be chayav, as the amount that he would be carrying would
be smaller than the amount needed for chillul Shabbos.

However, Rav Tzvi Pesach asks that seemingly this answer is difficult to understand.
Granted, the person only needs a k’zayis for the mitzvah of eating matzo, but why would
he make sure not to carry more than this amount. We are dealing with a person who
forgot that it is Shabbos. Therefore, there would be no reason not to carry a larger
matzo (i.e. the size of a kosheves). This is especially true in light of the fact that you are
supposed to make the bracha on a whole matza. Therefore there would seem to be no
reason for this person to first break off a piece to bring to the chacham and the fact that
you could be yotzei eating the matza with a k’zayis would seem to be irrelevant.  
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2. Rav Tzvi Pesach gives a different answer to the above question. He writes that it is
only in regard to lulav and esrog that we have this concern. The mitzvah of lulav and
esrog can only be done during the day. Therefore, there is a concern that before the
mitzvah starts, i.e. during the night, he will go to the chacham and thereby be mechalel
Shabbos. 

The mitzvah of eating matzo, however, starts immediately with nightfall. Therefore, if
this person is going to want to prepare beforehand, he will do so on Erev Yom Tov. At
that point, there is obviously no problem with carrying.

 

3. Rav Moshe Yehudah Mordechai Segal (in his Haggadah ‘Mayim Chayim’) answers as
follows; that indeed, the concern only applies to the mitzvah of taking the lulav and esrog
and not to the mitzvah of eating the matza.

The posuk says “ ” and yet the bracha is “ ”. We change from the
wording of the posuk! Therefore, there is room for confusion. By matza, however, we
keep with the wording of the posuk. The posuk says “ ” and the bracha
that we make is “ ”. Here there is no deviation from the posuk and therefore
there is no concern that someone would feel the need to ask the chacham.

4. A certain talmid chacham gave the following answer; that indeed, there is a far more
compelling reason to be concerned that someone would get confused in regard to the
bracha on lulav and esrog. When we do the mitzvah of lulav and esrog, we take four
minim: the lulav, the esrog, the haddasim, and the avayros. If so, why is the bracha only
on the lulav!? Why do we not make a bracha on the esrog? Indeed, the Gemora itself has
a discussion to explain why the bracha is on the lulav and not the esrog. If so, we can
understand this person’s confusion very well. If a person looks at this mitzvah, there is no
way for him to know the correct bracha. Therefore, we are afraid that he will go to the
chacham to find out what he should do.
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This concern would not apply to the mitzvah of eating matzos. The  bracha on matza (and
all other mitzvohs) is straight-forward. The mitzvah is to eat matza and the bracha  is on
eating matza. As such, there is no concern that this  person would go to the chacham on
Shabbos.

5. Perhaps the most simple answer, is the answer of Rav Dovid Yeshaya Segal. The
mitzvah of lulav and esrog can be done at any time of day and in any place. It comes the
morning of Sukkos and this person wants to do the mitzvah but he does not know the
bracha. As such, there is a concern that he will take his lulav and esrog to the chacham in
order to learn the correct bracha. Why would he take his lulav and esrog along? Because
he wants to do the mitzvah at the earliest time possible. 

Moreover, Rav Moshe Segal added that the Gemora tells us that the minhag of the
Anshei Yerosalayim was to hold the lulav the entire day in order to always be doing the
mitzvah. Therefore, it is certainly possible that this person would go to the chacham with
the lulav and esrog at the earliest time possible in order to learn its bracha.

However, in regards to Pesach, it is would seem ludicrous for the person to bring his
matza to the chacham. The matza can only be eaten during the Seder! There is absolutely
no reason for him to bring the matza to the chacham in middle of the Seder, as he must
return home anyway to finish the Seder. Indeed, there is no such concern and that is
precisely why Chazal were not worried that this would happen.

CUTTING THE WHEAT BY HAND

There are many who are makpid (stringent) to use only hand matzos at the Seder. Their
reasoning is that being that matzos have to be made L’shma (with the correct intent),
direct human action is required. Many hold that although machine matzos are kosher for
Pesach, they can not be used for the Seder. A machine can not make a matzo with the
“L’shma” intentions and therefore many use only hand matzos for the Seder.

Additionally, there are many who are makpid to only use matzos that were watched from
the time of harvest. Many hold that the halacha of L’shma is not exclusive to the actual
making of the matzos, but rather begins from the cutting of the wheat. It therefore
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 חיוב נשים בספירת העומר –שים ות אחרי מות קדפרש

עוד טעמים להחשיב סה''ע כמצות  ג.שיטת הרמב''ן )חיוב ספירת העומר בזמן הזה(  ב.תמצית הענין  א.

 ו.''ע שהז''ג הסבר בזה שנשים פטורות ממ ה. )ברכת החמה( חיוב נשים בקידוש לבנה ד.עשה שהזמן גרמא 

 ר המנהג דנשים אינן מברכות על סה''ע )והנ''מ להלכה למעשה(ים להסבב' טעמי

 

 א.

 תמצית הענין

ידוע מה שכתב הרמב''ן שאין ספירת העומר נחשב 
כמצות עשה שהזמן גרמא, וכבר הקשו רבים שהדבר 
תמוה, שאיך שייך שאין ספירת העומר נחשב כמצות 

 .עשה שהזמן גרמא, והא המצוה נוהגת רק בזמן מסוים

 ודנו הפוסקים בכמה נקודות.

 מה ההסבר בשיטת הרמב''ן .1   

שיטת הרמב''ם הוא שספירת העומר נחשב כמצות  .2   
עשה שהזמן גרמא, ויש לדון מהו נקודת המח' בין 

 הרמב''ם והרמב''ן.

 מה הדין בקידוש לבנה )ברכת החמה(. 3   

. יש שנהגו שאף שהנשים סופרות, אינן מברכות, ויש 4   
 דון בטעם הדבר.ל

( operationמעשה שהיה במי שהוצרך לניתוח ) .5  
בתוך הספירה, וידע שמחמת הניתוח בודאי יחסר יום 
אחד מן המנין, והשאלה הוא אם יכול לספור מתחילה 

 עם ברכה.

 ב.

שיטת הרמב''ן )חיוב ספירת העומר 
 בזמן הזה(

, כ' הרמב''ם )הלכות תמידין ומוספין פ''ז הלכ''ד( וז''ל
מצוה זו )א.ה. ר''ל ספירת העומר( על כל איש מישראל 
ובכל מקום ובכל זמן, ונשים ועבדים פטורין ממנה, 

  עכ''ל.

וכך פסק המגן אברהם )סי' תפ''ט ס''ק א'( וז''ל, נשים 
פטורו' מספיר' דהוי מ''ע שהז''ג )רמב''ם וכ''כ בזוהר 

 .עכ''לתצו' ע' שי''ט( ומיהו כבר שווי' עלייהו חובה, 

ולעומת זה כתב הרמב''ן )קידושין ל''ג ע''ב( וז''ל, 
ומצות עשה שאין הזמן גרמא שייר טובא מורא וכבוד 
הורים וחלה כסוי הדם ראשית הגז מתנות ספירת 

העומר פריקה טעינה פדיון פטר חמור ורוב המצוות כן 
 עכ''ל.וכו', 

וכמובן שצ''ע  איך שייך לומר שאין ספירת העומר 
 עשה שהזמן גרמא.נחשב כמצות 

 שיטת הטורי אבן

עי' בטורי אבן )מגילה כ' ע''ב( שבא להסביר למה 
הקרבת ביכורים אינו נחשב כמ''ע שהז''ג ובתוך דבריו 

 ע"מ מיקרי דלא למימר לך אית מאי אלא כ' וז''ל,
' כמצו עצמו מצד זמן בכל נוהג שאינו מצוה אלא ג"שהז
 . למצותן מיוחדים ימים שיש

 והג בלילות אלא בימים לחוד מגזה"כ. א"נ שאינו נ

אבל הא דמן חנוכה ואילך אינה זמן הבאה אינו מצד 
אלא דבר  ,עצמן של הימים שגורמין שאינן בני הבאה

ולא פוטרן אחר גורם להם שאין מצויין על פני השדה 
הכתוב מן הבאה מצד עצמן של הימים אלא מפני דבר 

הי' הימים בני ואלו הי' מצויין עוד על פני השדה  ,אחר
 עכ''ל.וכו',  הבאה

ורבים אומרים )עי' במקראי קודש ח''ב סי' ס''ז ב' 
שכתב כן בשם הג''ר ירוחם פישל פערלא זצ''ל, ועי' 

סי' מ''ה אות ד' שכתב כעין סברא זו(  5בדברי יחזקאל
שזוהי ההסבר בהרמב''ן, שהוא סבר שאין ספירת 

וי בהזמן העומר נחשב כזמן גרמא, דהא אין הספירה תל
 אלא בהקרבת העומר.

 חיוב ספירת העומר בזמן הזה

ויש אומרים שהמח' רמב''ם ורמב''ן בעינן זה תלוי 
בהמח' אם החיוב דספירת העומר בזמן הזה הוא  מן 

 התורה או רק מדרבנן.

דהרמב''ם סבר דאף היום יש חיוב מן התורה בספירת 
העומר, והטעם משום דלא סבר הרמב''ם דחיוב ספירת 
העומר תלוי בהקרבת העומר, וא''כ א''ש למה לא סבר 
הרמב''ם כשיטת הרמב''ן, דהא סבר הרמב''ם דהמצוה 
שפיר נחשב כמצות עשה שהזמן גרמא, דהא המצוה 

 תלוי בהזמן ולא העומר.

משא''כ הרמב''ן סבר דהספירה תלוי בהעומר, ולכן 
היום דאין לנו העומר יש חיוב רק מדרבנן ולא מן 

טעם זה לא נחשב שהזמן גורם המצוה, דהא התורה, ומ
 המצוה תלוי בהעומר ולא בהזמן.
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אבל לכאו' צ''ע לפי זה דעת רוב פוסקים, דהא לדעת 
רוב פוסקים החיוב היום אינו אלא מדרבנן, ואעפ''כ 
סוברים שהמצוה נחשב כמצוה שזמן גורם, ויש לפלפל 

 ואכמ''ל.

 בני נזרהסבר הא

דברי הרמב''ן באופן אחר  עי' בשו''ת אבני נזר שהסביר
אשר הוקשה לו בדברי הרמב"ן שמנה ספירות  וז''ל,

 העומר בכלל מצוות שאין הזמן גרמא. והענין פלאי. 

ואפשר סבירא לי' לרמב"ן דעומר לא תלתה תורה בזמן 
היינו שיקריבו העומר בט"ז בניסן.  ,עצמו שמקריבין בו

 אם כן ,רק ממחרת השבת מתרגמינן מבתר יומא טבא
 אין זמן ט"ז בניסן גורם. 

 ,ואם תאמר מכל מקום זמן השבת הוא ט"ו בניסן גורם
גם  ,הלא כל מצוות השבת נשים חייבות פסח מצה מרור

 לספר ביציאת מצרים כתב בחינוך דחייבות. 

הוא הדין עומר אי אתה יכול לפוטרם מחמת שזמן יום 
 כיון שכל מצוות שביום טוב נשים חייבות.  ,טוב גמרא

אם כן  ,ך לדעת הפוסקים קצירה וספירה פסול ביוםא
 הלילה גורם. 

 אך רמב"ם פסק נקצר ביום כשר והוא הדין ספירה. 

אך בזוהר הקדוש פרשת תצוה מפורש נשים פטורות 
 עכ''ל., מספירת העומר ומפרש הטעם על דרך הסוד

 הסבר מן הדברי מלכיאל

, ובסוף )ח''ג סי' ה'( שדן בזה 4עי' בשו''ת דברי מלכיאל
דבריו כתב שאפשר לומר שאין ספירת העומר נחשב 
כמצות עשה שהזמן גרמא משום שהמצוה הוא למנות 
ליו"ט של שבועות, ולאחר שנשים מחויבות בהיום טוב 

 ע''כ מחויבות ג''כ בסה''ע.

)ואף שכתב הדברי מליכאל שיש מקום לומר כן, עי' 
 בסמוך שהבאנו דבריו שעיקר ההסבר בדברי הרמב''ן

 הוא שיש בתוך דבריו ט''ס, עי' שם(.

 ''ןבהאם יש ט''ס בדברי הרמ

)שם( שאף שיש מקום להסביר  4כ' השו''ת דברי מלכיאל
למה נחשב סה''ע כמצוה שהזמן גרמא, בודאי הפשטות 
אינו כן, ואף שכתב הרמב''ן שסה''ע אינו נחשב שהזמן 
גרמא, לכאו' יש ט''ס בדבריו, ובאמת שאף הרמב''ן 

 שסה''ע נחשב כמצוה שהזמן גרמא.הסכים 

וז''ל הדברי מלכיאל בתחלית דבריו, מ''ש כת''ר לתמוה 
על הרמב''ן בחידושיו לקדושין דף ל''ד שחשב ספירת 
העומר בין מ''ע שאין הז''ג, יפה תמה, ופשוט שיש שם 

 ט''ס ושייך שם מקודם גבי מ''ע שהז''ג ע''ש. 

מתנות עניים,  ועוי''ל שהיה כתוב שם מת''ע, והוא ר''ת
ונעשה ט''ס וכתב סה''ע, והמדפיס חשב שהוא ר''ת 

 ספירת העומר. 

ועוי''ל שהיה כתוב סה''ע, והא ר''ת סדר העבודה, 
והיינו שהנשים חייבות בקרבנות, והמדפיס טעה וחשב 

 שהוא ר''ת ספירת העומר והדפיס כן. 

 עכ''ל.וידוע לבקיאים שט''ס כזה הוא מצוי וכו', 

 שהאריך יותר בזה.  ועי' שם מה

 שיטת המהר''ם חלוואה

וכבר העירו רבים שאין לומר שיש בדברי הרמב''ן ט''ס, 
)נדפס בספר שיטת  1דהא כבר דן המהר''ם חלוואה

הקדמונים בסוף מסכת ב''ק( בדברי הרמב''ן, וכתב 
המהר"ם חלוואה שסבר הרמב''ן כמו שכתבנו לעיל, 

הזמן גרמא דלא נחשב כמצוה שהזמן גרמא, דהא אין 
 אלא הקרבת העומר גרמא. 

וכ' שיש לדמות זה לחיוב ברכת המזון בשבת, דהא יש 
חיוב לאכול פת בשבת, וא''כ יש לומר שחיוב ברכת 

 המזון נחשב שהזמן גרמא.

אלא שאינו נחשב כמצוה שהזמן גרמא, דהא חיוב 
ברכת מזון תלוי באכילה ולא בהזמן, ולכן אינו נחשב 

 גם בסה''ע יש לומר כן, עי' שם.שהזמן גרמא, וא''כ 

 ג.

חשיב סה''ע כמצות עוד טעמים לה
 אעשה שהזמן גרמ

כבר כתבנו להסביר שיטת הרמב''ן למה לא נחשב סה''ע 
כמצות עשה שהזמן גרמא, ויש לדון מה סברו הפוסקים 
החולקים על הרמב''ן, ובאמת לכאו' אין זה ק' כלל, 

''ן וכמובן, דאינו מוכח לומר כמו שכתבנו בדברי הרמב
 אלא שלמעשה יש עוד סברות לפטור נשים מסה''ע.

 כמ''ע שהזמן גרמא מחמת זה דלא נהוג  סה''ע האם נחשב
 ביום

עי' בהררי קודש )והוא פ' על הספר מקראי קודש, שם( 
שכ' וז''ל,  לכאורה י''ל דלכן הוי ספירת העומר מ''ע 
שהז''ג לדעת הרמב''ם, משום שאינה נוהגת אלא 

  בלילה.

אבל אין לומר כן משום שני דברים, א' משום 
דהרמב''ם עצמו פסק בהלכות תמידין )פ''ג הכ''ג( כדעת 

 הבה''ג שאם שכח ולא מנה בלילה מונה ביום. 

ב', אפילו להפוסקים דס''ל דאינו מונה ביום כלל, י''ל 
דמשום זה לא הוי מ''ע שהזמן גרמא, דהא דאין מונים 

זמן דיום לא הוי זמן של בלילה הוא לא משום חסרון 
ספירת העומר, אלא משום 'תמימות' שאין אתה מוצא 

 עכ''ל.תמימות אלא בזמן שמתחיל למנות בערב, 

האם יש לפטור נשים מספירת העומר משום דאינם 
 בהקרבת העומר
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כ' הג''ר עקיבא איגר זצ''ל )שו''ת מ''ק סי' ט'( שי''ל 
ת שנשים פטורות מתפילת מוסף לאחר שהן פטורו

לות אין להן צית השקל, דהיינו דלאחר שאינן שוקממח
 חלק בהקרבן מוסף ולכן י''ל שפטורות מתפילת מוסף.

ודן ההררי קודש אם שייך לומר כעין זה גם בנידן דידן, 
דהיינו שכשם שהן פטורות מהקרבת העומר ג''כ 

 פטורות מספירת העומר.

נשים  ועוד יש לעיין אם י''ל דלכן וז''ל,ההררי קודש כ' 
פטורות מספירת העומר משום שזה תלוי בהקרבת 

 .העומר והקרבת העומר הוי מ''ע שהז''ג דאינה בלילה

ויעויין ב''מקראי קודש'' לחנוכה ופורים )ארבע פרשיות 
סימן ו( בשם הגר''י אלחנן והעמודי אור דנשים חייבות 
בתפילות המוסף, דאעפ''י שאינן חייבות במחצית 

ים בקרבנות הציבור, ויש לחלק, השקל , מ''מ מתכפר
 עכ''ל.

ועי' בגליון גבורת עקיבא לפרשת שלקים שהארכנו 
 בענין זה, עי' שם.

ושמעתי מח''א שיש מקום לחלק, דיש לומר שדוקא 
התם דאיירי בהחיוב דתפילת מוסף יש לומר כמו סברת 
האחרונים הנ''ל, דהיינו שכתבו האחרונים הנ''ל, 

, דהא גם נשים בן מוסףחלק בקרדבודאי יש לנשים 
צריכות כפרה, וא''כ יש לחייבן בתפילת מוסף, ואף אם 

אפשר  בחיוב הקרבת קרבן מוסף,אין נשים מחוייבות 
שמחויב לומר דתפילת מוסף לא נתקנה רק למי 

בהקרבן  חלקבהקרבת המוסף אלא גם למי שיש להן 
 מוסף.

ולכאו' מתסברא לומר כן, דהא לאחר שאין לנו הכפרה 
ה ע''י הקרבת המוסף, חז''ל תיקנו תפילת מוסף הנעש

תחתיו, וא''כ לכל מי שיש כפרה ע''י הקרבת המוסף, יש 
 חיוב להתפלל תפילת מוסף תחת הקרבן מוסף.

משא''כ הכא שאיירי בחיוב ספירת העומר, דיש מקום 
אין  מחוייבות בהקרבת העומרלומר דלאחר דאין נשים 

נמשך מן  ב סה''עדהחיולהן חיוב בסה''ע, דהא י''ל 
ולכן כשם שפטורות מהקרבת  החיוב הקרבת העומר,

העומר פטורות נמי מסה''ע ואין להן שום חלק בעומר 
 כלל, ודו''ק.

ובאמת שיש לדון בדברי רע''א, למה כתב שנשים 
פטורות מתפילת  מוסף מחמת שאינן שוקלות )ולכן אין 
להן חלק בהקרבן מוסף(, ולמה לא כתב שנשים פטורות 
משום שהקרבת קרבן מוסף נחשב כמצוה שהזמן 

 גרמא.

ויש לומר דאף רע''א מסכים דאין תפילת מוסף תלוי' 
אלא שסבר רע''א שלא  במי שמחויב בהקרבת המוסף

זו בלבד דאין לנשים חיוב להקריב הקרבן מוסף אלא 
)דאינן שוקלות(, וא''כ לאחר  אין להן חלק בהקרבןגם 

תברא שאינן מחוייבות בהקרבן כלל מס חלקשאין להן 
בתפילת מוסף, דהא תפילת מוסף נתקנה תחת הקרבן 

 מוסף.

 ויש לפלפל בכל זה ואכמ''ל.

 ד.

)ברכת  חיוב נשים בקידוש לבנה
 החמה(

כ' המגן אברהם )ריש סי' תכ''ו( וז''ל, נשים פטורות, 
דמ''ע שהז''ג הוא ואע''ג שהם מקיימות כל מ''ע כגון 

יימים מפני שהם גרמו פגם סוכה מ''מ מצוה זו אין מק
 הלבנה )של''ה( עמ''ש ססי' רצ''ו. 

ובסנהדרין פ''ה אמרי' על ברכת הלבנה הני נשי דידן 
נמי מברכי משמע קצת דמברכין, ואפשר דל''ד נשים 

 עכ''ל.אלא לישנא בעלמא נקט, 

שחולק )להג''ר שלמה קלוגר(  2ועי' שם בהחכמת שלמה
א נחשב קידוש על המ''א בתקיפות, וכתב שבודאי ל

לבנה כמ''ע שהז''ג, דהא המצוה תלוי בהלבנה ולא 
 בהזמן.

וכ' שהדבר דומה לברכת שהחיינו, שאין צד לומר 
שנחשב כהזמן גרמא, ואף שמברכין רק פעם אחת 
בשנה, דהא גם התם הגורם להברכה הוא הפרי ולא 

 הזמן, עי' שם שמאריך בסברא זו.

אלף לך עוד עי' במה שכ' החכמת שלמה בספרו ה
)או''ח סי' קצ''ג( בענין זה, ועוד עי' מה שכ'  7שלמה

)חו''מ ח''ב  8לחלק בין הברכות, עי' שם, ועי' בהאג''מ
סי' מ''ז אות ב'( שכ' כדבר פשוט שאין להק' כמו 
החכמת שלמה, וכ' שאין להביא ראיה מפרי חדש, עי' 

 שם היטב.

ולפום ריהטא המח' הנ''ל תלוי במה שחולקים הרמב''ם 
 והרמב''ן, וכן ראיתי מי שכתב כן.

אבל לכאו' קשה לומר כן, דסבר החכמת שלמה כשיטת 
הרמב''ן, דהא סוף סוף הרמב''ן הוא דעת יחיד בזה, 
והסכמת רוב פוסקים הוא שסה''ע שפיר נחשב מ''ע 

 שהז''ג.

ולפי מה שכתבנו לעיל דאפשר שסה''ע נחשב כמ''ע 
מא א''ש, שהז''ג לאחר דה''עומר'' נחשב כהזמן גר

דלעולם י''ל דהסכים החכמת שלמה לסברת הרמב''ן, 
 אלא שחולק עליו בסה''ע מטעם זה.

אבל לכאו' הפשטות הוא שסבר החכמת שלמה דאין 
להק' כלל מן ספירת העומר, דהא סוף סוף אין סה''ע 
תלוי בהקרבת העומר, דהא היום אין לנו העומר 

למצוה ואעפ''כ יש מצוה דסה''ע, ולכן שפיר נחשבת 
 שהזמן גרמא.

משא''כ קידוש לבנה, דה''קידוש'' תלוי ב''פועל'' 
בחידושו של הלבנה, ולכן בזה סבר החכמת שלמה דלא 
נחשב כמצוה שהזמן גרמא, עי' שם היטב בדברי 

 החכמת שלמה.
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 ברכת החמה

כ' השו''ת מהרי''ל דיסקין )קונטרס אחרון אות כ''ו( 
בדין הרואה חמה וז''ל, . באו''ח סי' רכ''ט סעי''ב )

בתקופתה( נראה לי, דנשים חייבות ג''כ, ולא הוי מ''ע 
שהזמן גרמא כברכת לבנה, דאינו רק לפי שלא נמצא 
רק בעת ההיא, משא''כ בלבנה, אחר חצי  החודש אף 

 שהיא במילוי זה מ''מ אין מברכין, ותלי בזמן.

ועוד דברכת עושה בראשית כללא הוי, וזה א' מפרטיו, 
 עכ''ל. ים הגדול ג''כ מכללו, וזה פשוט,והרי רואה 

 וכמובן שיש לפלפל הרבה בדבריו, ואכמ''ל.

לו ספק, איזה נחשב ידוע המעשה בגדול אחד שיש 
דברכת אילנות או המצוה דברכת תדירה, המצוה 

החמה, ואף שלפום ריהטא דבר פשוט שברכת אילנות 
תדירה, דהא ברכת החמה אינו אלא פעם אחת בכ''ח 

פי מה שכ' המרי''ל דיסקין לכאו' יש מקום שנים, ל
לומר שבאמת ברכת החמה תדירה, דהא הברכה 
דמעשה בראשית תדירה  יותר מבכרת אילונות, ויש 

 לפלפל בזה  ואכמ''ל.

 

 ה.

מ''ע מהסבר בזה שנשים פטורות 
 שהז''ג

שמעתי מח''א שר''ל שאף שיש להסביר בטוב טעם למה 
''ג, אעפ''כ א''ש קידוש לבנה אינו נחשב כמ''ע שהז

 שיטת המ''א דלא סובר כן.

דהא לפי הבנת המגן אברהם בהפטור דמ''ע דהז''ג אין 
 מקום לחלק כמו הנ''ל.

י''ג( וז''ל, וחנה היא  -כ' הילקוט שמעוני )שמואל א' א
הנשים עם חמדברת על לבה. )ילמדנו(, למה נשתתפו 

לב טהקטנים והעבדים לענין המצות, לפי שאין הם אלא 
 עכ''ל.חד, שנאמר וחנה היא מדברת על לבה וכו', א

ועל זה פירש המגן אברהם )שם, בפירושו זית רענן על 
פי' לענין מצות עשה שהזמן  -ח הילקוט שמוני( וז''ל, 

שאין יצר טוב שולט בהם כ''כ וא''כ מ''ע  -טגרמא. 
שאינו נוהג לעולם קרוב הוא שלא תעשה לפיכך פטרה 

 עכ''ל. הכתוב,

חכם הנ''ל שלפי זה יש לפטור הנשים ממצוות ואמר ה
שבאות מזמן לזמן בכל אופן, ולא איפכת לן אם הזמן 

 גורם המצוה או אם אם דבר אחר גורם המצוה.

והרבה העירו שלכאו' אין לומר כן, דהיינו שצריך לדון 
בכל מצוה ומצוה אם המצוה נכלל בהגדרים של מ''ע 

ורם או דבר אחר, שהז''ג, וצריך לדון אם נחשב שהזמן ג
 ולא אזלינן בהא בתר טעמי הקרא.

ולכאו' ע''כ צ''ל כן, דלא אזלינן בתר טעמי הקרא בזה, 
דהא אף לפי הפשטים האחרים אין מקום לחלק כמו 

 הלומדות הנ''ל.

דהיינו רבים אומרים שהטעם שנשים פטורות ממ''ע 
שהז''ג  הוא משום שנשים משועבדות לבעליהן, ולכן אי 

יבון במצות שהזמן גורם, וכן שמעתי בשם אפשר לחי
האבודרהם, הכלבו, הספר החסידים ועוד שפירשו כעין 

 סברה זה.

וגם לפי זה אין מקום לומר כמו שכתבנו בדעת הרמב''ן, 
דלאחר שהנשים משועבדות לבעליהן מה איפכת לן למה 
מצוה זו נוהגת רק מזמן לזמן, הא סוף סוף היא 

 יכולת לעשות המצוה. משועבדת לבעלה וא''כ אינה

אלא ע''כ דלא אזלינן בתר טעמי הדבר אלא בתר גדרי 
הדבר, ואם לא נחשב שהזמן גורם אז יש לחייב הנשים 
בהמצוה ואף אם עדיין שייך הסברא של הפטור דמצוה 

 שהזמן גרמא, ודו''ק.

 ו.

ר המנהג דנשים יב' טעמים להסב
אינן מברכות על סה''ע )והנ''מ 

 להלכה למעשה(

ה שהיה באיש אחד שהוצרך לעבור ניתוח בתוך מעש
ימי ספירה, וע''י כך בודאי יחסר יום אחד מן הספירה, 
והשאלה הוא אם מותר להתחיל למנות בברכה, או 
דאמרינן שלאחר שיודע בודאי דאינו יכול לגמור 

 הספירה בשלימות אינו יכול להתחיל למנות בברכה.

 שיטת המשנה ברורה

מתחילין  תפ''ט ס''ק ג'( וז''ל, כ' המשנה ברורה )סי'
ונשים ועבדים פטורות ממצוה זו דהוי מ"ע  -לספור וכו' 

  .שהזמן גרמא

  .וכתב המ"א מיהו כבר שויא עלייהו חובה

וכתב  ,וכמדומה דבמדינותינו לא נהגי נשי כלל לספור 
דהא בודאי יטעו בספר שולחן שלמה דעכ"פ לא יברכו 

, דעים פירוש המלותוגם ע"פ רוב אינם יו ביום אחד
 עכ''ל.

ואמר פוסק אחד שמזה ראינו להדיא לאסור האיש 
הנ''ל להתחיל למנות בברכה, וכמו שכתב המשנ''ב 

 בנוגע לנשים.

והעיר ח''א דהא המקור של המשנ''ב הוא השלחן 
שלמה, והמעיין בתוך דבריו יראה שכתב טעם אחר 
ממה שכתב המשנ''ב, ולפי מה שכתב השלחן שלמה 

 אין מקום לאסור האיש הנ''ל להתחיל בברכה.באמת 

 דברי השלחן שלמה



302 

כתב השלחן שלמה )סי' תפ''ט אות ג'( וז''ל, נשים 
פטורות מספירת עומר דהוי מ''ע שהזמן גרמא, אך שויו 
עלייהו חובה, ונ''ל דעכ''פ לא יברכו דהא בודאי יטעו 

 ביום א' ולא יודעין הדין.

רת ובזה מאד צריך ועוד דהא אינה מבינה מה היא סופ
ליזהר להבין מה שהוא אומר דאם לא כן לא יצא ויותר 

 עכ''ל.טוב לספור בלשון שמבין מבלה''ק ואינו מבין, 

ומבואר מן השלחן שלמה שהחשש הוא ששמא האשה 
יטעה ואח''כ תמשיך למנות בברכה, ואינה יודעת 
שלאחר שכבר חיסרה יום אחד דאינה יכולה שוב לברך, 

 יהי' לבטלה.אח''כ ה שהיא מברכת ונמצא שהברכ

וכמובן שלפי זה אין להביא ראיה לאסור האיש הנ''ל 
 להתחיל למנות בברכה.

אבל השיג הפוסק הנ''ל שאין לזוז ממה שכתב המשנה 
ברורה, ועוד שאפשר דבאמת אף שהמשנ''ב הביא 
הפסק של השלחן שלמה, חולק במשנ''ב על טעמו, 

להתחיל בברכה ושפיר סבר המשנ''ב שאינו יכול 
 במקום שיש חשש דאינו יכול לגמור הספירה בשלימות.

 שיטת הג''ר שלמה זלמן אויערבך זצ''ל

ואח''כ מצאתי שכבר דן בזה הג''ר שלמה זלמן אויערבך 
זצ''ל, וז''ל הספר הליכות שלמה )פר''ק י''א אות ט'( גם 
מי שעתיד להפסיד ספירת יום אחד או יותר, סופר 

 עכ''ל.כול, בברכה כל עוד שי

וכ' שם בפירוש דבר הלכה )אות י''ג( וז''ל, ואין זה ענין 
למכניס עמו לבכרה לבטלה, כיון שהוא עושה עכשיו מה 
שמוטל עליו, וכן מוכח גם מזה שאף אלה שדנו לפטור 

וראה להלן ס''י[ לא -קטן שהגדיל תוך ימי הספירה, ]

 הזכירו כלל דא''כ לא יתחיל באותה שנה כלל לברך על
הספירה כיון שלא יוכל להשלים הספירה עד סיומה, 
והיינו משום דסוף סוף עכשיו חייב בכל מפני מצות 

 חינוך. 

והוא הדין לענין אלו שקרוב הדבר שלא יוכלו לברך 
בחלק מימי הספירה, דשפיר מברכין כל זמן שיכולים 
)ובנד''ד בלא''ה אולי ישתנה המצב ויוכל גם לגמור 

 עכ''ל.הספירה(, 

תשו' ( וז''ל, 35כ' שם עוד בפירוש ארחות הלכה )אות ו
. ובתשו' שם הוסיף רבנו דלא דמי למה הנ''ל ורשימות

שכתב המ''ב סי' תפ''ט סק'''ג לגבי נשים דלא יברכו 
משום דמסתבא ישכחו לספור, דהתם מעיקר הדין הרי 
פטורות ממצוה זו, עכ''ד, וכוונתו דאף אם נפרש 

שון המ''ב דהחשש הוא כדמשמע לכאורה מסתימת ל
שיקלקלו בכך כל ספירתן למפרע )ראה להלן דבר הלכה 

 אות ט''ז(, מ''מ שאני התם דפטורות מעיקר הדין. 

אך עיין בשלחן שלמה שם ס''ג, שהוא מקור דברי 
המ''ב, שפירש דבריו דהעיקר משום שאח''כ ימשיכו 
לספור שלא כדין ויהיו ברכותיהן שמכאן ואילך לבטלה, 

ון המ''ב ''בודאי יטעו ביום אחד'' משמע וגם לש
 עכ''ל.לכאורה כן, 

 שיטת הג''ר שלמה קלוגר זצ''ל

ועי' ספר קנאת סופרים )להג''ר שלמה קלוגר זצ''ל, סי' 
ל''ט עמ' פ'( שג''כ כתב כן, דאף אם ידע שלא יכול 
לגמור הספירה עדיין יכול להתחיל בברכה, ואחד מן 

בין אדם למקום  הטעמים שלו הוא משום דבענייני
רון דתמימות, אונס כמאן דעביד דמי, ולכן אין בזה חס

עי' שם מה שכתב בזה, וכמובן שיש לפלפל הרבה 
 בסברה זה, עי' שם היטב בדבריו ואכמ''ל.

 

 מראה מקומות

 – כל המראה מקומות הובאו בלשונם, אולם לתועלת הקורא חילקנו אותם לקטעים -

( שיטת המרה''ם 1
 חלוואה

בשיטת הקדמונים )ב''ק בסוף הספר(  עי'
שנדפס שם מה שכ' בנו של המרה''ם חלואה 
בשם אביו, וז''ל הרב אדוני אבי ז''ל כתב 
דספירת העומר נשים חייבות, וזה לשונו 
בחידושיו, כל מ''ע שהזמן גרמא אנשים 
חייבים ונשים פטורות, כלומר כל שתלויה 
 בזמן, שאין כל זמן ראוי לה, ואפילו בהפסק
מועט, דמתפלין ילפינן שאין למצותן הפסק 
אלא דמכל מקום תלוי בזמן, והיינו דקיי''ל 
בפרק ]מי שמתו[ נשים פטורות מק''ש מפני 
שהזמן גרמא, כלומר שהוקבע לה זמן בשכבך 
ובקומך זמן שכיבה וזמן קימה, וכן בכל 

 התלויות בזמן.

והרמב''ן ז'''ל כתב דספירת העומר נשים 
עיקר, דלא ממעטינן אלא חייבות בו,וכן 

שהזמן גרמא, וספירת העומר אין גורם 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 

ת, וכיון שהאכילה יש לה זמן דאסור להתענו
הברכה עליה תיחשב תלויה בזמן, ונמצאת אם 

 כן בהמ''ז תלויה בזמן, ואמאי נשים חייבות. 

ואם נפשך לומר דשבת בתענית היא דאסור, 
אבל אכילת פת אינה מחויבת ואין ברכת 
המזון הבאה על הפת תלויה בזמן, מעתה יש 
להשיב עוד ממצה בלילה הראשון שהכתוב 

 ו חובה דכתיב בערב תאכלו מצות. קבע

והנה אכילת פת מחויבת ותלויה בזמן, ואם כן 
נהי דיש זמן מחייב אכילה, אין קרוי שהזמן 
גרמא אלא מה שאם רצה לעשותו חוץ לזמן 
חיובו הראוי לו אינו יכול, כתפלין שאין זמנם 

 בלילה ואם הניחן עובר. 

אבל אכילת לילה הראשון חובה מכאן ואילך 
, הרי יום הכפורים שאסור באכילה, והרי רשות

מצינו זמן ראוי ומחויב לאכילה וזמן אסור, 
וחוזרת אכילת פת תלויה בזמן, ואמאי נשים 

 חייבות בברכת המזון. 

אלא ש''מ דכיון שהברכה אינה תלויה בזמן 
אלא במעשה האכילה לאו זמן גרמא קרי לה, 
וכן הדין בספירת העומר, עכ''ל הרב אדוני אבי 

 .עכ''לז''ל, 
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( שיטת החכמת 2
 שלמה

כ' החכמת שלמה )סי' תכ''ו( וז''ל, הרואה 
לבנה בחידושה וכו', ג''כ עיין במג''א סק''א 
שכתב דברכת הלבנה הוי מ''ע שהז''ג ונשים 

 פטורות וכתב כן בשם השל''ה הקדוש. 

ולדעתי זה היא תמוה מאד ואין לו ענין כלל 
ק במצוה למ''ע שהז''ג דכלל זה לא נאמר ר

דגוף המצוה שייכא תמיד בכל ענין ובכל זמן 
כגון במצה או סוכה ולולב וכדומה דמצוה זו 
אפשר להתקיים בחשוון כמו בתשרי ואייר כמו 
ניסן ואעפ''כ אמרה התורה שבימים הללו חייב 
ומכאן ואילם פטור מוכח דהוי מ''ע שהז''ג 

 ולכך נשים פטורות. 

ח הזמן זה אבל בלבנה אטו הוה לה מניעה מכ
הוי המניעה מגוף המצוה שלא שייכא אז 
דממ''נ אם כבר בירך פעם אחת על ראייתה לא 

 שייך ברכה עוד ב''פ כיון שכבר בירך פ''א. 

לו יהא דהוי פרי חדש אם בירך עליו בשעת 
ראיה או אכילה א''צ לברך אח''כ עוד ומכל 
מקום כשמתחדש בשנה החדשה פרי חדש 

בזה זמן גרמא זה  מברכין שנית ואטו יחשב
ודאי אינו דאין המניעה מכח הזמן ואף אם לא 
ברכו עליו בחודש הזה מכל מקום לא שייך עוד 
ברכה מכח דמתחלת לתקטן אחר כך וא''כ הוי 
מניעת הברכה שאין כאן גוף הדבר לברך עליו 
והוה המניעה מכח הדבר שאין כאן לברך עליו 

 ולא מכח הזמן. 

קיץ לא תהיה דאטו פירי דלא שכיח רק ב
האשה מברכת על אכילתה או ראייתה 
שהחיינו כיון דהוי זמן גרמא שחורף ליתנהו 

 להנך פירות זה ודאי אינו. 

כך הלבנה בכל חדש כמו הפירי בכל שנה, ולכך 
כיון דאין מניעה זו מכח גוף הזמן רק מכח 
הלנה דבשעת חידוש מברכין ובשעת חסרונה 

ן רק מגוף אין מברכין ואין המניעה מכח הזמ
הלבנה והוי ממש הלבנה חודש בחדשה בפירי 
של שנה ואין זה מ''ע שהזמן גרמא כנלפע''ד 
ברור, ורבנן לא דקו בהאי מלתא במחילה 

 עכ''ל.מכבודם הרמה ודו''ק, 

( שיטת ג''ר שלמה 3
 קלוגר זצ''ל 

בקנאת סופרים תשובה כ' הג''ר שלמה קלוגר )
באחד  ל''ט, עמ' פ'( וז''ל, ובנדון הספירה

שטרוד מאוד בעסק' עולם וזה זמן רב אשר לא 
ישלים לספור כל הספירה מגודל טרדתו לא 
ימלט שלא ישכח יום א' מלספור רק בימי החג 
נותן לדעתו לספור בלי שכחה אם מותר לספור 

 ואינו חושש שישכח אח''כ ואין כאן תמימות. 

והשבתי לו שיספור וכו', והנה היטב דיבר 
ם כי אם הי' כתוב תמימות רו''מ בזה והטע

יהיו הי' משמע דבאמת בענין שיהיו תמימות 
אבל כיון דכתיב תמימות תהיינה משמע דהוי 
ציווי על האדם שיראה שיהיו תמימות ולכך 
בשלמא אם כבר שכח לספור יום אחד א''כ 
כעת כבר אין בידו לכוין שיהיו תמימות אבל 
אם עדיין לא שכח א''כ יכול הוא לספור והא 
מכוין שמבקש להיות תמימות ושלא ישכח, 
ואם אח''כ שכח הוא לא פשע רק שכח ואינו 

 ברכה לבטלה.

ועוד היה נראה כיון דכתבתי בהקדמת ספרי 
טטו''ד מה''ת דנהי דבירושלמי ס''ל לר' יוחנן 
דאונסא כמאן לדא עביד היינו רק בדיני אדם 
שבין אדם לחברו אבל בדיני שמים בין אדם 

 ונסא כמאן דעיד. למקום הוי א

וראיה ממשחז''ל חישב אדם לעשות מצוה 
ונאנס ולא עשאה מעלה עליו כאילו עשאה, 
וא''כ אם שכח מלספור יום אחד הוי ראוי 
לומר דהוי אונס, והוי כאילו סיפר ונחשבו 

 תמימות. 

אך זה אינו מוסכם דשכחה יהי' אונס דיש 
דעות דשכחה הוי פשיעה לכך אם כבר שכח לא 

ספק, אבל אם עדיין לא שכח הוי ס''ס, יברך מ
שמא לא ישכח ואם ישכח שמא הוי אונס 

 ונחשב תמימות לכך יברך. 

ואף לפמ''ש בספר החיים בסימן ק''ח דשכחה 
אף להסוברים דלא הוי פשיעה מ''מ גם אונס 
אינו רק שוגג, מ''מ נראה דהיינו ברוב בני אם, 
אבל באיש הזה הטרוד מאוד בפרנסתו 

 באיש כזה ודאי הוי שכחה אונס. ובעסקיו, 

ולכך באם כבר שכח דזה שכיח בהרבה אנשים 
לא פלוג חז''ל ואמרו בכולם שלא לברך עוד 

 דבהרבה ב''א אין שכחה אונס. 

אבל להבא באיש שיהי' חושש שישכח זה לא 
שכיח רק ביחיד הטרוד מאוד, בזה יכול לסמוך 

 דבו הוי שכחה אונס, ונחשב כמאן דעביד. 

זה אינ כותב לסניף אבל בלא''ה יפה דן והנה 
רו''מ שיספור וכמ''ש לעיל בטעם הראשון 

 עכ''ל.וא''ש, 

( שיטת הדברי 4
 מלכיאל

כ' השו''ת דברי מלכיאל )סי' ה'( וז''ל, מ''ש 
כת''ר לתמוה על הרמב''ן בחידושיו לקדושין 
דף ל''ד שחשב ספירת העומר בין מ''ע שאין 

שם ט''ס ושייך הז''ג, יפה תמה, ופשוט שיש 
 שם מקודם גבי מ''ע שהז''ג ע''ש. 

ועוי''ל שהיה כתוב שם מת''ע, והא ר''ת מתנות 
עניים, ונעשה ט''ס וכתב סה'''ע, והמדפיס 

 חשב שהוא ר''ת ספירת העומר. 

ועוי''ל שהיה כתוב סה''ע, והא ר''ת סדר 
העבודה, והיינו שהנשים חייבות בקרבנות, 

'ת ספירת העומר והמדפיס טעה וחשב שהוא ר'
 והפיס כן. 

 וידוע לבקיאים שט''ס כזה הוא מצוי. 

ואף שכתבו התו' בקדושין דף ל'''ו ד''ה 
הקבלות דעבודות הקברן מיקרי הז''ג מדכתיב 
ביום צוותו שאינם אלא ביום, מ''מ עיקר דין 
חיוב הקרבת קרבנות ישנם גם בנשים, לבד 
מקרבנות ראיה וכדומה דהוי הז''ג ונשים 

רת, ויש להאירך בדני קרבנות יבור איזה פטו
 חייבים נשים ואכ''מ.

וכדומה שראיתי באיזה ספר לישב בזה 
קושיית התוס' דקדושין שם דלהכי לא מיקרו 
העבודות מ''ע שהז''ג לפי שהנשים חייבות 

 בהקרבנת הקרבנות.

ונ''ל בחי' הרמב''ן בקדושין דף ל''ו, ואף 
 שפטורות ממחצית השקל, מ''מ הרי את
הכנהים אין ממשכנים ובכ''ז בודאי יש להם 

 חלק בקרבנות ציבור. 

ועד דהא בבמה מקריבים אף בלילב ושפיר לא 
וע' זבחים ס''ח ע''ב, ובתו' שם ודף , הוי הז''ג

 ק''כ ע''א. 

ועד יש לדון לפי מה שראיתי זה כבר בשם ספר 
קול אליהו דספירה מעכבת הקרבן, ואם לא 

נוהג דיני עצרת, ספרו ספירת העומר אינו 
ובמק''א הארכתי בס''ד בזה, וא''כ שפיר י''ל 
דגם נשים חייבות בספה''ע כיון שאינה מצוה 
בפ''ע רק הכנה לקרבנות החג, ובקרנות ציבור 

 חייבות גם הנשים וכנ''ל. 

וכן בדיני החג הן חייבות, ולא שייך לקרוא 
ספה''ע מ''ע שהז''ג כיון שתלוי בזה מצוה 

 בה. שנשים חייבות 

ואקצר בזה אשר כי העיקר נראה כמש''ל דהא 
 עכ''ל.דסה''ע צ''ל גבי הנהו דמ''ע שהז''ג, 

( שיטת הדברי 5
 יחזקאל

כ' הדברי יחזראל )סי' מ''ה אות ד'( וז''ל, 
איברא דנראה להביא ראיה לדעת התורי''ד 
ממ''ש הרמב''ן לקמן )דף ל''ד( דהך תנא 

ורא דקחשיב מ''ע שאין הז''ג שייר טובא מ
וכבוד בכורים חלה כסוי הדם ראשית הגז 

 מתנות ספירת העומר וכו' עכ''ל.
ודבריו לכאורה תמוהין דהרי ספירת העומר 
הו''ל מ''ע שהז''ג, וכמ''ש הרמב''ם )פ''ז 

 מתו''מ הלכ''ד( וכ''כ החינוך )מצוה ש''ו(. 

ולפמ''ש י''ל דס''ל להרמב''ן דהא דמונין מיום 
צם הזמן שהוא המחייב ט'''ז בניסן אינו מצד ע

במצוה דספירת העומר כמו ט'''ו בניסן דמחייב 
במצה, אלא משום דכתיב בקרא וספרתם לכם 

 ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר וגו'. 

ואלו היה זמן הבאת העומר ביום אחר ג'''כ 
היו מחייבינן בספירה, נמצא דמה שספירת 
העומר יש לה זמן קבוע אינו אלא מצד ההכרח 

מצד זמנו בעצמותו, ובכה''ג לא חשיב  ולא
זמ''ג ודמי למצות מילה דאב אע''פ דאינה 
בלילה מ''מ כיון דאין זמן בעצמות מצות האב 

 עכ''ל.אלא במילת הבן ל''ח זמ''ג, 

 ( שיטת הטורי אבן6

וכ"ת אפי'  כ' הטורי אבן )מגילה כ' ע''ב( וז''ל,
למאי דפי' דמקרא ביכורים נוהג נמי בלילה 

קשי ל"ל קרא לפטו' אשה ועבד מאשר אפ"ה ת
הא מ"מ ה"ל מ"ע שהז"ג דנשי'  ,נתת לי
דהא תנן בפ"ק דביכורים מהחג ועד  ,פטורות

חנוכה מביא ואינו קורא. לק"מ דולטעמיך הא 
כדתני'  ,מן החנוכה ואילך אינו מבי' לגמרי

בספרי ומייתי לה בפ"ב דפסחים )דף ל"ו( 
מקרא דכתיב אשר תביא מארצך כל זמן 
שמצויין על פני ארצך שלא כלו לחיה מן 
השדה. ואמאי אשה ועבד מביאין הא ה"ל מ"ע 

 שהז"ג. 

אלא מאי אית לך למימר דלא מיקרי מ"ע 
שהז"ג אלא מצוה שאינו נוהג בכל זמן מצד 

 עצמו כמצו' שיש ימים מיוחדים למצותן. 

א"נ שאינו נוהג בלילות אלא בימים לחוד 
 מגזה"כ. 

ואילך אינה זמן הבאה אבל הא דמן חנוכה 
אינו מצד עצמן של הימים שגורמין שאינן בני 

אלא דבר אחר גורם להם שאין מצויין  ,הבאה
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על פני השדה ולא פוטרן הכתוב מן הבאה מצד 
 עצמן של הימים אלא מפני דבר אחר. 

ואלו הי' מצויין עוד על פני השדה הי' הימים 
וה"נ הא דמן החג אינו זמן קריי'  ,בני הבאה

 ,אלא ד"א גורם להן ,אינו מצד עצמן של ימים
דרחמנא אמר ושמחת בכל הטוב דהיינו בזמן 
שמחה כדאמ' בפ"ג דפסחים וזה אינו אלא 

 ,בזמן קצירה ולקיטה שאדם שמח במעשיו
ואילו היו זמן קצירה ולקיטה אחר החג נמי 

הילכך לאו  ,הי' הימים מצד עצמן בני קריי'
 עכ''ל., מ"ע שהז"ג הוא

טת האלף לך ( שי7
 שלמה 

כ' השו''ת האלך לך שלמה )להג''ר שלמה 
 א"המג ש"במוז''ל, קלוגר זצ''ל, סי' קצ''ג( 

 דהוי הלבנה מקידוש פטורות דנשים ו"תכ' בסי
 ע"דמ עליהם תמהתי ובחידושי ג"שהז ע"מ

 בכל שייך המצוה גוף אם רק הוי לא ג"שהז
 הזמן מכח רק קיומה מניעת ואין בשנה יום
 אין בלבנה אבל ג,"שהז ע"מ נחשב בזה

 שאינה הלבנה גוף מכח רק הזמן מכח המניעה
 שכבר אחר לברך ש"ול לחודש,,,, רק מתחדש
 לבנה' הי לא כאלו והוי וחוסרת, הולכת

 הזמן, ולכך מכח המניעה אין כ"וא מעולם,
  ג."שהז ע"מ דהוי לומר ש"ל

' הי' פ בסנהדרין ש"מ נ"ע ל"י שבזה וראיתי
 מחדש במערבא א"לר א"ר ל"א ל"וז בודקין
 מה אלא מברכי נמי דידן נשי האי ל"א חדשים

 ברא במאמרו אשר י"דאר י"כדר מברך
 דידן נשי האי ש"מ הבנה, לו אין וזה שחקים

 קנתור דרך לדבר לו נשים דרך וכי מברכי, נמי
  שנדחק. א"במהרש ועיין והיתול,

 מחדש דברכת כך הוי דהחילוק ש"א ולדרכנו
 אבל לבד, הלבנה על רק שייכא הוי חדשים
 צבאם כל פיו וברוח' וכו במאמרו אשר בברכה

 בראשית מעשה כל על כוללת ברכה הוי זה' וכו
 מה רק דוקא הלבנה לקידוש ענין לו ואין

  עכשיו. ברכה זו דנתקן

 בברכת שחיטה' בהל ז"הטו ש"מ ד"ע היינו
 איסור על הודאה דהוי אירוסין וברכת שחיטה

  ש."עיי הנשואין בזמן קןדנת רק עריות

 שייכא' וכו במאמרו דאשר ברכה הך נ"ה כ"א
 עכשיו תקנוהו רק בראשית מעשה כל על תמיד
  לבנה. חידוש בזמן

 מחדש ברוך הלבנה ברכת דגוף ש"א ולכך
 שייך דזה כיון ג,"שהז ע"מ נחשב לא חדשים

 מצד הברכה מניעת והוי בחידושה לבנה על רק
  הזמן. מכח ולא ום,הי עד נתחדשה שלא הלבנה

 יום בכל שייך' וכו במאמרו אשר ברכת אבל
 תמיד לברכה דשייך כיון כ"וא שעה ובכל
 שפיר לבנה חידוש בזמן רק קבעוה לא כ"ואעפ
 לפטור ראוי ולכך ג,"שהז ע"מ זו ברכה נקרא

 . הנשים בזה

 מחדש מברכין דבמערבא לו ש"עמ ש"וז
 כלומר מברכות דידן נשי ההוא ל"א חדשים

,,, זו דברכה בנשים אף שייכא לבדה זו ברכהד
 במאמרו אשר דמברך י"כדר אלא ג"מעשהז

 כ"ואעפ בראשית מעשה כל על שייכא זו',,, וכו
 שפיר לכך הלבנה חידוש בזמן רק נתקנה לא
 לאנשים רק לנשים ש"ל וזה ג"מעשהז הוי

דברינו,  במקצת הרגיש ק"בישיע בינותי כ"ואח
 עכ''ל.

 ( שיטת האג''מ8

השו''ת אג''מ )חו''מ ח''ב סי' מ''ז אות ב'(  כ'
 בנשים הלכה בבאור ב"המ בספקת והנה וז''ל,

 ופשוט א"י ק"ס ו"רצ בסימן א"המג שכתב
 דברכת הכוס ועל הבשמים על לברך שרשאין

 דאפשר הנר, ברכת גם נקט ולא הם, הנהנין
 דהעיקר א"המג שמסיק למה אף בדוקא, דהוא

 מ"שמ לעצמן, מבדילות דנשים ח"הב כדברי
  האור. על יברכו לא

 חייבות דאינן לומר נכון דיותר מסיק וכן
 רשאות אם לענין כלום מסיק ולא הנר בברכת

  הנר. ברכת לברך

 הא דכן הנר ברכת על לברך להן יש ד"ולע
 הראשונה לדעה כתב שהמחבר ממה משמע
 אבל מסיק ולא בהבדלה חייבות דנשים סתם

 . הנר על תברך לא

 בנשים פטור בזה גם דשייך נימא אם אף וגם
 מקיימות נשים הא גרמא זמן שהוא מצד

 ומברכות גרמא שהזמן ע"מ גם כשרוצות
 שאין בדבר דאולי טעם א"המג כ"ומש, עליהן
 מאד קלוש טעם הוא רשאות אין הברכה אלא

 וסוברין' התוס על החולקין אף דלכאורה
 ג"שהזמ ע"מ כשמקיימות מברכות אין שנשים

 וצונו תאמר שאיך משום הוא תשפטורו
 . הא ה"ד א"ע ג"ל דף ה"ר' בתוס כמפורש

 יש לדידהו גם וצונו לשון בה שאין בברכה אבל
 וליכא לברך גם הנשים דיכולות מאחר לברך

 דברכה זו דרבנן מצוה ש"מ תשא לא משום
 דאין ש"בעה כתב ושפיר, לקיים יוכלו שלא
  לחלק. סברא שום בזה

 דגם משום זה טעם לדחות עוד כ"מש אך
 מובן לא, הכוס דשתיית מעשה יש בהבדלה

 אלא הבדלה מצות בשביל אינו השתיה דהא
 . הברכה בשביל

 לזמן הנר ברכת להחשיב הדבר בעיקר וגם
 לברך הברכות חיוב עצם דהא ברור אינו גרמא

 לישראל שאירעו דבר כל על ולברך המצות על
 לתקן ג"כנה אנשי שראו מהבריאה דבר כל ועל

 זו תקנה שהרי בזמן שתלוי דבר אינו שיברכו
 איזו שאיכא אף כ"שא בזמן, תלויה אינה

 לראות אפשר שלא משום בזמן דתלויה ברכה
 זה להחשיב שאין אפשר הזמן קודם ולהיות

 שתיקנו הברכה חיוב שעצם כיון גרמא כזמן
  בזמן. התלוי דבר אינו וחייבו

 הבא דבר כל על שהחיינו מברכות שפיר דלכן
 א"ע ד"ל דף קידושין' לתוס אף לזמן מזמן

 דהוא ט,"דיו ע"ממ פטורות שנשים מעקה ה"ד
 מזמן הבא דבר הוא הרגל ענין פ"דעכ משום
 שהחיינו תברך לא דהאשה אמרינן ולא לזמן

 זמן הוא לזמן מזמן דבא דכיון טעמא מהאי
 גרמא.

 מסתבר לא מלאכה לעשות האיסור ובשביל
 חיוב דעצם משום הוא אלא, שהחיינו שיברכו

 חדוש דבר איזה שיארע יום בכל הוא הברכות
 גרמא זמן לאו בכללן שהברכות לברך שצריך

 הוא.

 האור על לנשים לברך לחייב גם יש ז"ולפ
 לה יש שבת במוצאי הנר דעל ברכה גם שהרי

 שגם ע"בפ ברכה כל לחלק דאין ג"הז דלאו דין
 . לברך לה יש מדינא

 ברכת לענין' א' סעי ו"תכ בסימן וראיתי
 א"המג כ"מש שעל שלמה בחכמת הלבנה
 ג"שהז ע"מ הוא הלבנה דברכת ה"מהשל

 מקיימות דהן ג"ואע מדינא, פטורות הן שלכן
 שהן מפני זו מצוה מקיימי לא ג"שהז ע"מ כל

 להחשיב דאין הקשה כ"שג הלבנה, פגם גרמו
 שהוא דמה ג"שהז מצוה בכלל הלבנה ברכת

 שייכא שלא תמחמ הוא בחדש אחת פעם רק
 כפרי והוא אחת, פעם רק מתחדשת דלא יותר
 ולא בשנה אחת פעם אלא מתחדש שלא חדש

  גרמא. זמן נחשב

 שנחשב סברי גרמא דזמן קשה לא זו וקושיא
 ד"ול, לזה המציאות דליכא מחמת שהוא אף

 דיש הפירות לכל מיוחד זמן שליכא חדש לפרי
 ףד ב"בב עיין זה, בזמן ויש זה בזמן שנגמרים

 אחד בפרק דענבים אילן בשדה א"ע ח"כ
 וכולן אחר בפרק ותאנה אחר בפרק וזיתים
 השלחין בבית דהיא ובגינה, אחת בשנה

 שנגמרין פירות יש תדיר פירות שעושה
 שיגמרו שייך בשנה יום שבכל זמנים בהרבה

 דאפשר נזרעו מתי תלוי דהרי פירות, איזה
 כשבא נגמרו וממילא מהשנה, יום בכל ליזרע
 שיהיו עד שיצמחו עד מזריעה שצריך הזמן

 הרבה וכן מהשנה, יום בכל כ"ג ליתלש ראויין
 לברכת זמן שליכא שנמצא יש פירות מיני

  דפירות. שהחיינו

 דליכא מצד שהוא אף קבוע זמן באיכא אבל
 . גרמא זמן נחשב נמי המציאות

 ו"בט לחוג שנצטוינו דמה הפסח חג הא וגם
 וכן, מהשנה אחר וםבי שייך דלא משום בניסן
 ומה גרמא, זמן בדין הם מ"ומ וחנוכה פורים

 ובפורים, דקרא מחדושא הוא נשים שחייבות
 בטעם לומר א"ע' ד דף במגילה ל"ריב הוצרך
 היו הן שאף משום המגילה בקריאת חיובן

 ג"כ דף בשבת ל"ריב אמר כן וכמו, הנס באותו
 דלא אף, הנס באותו היו הן שאף מטעם א"ע

  מהשנה. אחר ביום יכישי היו

 שכתבתי מה אבל, קושיתו כלל מובן לא ולכן
 שתיקנו אחד חיוב ענין הוא הברכות חיוב שכל

 . נכון טעם הוא ג"כה אנשי

 תקנה הוא הלבנה קדוש דברכת ד"לע ומסתבר
 שלא דבר מצד ולא ההנאה על שאינה מיוחדת

 פעמים הרבה דהא שרואין חדושים ועניני מצוי
 משבירך יום עשרים אף כשליכא מברכין

  שלפניה. בחדש

 זורחת שהלבנה בעת א"ברמ דאיתא והא
 רק הוא סופרים' ממס והוא מאורה, ונהנין

 מברכות י"פ ם"להרמב דהא, בעלמא להדורא
 ממש המולד בשעת לכוין לו אפשר אם ז"הט

 מאירה שאינה אף עדיף בחדושה דהוא
 דכתב י"רש מלשון גם מדייק ש"ובעה

, מברכין כמה עד ה"ד ב"ע א"מ דף בסנהדרין
 היום שכוונתו, למחר יברך היום בירך לא אם

 הוא אלא ברור דיוק והוא חדושה בשעת הוא
 במה יותר שירגיש בעלמא להדור רק

  שנתחדשה.

 פני כקבלת בזה דנחשב משום שהוא אלא
 בבריאת בזה שמרגיש מטעם, שבשמים אביהן

 ראוה לא ימים שאיזו בזה העולם את ת"השי
 או ליראות וחוזרת בעולם אינה אילוכ

 תקנת מכלל אינה ולכן, אחרים מטעמים
 שהוא כיון שלכן חדשה תקנה אלא הברכות

 שלכן גרמא שהזמן ע"מ הוא חדושה בשעת רק
 . הנשים פטורות

 מה דעל' בגמ כמפורש הוא זה דטעם ונראה
 דנוסח א"ע ב"מ בסנהדרין אחא' ר שאמר

 אשי' ר שיבה חדשים, מחדש ברוך הוא הברכה
  מברכי. נמי דידן נשי האי
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 דהיו חדשים מחדש ש"מ תמוה, שלכאורה
' כדר דמברכינן ארוכה מברכה הנשים מברכות

 חדשים מחדש דברכת משום הוא אבל, יהודה
 ברכות כשאר הראיה מצד לברך שייך הוא

 ג"כנה אנשי תקנת בכלל הוא כ"שא הראיה
 הנשים, לפטור שאין דבר כל על הברכות חיוב
 יהודה ר"כדא שמברכינן, הארוכה ברכה אבל
 יותר שאיכא היכר על שתיקנו אחר ענין הוא
 הוא שלכן עולמו את ברא ת"שהשי מזה

 ענין כל תקנת מכלל ואינה השכינה פני כקבלת
 דזמן מפטור נשים פטירי שלכן הברכות חיוב

 דלישנא הסימן בתחלת א"המג כ"דמש, גרמא
 לא ש"במחצה' כדפי ה"ע וכוונתו נקט בעלמא

 אלא כלום מעצמן עושין אין ה"דע כלל נכון
 החכמים מן ששומעין כמו ומברכין מתפללין

כלל,  יברכו לא ז"ע ברכה נוסח שמעו לא ואם
  עכ''ל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




