
 פירת העומרסעניני 

 א

הקשה הדברי יחזקאל סי' מ"ה אות ד' על הרמב"ן שכלל ספירת העומר בהדי מ"ע שאין הזמן גרמא דאמאי לא חשוב ספירת 

 . העומר מ"ע שהזמן גרמא דהא המצוה בזמן מסוים

מחייב כגון מרכה דהזמן של סוכות מחייב סוכה אבל גבי  ותירץ שם הדברי לחזקאל דמ"ע שהזמן גרמא שייך רק היכא דהזמן

אלא משום דכתיב וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את העומר ואם   ,ספירת העומר אין הזמן ההיא מחייב המפירה

הבאת העומר היתה בזמן אחרת היה החיוב ספירה ג"כ בזמן אחרת נמצא דהספירה בזמן ההיא רק מהכרח העומר ולא מצד  

 . זמן ולא חשוב מ"ע שזמן גרמא ה

ולי נראה לחלק באופל אחר דמ"ע שהזמן גרמא שייך היכא דהמצוה שייך בעצמיותו לכל זמן והתורה הגבילה המצוה לזמן ידוע 

כגון מצות סוכה דיכולים לישב בסוכה כל השנה והתורה הגבילה המצוה לזמן ידוע זה חשוב מ"ע שהזמן גרמא משא"כ גבי 

צם המצוה היא לספור חמישים יום ממחרת הביאכם את העומר ובזמן אחרת חסר עצם המצוה וא"כ אין ספירת העומר דע

 . המצוה מוגבלת בזמן אלא דבזמן אחר אין מצוה כלל וזה לא חשיב מ"ע שהזמן גרמא

 ב

העומר ותירץ אף אם הקשה תוס' כתובות דף עב תוד"ה וספרה לה מדוע אין מברכין על ספירת זיבה כמו שמברכין על מפירת 

ראה ותסתור ממילא אין מברכין וקשה דראשונים סוברים דבעינן תמימות גבי ספירת העומר שמא ת שם תוס' דכיון דיש חשש

ובאמת מובא בפוסקים דנשים אינן נוהגות )ואם הוא שכח לילה אחת הפסיד המנין והתם נמי לא יברך דאולי ישכח לילה אחת 

אבל קשה איך אפילו אנשים מברכים הא יש חשש שכחה אלא אם כן נדחוק לומר דנשים   לברך בספירת העומר דשכיחי לשכוח

 (. שכיחי לראות גבי זיבה והוי כמו נשים בספירת העומר

ונראה לומר דגבי ספירת זיבה אם תראה באמצע ותסתור אינה מקיימת המצוה כלל ולכן כיון דאם תסתור אינה מקיימת המצוה  

יה אבל גבי ספירת העומר אפילו להני ראשונים דסוברים דבעינן תמימים אין הפשט דספירת לילה  לכן לא תקנו חז"ל ברכה על

אחת אינה כלום אלא דספירת לילה אחת הוא חלק מן המצוה ורק יכול לברך כל עוד שזה חלק מן המצוה השלימה דהיינו שיכול 

אינו יכול עוד לברך כיון שספירתו לאחר מכן לא יכול להצטרף לתמימות ולכן אם שכח לילה אחת ואינו יכול להצטרף לתמימות  

להצטרף לתמימות ולכן תקנו ברכה על ספירת העומר דאפילו אם ישכח לילה אחת ברכותיו לא היו לבטלה דבספירתו שספר 

 . קיים החלק מן המצוה שהיה ראוי להצטרף לתמימות

 ג

ומר היא מצוה אחת ואם שכח לילה אחת הפסיד המנין אם  חקר המנחת חינוך מצוה ש"ו לדעת הראשונים דסוברים דספירת הע

קטל שספר קודם שנתגדל מטעם חינוך ובאמצע נתגדל אם מחויב מה"ת לספור בגדלותו אם מצטרף מה שספר בעודו קטן למה  

צטרף שיספור בגדלותו דאז חיובו מדאורייתא ולכאורה קשה דקי"ל דקטן שקבע מזוזה בפתחו כשר המזוזה אף לכשיגדל הרי דמ

מצותו מטעם חינוך למצותו מן התורה וכן איתא בנחלת צבי הל' מזוזה סוף סי' רצ"א דקטן שקבע מזוזה לדירתו בקטנותו לאחר 

שנתגדל אינו מחויב לקבוע מחדש אף דלשיטת ר"ת כל שאיבו בקשירה כו' שייך בכל התורה כולה וקטן אינו יכול לקבוע מזוזה  

 .ברוך כתב שם שטוב להחמיר שיחזור ויקבענה ע"ש לדירת גדול ובקונטרס מזוזה לבית

ונראה לתרץ בהקדם קושית הכ"מ הל' קרבן פסה פ"ה ה"נ על הא דפסק הרמב"ם שם דקטן שהגדיל בין שני הפסחים חייבין 

לעשות פסח שני ואם שחטו עליו בראשון פטור והקשה הכ"מ מהא דר"ה כח דאב אכל מצה בעודו שוטה ונתפקח בעוד לילה 

לאכול עוד פעם דמה שעשה בשעה שהיה שוטה אינו כלום וה"נ גבי קטן מה ששחטו עליו אינו כלום ויצטרך להקריב פ"ש   חייב

ותירץ שם ר' חיים הלוי על הרמב"ם דמצות קרבן פסח הוא בחפצא של המעשה מצוה דהיינו ההקרבה של הק"פ וכיון דמציאות  

נות ממילא חשוב כקיים המצוה ואינו צריך להביא פ"ש משא"כ גבי אכילת נקרב בעדו הקרבן פסח דקטן אינו מופקע מתורת קרב

המצה המצוה באה מהחיוב לאכול המצה וזה משויה החפצא של מצוה וכיון דאינו מחויב לאכול מצה לא עשה כלל מעשה מצוה  

 .ולא קיים כלום וצריך לאכול עוד

רייתא של ספירה לא השוב ספירה של מצוה כלל דמה דמשויה  ולכן נראה דה"נ אפשר לחלק דגבי ספירת העומר בלי החיוב דאו

ספירה של מצוה הוא החיוב וכיון דלא חשוב ספירה של מצוה לא שייך להצטרף עם מה שיספור אחר כך משא"כ גבי מזוזה  

יעה של  דעצם מציאות הפרשיות של המזוזה הוא דמשויה למצוה ולכן אף דהקטן אינו חייב בקביעתה מדאורייתא מ"מ חשוב קב

 (. ועיין עוד בעניני ציצית שאלה ו' כעין זה)מצוה וממילא מהני אף לגדלותו שאז יתחייב מדאורייתא 
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