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מֱקִדימין שזריזין אֹלא ֹלמיֹלה כשר היום כֹל תניא ִד') (פסחים בגמ'
וישכם הפס' הרי האחרונים והֱקשו בבוֱקר. אברהם וישכם שנא' ֹלמצוות
את התחיֹל מִדוע זריזין מִדין זה ואם יצחֱק, עֱקיִדת עֹל ֱקאי בבוֱקר אברהם
יצחֱק ִדעֱקיִדת האור"ח ותי' ביום. מצותה מיֹלה ִדבשֹלמא בֹליֹלה, העֱקִדה
צריך וממיֹלא ביום, אֹלא בֹליֹלה מֱקריבין ואין עוֹלה ֱקרבן שֹל ִדין זה
שזה ֹלהאור"ח ִדאפי' מֱקשים (וראיתי ביום מוֱקִדם שיותר כמה ֹלעשות

בבוֱקר). מיִד שיעשה כִדי בֹליֹלה ֹלֹלכת התחיֹל ֹלא מִדוע ֱקרבן ִדין

ואינם כשרים והם בבוֱקר מינים ִד' ֹלו שיש באִדם נשאֹל יעֱקב השבות
המונח את יטוֹל האם מהוִדרים, מינים ִד' ֹלו יגיעו מכן וֹלאחר מהוִדרים,
היִדור מִדין ֹלמהוִדרים שימתין או ֹלמצוות, מֱקִדימין מִדין השתא ֹלפניו

מצוה.

יניח מצויץ טֹלית שֹלבש אחר בשו"ע ִדאיתא ממג"א, ראי' השואֹל והביא
ואין ביִדו מזומנין תפיֹלין אם מיהו הרמ"א אומר בֱקוִדש, שמעֹלין תפיֹלין
ֹלו וכשיביאו תפיֹלין יניח אֹלא הציצית עֹל ֹלהמתין צריך אין ציצית ֹלו
שזריזין א"כ חזינן משהינן, ֹלא מצוה ִדשהויי המג"א אומר יעטפנו, טֹלית
במִדינת נמצא הגִדוֹל האח שאם ייבום גבי (ֹלט') ביבמות איתא וכן עִדיף.
ֹלא מצוה ִדשהויי מייבם ֱקטן היותר אֹלא שיבוא ממתינים ֹלא הים
משום ֹלמהוִדרים ִדימתין וסבר המג"א עֹל חֹלֱק השבו"י אמנם משהינן.

עִדיף. ִדהיִדור

ֹלגבי צבי והחכם הרִדב"ז ִדנחֹלֱקו יא') צס"ֱק (סי' היטב בבאר מובא וכן
אחת פעם ֹלשחררו המֹלך ֹלו ונעתר שנה עשרים הסוהר בבית שהיה יהוִדי
וֹלהתפֹלֹל מיִד ֹלצאת האם השואֹל ושאֹל במנין, ֹלהתפֹלֹל ֹלֹלכת כִדי

היִדור. יותר זה כי הכיפורים ביום ֹלֹלכת או במנין,

שזה יא') (הוריות המאירי כתב ֹלמצוות מֱקִדימין שזריזין הִדין בטעם והנה
יוכֹל וֹלא יאנס שמא הוא ִדהטעם הפנ"י ִדעת אבֹל המצוה, חביבות מצִד

המצוה. ֹלֱקיים

המאירי ִדֹלפי בהנ"ֹל, תֹליא עִדיף היִדור או עִדיף זריזין האם ִדהמח' וי"ֹל
אמנם מזו, גִדוֹלה חביבות ֹלך אין כי עִדיף היִדור אזי חביבות מצִד שזה

עִדיף. זריזין אזי יאנס שמא הוא שהטעם ֹלהפנ"י

נחֹלֱקו ִדהנה עִדיף, שהיִדור מוִדה עִדיף שזריזין שמ"ִד הכ"ת אוֹלי ויתכן
כִדי הוא ִדהטעם ס"ֹל שהתרוה"ִד מנות, משֹלוח מצות בטעם האחרונים
ֹלהרבות כִדי הוא ִדהטעם ס"ֹל הֹלוי המנות אמנם בסעוִדה, הרווחה ֹלו שיא
יותר ֹלֱקיים יוכֹל שאח"כ באופן מנות משֹלוח גבי ֹלִדון ויש ורעות, אחוה
ורעות אחוה מצִד ִדהטעם נימא ִדאי עכשיו. ישֹלח זריזין מצִד אם בהיִדור
בכה"ג יוִדה עִדיף שזריזין המ"ִד גם ואז בהיִדור יותר ויֱקיים שימתין עִדיף
שֹלא יסבור זריזין מ"ִד אזי סעוִדה מצִד הטעם הוי אי אמנם עִדיף, שהיִדור

ֹלהיִדור. ֹלהמתין שצריך יסבור עִדיף היִדור ומ"ִד ֹלהמתין, צריך

באמצא ֹלֱקִדש יכוֹל אם ֹלבנה ֱקיִדוש ִדגבי רִדב"ז, בתשובות והֱקשה
גופו אז כי שבת במוצאי שיֱקִדש השו"ע אומר שבת, במוצאי ויכוֹל השבוע
ִדיניח השו"ע אומר ותפיֹלין בטֹלית אמנם עִדיף, ִדהיִדור חזינן מבוסם.

עִדיף. ִדזריזין רואים תפיֹלין,

היִדור סוגי שני ִדיש ֹלומר ִדיש זצ"ֹל פריימן הגרמ"מ מו"ר בשם ושמעתי
אם ֹלבנה ֱקיִדוש המצוה, בגוף ֹלא היִדור ויש המצוה, בגוף היִדור יש מצוה,
בהיִדור כ"כ ֹלא המצוה ןממיֹלא מבוסם ֹלא גופג השבוע באמצע מֱקִדש
ֹלא זה טֹלית בֹלי או טֹלית עם תפיֹלין כשמניח זאת ֹלעומת המצוה, בגוף
וכשזה עִדיף, היִדור המצוה בגוף הוא כשההיִדור א"כ התפיֹלין, בגוף משנה

עִדיף. זריזין המצוה בגוף ֹלא

שנינו

ויוצא

עוִד

ועֹל

ואשר

וֹלפי"ז

וֹלפי"ז

וֹלפמשנ"ת

(וא"ת

אֹלא אסור אינו חמץ מאיר ֹלר' ובין יהוִדה ֹלרבי בין מכִדי ע"א) (ִד' בפסחים
נבִדוֱק ֹלמצות מֱקִדימין זריזין תימא וכי בשית, ונבִדוֱק וֹלמעֹלה שעות משש
אֹלא כשר כוֹלו היום כֹל ותניא ערֹלתו בשר ימוֹל השמיני וביום ִדכתיב מצפרא
רש"י גירסת היא (כך ע"כ בבֱקר אברהם וישכם שנאמר ֹלמצות מֱקִדימים שזריזים

מהרש"א). ועי' אחר בענין גורס הרי"ף אבֹל ותוס'

יום באותו והוא ֹלמצות מֱקִדימים זריזים ממתי זמן שיעור שיש הגמ' מִדברי
נזִדרז וֹלא יום באותו היה המצוה ֱקיום שזמן מאברהם ֹלמִדנו זה ואת המצוה שֹל
ֹלֱקיים כִדי שעיֱקרה חמץ בִדיֱקת מצות גם וֹלכן מהֹליֹלה וֹלא מהבֱקר אֹלא אברהם

תשביתו]. מֱקיים אינו בֹליֹלה המבער [כי ביום אֹלא זריזים ִדין בה אין הביעור את

הביעור ואת הביעור היא המצוה ובוִדאי שכיון ֹלהתבונן מֱקום כאן יש ואמנם
כִדי מהֹליֹלה כבר ההכנה את ֹלֱקים ראוי ֹלא ֹלמה א"כ מהבֱקר ֹלהֱקִדים ראוי בוִדאי

בחת"ס). (ועי' וי"ֹל בבֱקר בזריזות הביעור את ֹלֱקיים

המצוה שֹל היום אותו ֱקוִדם יצא שֹלא ממה מאברהם זה ִדין ֹלמִדנו איך צ"ע
ביום רֱק היתה העֱקיִדה שהרי העֱקיִדה ביום ֹלא והזִדרז השכים גופיה אברהם והרי
וההֹליכה בחברון העֱקיִדה עֹל נצטוה שאברהם חז"ֹל ִדברי ֹלפי והניחא השֹלישי,
אברהם וישא השֹלישי ביום שאמר "ומה יום אותו מהֹלך הוא המוריה ֹלהר משם
הוֹלך הימים בשני והיה השֹלישי היום עִד אֹלֱקים חמִד ההר ֹלו נגֹלה ֹלא כי עיניו את
שרה חיי בפרשת הרמב"ן [ֹלשון ֹלו" ֹלהראות הרצון היה וֹלא ירושֹלים בסביבי
וֹלכן יום באותו היא העֱקיִדה שזמן חשב שאברהם א"ש רש"י] ג"כ כתב וכעי"ז
פירוש ִדבריו בתחיֹלת שם הרמב"ן מש"כ ֹלפי אבֹל היום, בתחיֹלת ֹלצאת נזִדרז
שארץ ימים שֹלשה בִדרך שהה כן ועֹל שבע בבאר בה הצוואה "שהיתה מהנ"ֹל אחר
המצוה שֹל ביום ֹלא זה הרי הזִדרז באמת ֹלמה תמוה מירושֹלים" רחוֱקה פֹלשתים

בֹליֹלה. כבר יצא ֹלא א"כ ֹלמה המצוה שֹל ביום שֹלא גם זריזים שֹל ענין יש ואם

בפסחים בגמ' ֹלמִדו איך שהֱקשו צ"א) ובחוֹלין (כאן תוס' ֱקושית עומִדת הכֹל
בגמ' ֹלמִדו בחוֹלין ואיֹלו מצפרא רֱק היא שהזריזות בֹליֹלה אברהם יצא שֹלא ממה
שם תוס' שינו זה ומכח בֹליֹלה, יחיִדי יצא אֹל שת"ח בבֱקר רֱק יצא שאברהם ממה

בזה). ֹלישב מש"כ וחת"ס (ועפנ"י עי"ש הגמ' גיר' את

זמן את ֹלמהר ֹלגרום מֱקִדימים זריזים שֹל הגִדר אין ִדֹלעוֹלם מבואר יראה
מיִד אותה יעשה ֹלפניו כבר מונחת המצוה שכאשר הוא הענין גִדר אֹלא המצוה
ֹלא זה מצפרא רֱק הוא שזריזים בגמ' שאמרו מה וֹלפי"ז כך, ֹלאחר אותה יִדחה וֹלא
רֱק זה המצוה וזמן שכיון אֹלא המצוה שֹל ביום רֱק מתחיֹל זריזים שֹל שהזמן בגֹלֹל
עִדין מתחיֹל ֹלא וֹלכן ֹלֱקיימה ֹלפניו ֱקימת ֹלא עִדין המצוה בֹליֹלה א"כ מהבֱקר

אותה. יִדחה שֹלא הענין

ֹלפניו מוטֹלת והמצוה המוריה ֹלהר ֹלֹלכת אברהם שנצטוה שמיִד א"ש
העֱקיִדה. שֹל היום ֹלא שזה הגם זריזים שֹל ענין יש ֹלֱקימה

זריזות ענין היה אם ִדֹלעוֹלם האחרות הֱקושיות שתי את גם ֹלישב יש
זה ֹלענין חושש היה וֹלא מהֹליֹלה יוצא אבינו אברהם היה מהֹליֹלה כבר ֹלמצוה
רֱק הוא מֱקִדימים זריזים וענין כיון אבֹל (וִדו"ֱק) בֹליֹלה יחיִדי יצא אֹל שת"ח
יחיִדי ֹלצאת סכנה יש שכאשר י"ֹל וכנ"ֹל ֹלעשותה ֹלפניו מזומנת שהמצוה מהזמן
ֹלעשותה ֹלפניו מונחת שהמצוה נחשב זה אין עוֹלם שֹל ִדרכו זו בשעה היציאה ואין
יצא ֹלא שת"ח גם מאברהם שֹלמִדו א"ש וממיֹלא זריזים, ענין בה שייך ֹלא וממיֹלא
שהסיבה (ואה"נ בזה זה תֹלוים שניהם כי מהבֱקר רֱק זה שזריזים וגם בֹליֹלה יחיִדי
ֹלא אברהם כי יצא ֹלא שאברהם טעם מאותו ֹלא זה מהבֱקר רֱק זריזים אין שֹלִדיִדן
כי וֹלִדיִדן ֹלפניו, ֱקימת המצוה אין וֹלכן בֹליֹלה יחיִדי יצא אֹל שת"ח בגֹלֹל יצא

ופשוט). המצוה זמן הגיע ֹלא עִדין בֹליֹלה

אחרי מיֹלה ֹלמצוות ֹלהתכונן הזריזים זמן מתחיֹל ממתי נפֱק"מ תצא
השחר מעֹלות וֹלא החמה מהנץ רֱק ֹלֱקימם שֹלא כ') ִדף (מגיֹלה חז"ֹל שאמרו
אבֹל החמה מהנץ רֱק הוא המצוה זמן א"כ ֹלפניו המצוה בזמן תֹלוי שזה שֹלפי"ִד

מעֹלוה"ש. מתחיֹל המצוה שיום וִדאי אז המצוה" "יום הוא הגִדר אם
אין ֹלִדין זריזים ִדין בין מה וכו' ֹלפניו כשהמצוה רֱק מתחיֹל שזריזים ִדברינו ֹלפי
רֱק שיך מעבירין שאין ֹל"ג ִדף ביומא התוס' ִדברי עפ"י וי"ֹל המצוות, עֹל מעבירין
ח"א מֹלכיאֹל ובִדברי מיִד, ֹלהֱקִדימה אחת במצוה ֹלא אבֹל ֹלפניו מצוות שתי כשיש

כאשר אבֹל ֹלגמרי ֹלפניו מוכנת המצוה כאשר רֱק זה שאי"מ כתוב סי"ג
וזריזים משהינן ֹלא ימצוה שהוי רֱק אי"מ ֹליכא בזה הכנה איזו חסירה

מֱקִדימים).

מצוה היִדור כנגִד מֱקִדימין מֱקִדימיםזריזין זריזין ִדין בגִדר
בוים יהוִדה בויםהרב יהוִדה הרב פֹלִדמן יצחֱק פֹלִדמןהרב יצחֱק הרב

ֹלמצוות מֱקִדימים זריזין בענין - וירא פרשת

תש"ע מרחשון כ' תש"עערש"ֱק מרחשון כ' ערש"ֱק

הציון שער מֱקִדימים זריזין ִדין בגִדר

מצוה היִדור כנגִד זריזין

מובחר עֹל זריזין עִדיפות

הזריזות מיִדת

תגובות המצוה וחימוץ זריזות



כוֹלו, היום כֹל והוֹלך מֱקִדש שבת בערב ֱקיִדש שֹלא מי ֱקה. פסחים
אחִד כוס אֹלא ֹלו אין ואם ֱקוִדם יום כבוִד ֹליֹלה וכבוִד יום כבוִד איתיביה
איתא ואם יום ֹלכבוִד ֱקוִדם היום שֱקיִדוש מפני היום ֱקיִדוש עֹליו אומר
בשעתה מצוה חביבה א"ֹל תרתי בה וֹליעביִד ֹלמחר עִד ֹלישבֱקיה
ִדזריזין משום בשעתה מצוה חביבה כתב יומא) עיוֹלי (ִד"ה וברשב"ם

ֹלמצוות. מֱקימין

ֹלמצוות מֱקִדימין ִדזריזין מהכא הוכיח כֹל) ִד"ה י"ז סימן (בשו"ת ובחת"ס
חביבא מ"מ עִדיף יום שכבוִד אף ִדהרי המובחר מן מצווה מֹלעשות עִדיף
הובא א'פ"ז סי' (ח"ִד הרִדב"ז כִדברי והוכיח בֹליֹלה, ֹלֱקִדש בשעתא מצוה
האסורים בבית חבוש שהיה אִדם ֹלענין שִדן סֱקכ"ח) צ' סימן במשנ"ב
בשנה, אחת פעם שיצאו ההגמון והניחו בעשרה ֹלהתפֹלֹל יכוֹל ואינו
שיכוֹל הראשונה התפיֹלה אֹלא ויו"כ ֹלר"ה ימתין שֹלא הרִדב"ז וכתב

מצוה. שֹל מהיִדור מֱקִדימין זריזין ִדין שעִדיף והיינו שיצא ֹלצאת

ֹלהמתין שיש ֹלבנה מֱקיִדוש ֹלהוכיח כתב ֱק"ו סימן צבי חכם ובשו"ת
שזריזין שכיון אמרינן וֹלא נאים בבגִדים ֹלֱקִדש כִדי מוצ"ש עִד מֹלֱקִדשה
מִדברי תכ"ו ביאוה"ֹל (ועיין מהר שיותר כמה יֱקִדש ֹלמצוות מֱקִדימין

ֹלמצוות). מֱקִדימין זריזין משום כשיכוֹל מיִד שיֱקִדש רב המעשה

אף היום שבֱקיִדוש ִדפסחים מהא החת"ס ראיית את ֹלִדחות יש וֹלכאורה
המובחר מן מצוה ֹליכא גופא הֱקיִדוש כֹלפי אבֹל יום, כבוִד שֹל מצוה שיש
ממה יותר בבוֱקר אותה שיעשה במה בֱקיִדוש מעֹלה תוספת אין שהרי
היום ֱקיִדוש מצוות שתי בבוֱקר ֹלו שיהיה אֹלא בֹליֹלה אותה שיעשה
רֱק המובחר מן מצוה שיעשה שעִדיף אומרים ֹלא ובכה"ג יום וכבוִד

ועיין. אח"כ אותה שיעשה משובחת יותר תהיה עצמה שהמצוה

עִדיף שזריזין ִדפסחים מהסוגיא ֹלהוכיח שאין אחר באופן נראה אוֹלם
אע"ג וז"ֹל כתב א' סעיף ס"ח כֹלֹל אִדם בחיי ִדהנה המובחר, מן מצוה עֹל
ִדוֱקא תחמיצנה, אֹל ֹליִדך שבאה מצוה כִדאמר משהינן ֹלא מצוה ִדשיהוי
יכוֹל אינו אם אבֹל זמן, ֹלאחר שיעשה כמו עכשיו המצוה ֹלעשות כשיכוֹל
שימתין מוטב המובחר, מן יעשה ימתין ִדאם ֹלמחר, כמו עכשיו ֹלעשות
ֹלענין תכ"ו סימן בשו"ע כתב כן המובחר, מן ֹלעשות כִדי יומים או יום
שאינו אף תיכף ֹלֱקיים יכוֹל ִדאם כתב חסיִדים בספר אבֹל ֹלבנה ֱקיִדוש
סעיף שם אִדם החיי ִדכתב מהא ֹלהֱקשות ויש עכ"ֹל, תיכף יֱקיים כ"כ נאה
ֹלעשותו בבוֱקר יֱקִדים ביום שמצותו ִדבר ֹלמצוה, מֱקִדימין זריזין וז"ֹל ו'
בתחיֹלת יֱקִדים בֹליֹלה שמצותו ִדבר וכן בבוֱקר אברהם וישכם כִדכתיב
ימתין אם ואפי' הכוכבים, ביציאת מיִד ערבית ֹלהתפֹלֹל ראוי וֹלכן הֹליֹלה
עכ"ֹל, ומֱקִדימין הזריזין מן ֹלהיות מוטב מֱקום מכֹל עם ברב יעשה אזי
בשני וֹלא בראשון הֹלֹל שֱקוראים ע"ב ֹל"ב ִדף בר"ה מִדאיתא זה והוכיח
כיון תוֱקעים ובמוסף מֱקִדימין זריזין שיש משום במוסף שתוֱקעים אף
עִדיף שזריזין כתב ִדהכא ֹלהֱקשות יש וא"כ במוסף. תֱקנוה גזרה שהיה
יותר אח"כ המצוה יעשה שאם כתב א' בסעיף ואיֹלו עם ברב מעֹלת עֹל

הִדברים. סתירת וצ"ע מאוחר ֹלעשותה עִדיף מובחרת

יום ֹל' ֱקוִדם בכור ֹלפִדות שאין י"א סעי' ש"ה סי' ביו"ִד המחבר כתב והנה
שהטעם הגר"א וכתב המצוה, ישהה שֹלא מיִד יפִדנו יום שֹלושים ואחר
הגר"א הוכיח ֹלא ֹלמה ֹלעיין ויש משהינן. ֹלא מצוה ששיהוי משום
מזה ֹלהוכיח ונראה ֹלמצוות, מֱקִדמין זריזין ִדין שיש ִדפסחים מסוגיא
מצוה, שיהוי ִדין ֹלבין ֹלמצוות מֱקִדימין זריזין ִדין בין חיֹלוֱק שיש
יש בכה"ג מגיֹלה וֱקריאת שופר כגון מסוים בזמן היא שהמצוה שבמֱקום
השמיני ביום מיֹלה וכן הזמן, בתחיֹלת ֹלעשותה מֱקִדימין זריזין ִדין
היום, בתחיֹלת ֹלעשותה זריזין ִדין יש ובזה השמיני ביום רֱק מצותה
אֹלא עצמה המצוה מצִד ֹלֱקיימה מסוים זמן ֹלה שאין במצוה משא"כ
שיהוי רֱק אֹלא זריזין ִדין אין בכה"ג המצוה ֹלֱקיים אפשרות רֱק הוא הזמן
אֹלא שֹלושים ביום המצוה ֹלֱקיים ִדין אין הבן ובפִדיון משהינן, ֹלא מצוה
ֹלבנה בֱקיִדוש וכן ואיֹלך, שֹלושים מיום הוא ֹלעשותה אפשר שבו הזמן
ֹלבנה, ֱקיִדוש שיעשה שייך ט"ו יום עִד ג' מיום אֹלא ג' בֹליֹל מצותה אין
משום משהינן, ֹלא מצוה שיהוי ִדין אֹלא זריזין ִדין נאמר ֹלא כה"ג בכֹל

מֱקִדימין. זריזין ִדין וֹלא מצוה שיהוי ִדין הגר"א הביא הכי

שעיֱקרם מצוות עֹל ִדיבר ו' ִדבסעי' אִדם, החיי ִדברי היטב מתורץ והשתא
גבי א' בסעי' משא"כ עם, ברב עֹל עִדיפא זריזין מעֹלת ובזה בזמן תֹלוי
כתב בזה משהינן, ֹלא מצוה שיהוי ִדין רֱק זריזין ִדין שאין ֹלבנה ֱקיִדוש
חסיִדים הספר וע"ז המובחר, מן ֹלֱקיים כִדי יומים או יום שימתין שמוטב
מהא כֹלֹל ֹלהוכיח שאין נראה וֹלפי"ז תיכף. שיֱקים בזה אף שעִדיף חוֹלֱק
זריזין בשעתה מצוה חביבה הרשב"ם כתב היום בֱקיִדוש שהרי פסחים
אבֹל המובחר, מן מצוה מאשר זריזין עִדיף וִדאי ובזה ֹלמצוות מֱקִדימין

מצוה ובשיהוי מצוה, שיהוי ִדין הוא בציבור תפיֹלה ֹלגבי הרִדב"ז בנִדון
בס"א אִדם וכהחיי בהיִדור ֹלֱקיימה כִדי המצוה ֹלאחר שיש אפשר

וִדו"ֱק.

זיֹלברמן מאיר זיֹלברמןהרב מאיר רותןהרב צבי רותןהרב צבי הרב

מבושם כשהוא במוצ"ש אֹלא הירח עֹל מברכין ִדאין כתב ס"ב תכו סי' באו"ח
ממתינים אז בחוִדש י' ֱקוִדם הוא מוצ"ש ֹליֹל אם וִדוֱקא הג"ה, נאים, ובגִדיו

ממתינים. אין אח"כ הוא אם אבֹל מוצ"ש, עִד

בגִדוֹל מצוה ֹלט. ביבמות מִדתנן הרמ"א ִדברי מֱקור ביאר הגר"א ובביאור
הטעם בגמ' וביארו הים, ממִדינת הגִדוֹל שישוב עִד ֹלהמתין אין אך ֹלייבם,
א"צ הים במִדינת הגִדוֹל אם ִדִדוֱקא שם ומִדוייֱק משהינן, ֹלא מצוה ִדשיהויי
ִדִדוֱקא משהין מועט ִדֹלזמן ממתינין, ֹלמִדינה ממִדינה אך עֹליו, ֹלהמתין
וה"נ ֹלהזִדרז, עִדיף הים ממִדינת שישוב עִד המצוה שתעבור ֹלחוש ִדיש היכא
ֹלברך עִדיף ֹלברך יוכֹלו וֹלא מעונן ֹליֹלות ִד' ויהיו שיתכן כיון הֹלבנה בברכת
הרמ"א ִדשיטת ומבואר ֹלה. סי' בתרה"ִד שהוכיח וכמו בזריזות, מוצ"ש ֹלפני
אך מבושם, כשהוא ֹלברך ֹלמוצ"ש ממתינין וֹלכן מזריזות עִדיף מצוה ִדהיִדור

מיִד. יברך ֹלחֹלוטין המצוה ֹלהפסיִד ֹלחוש ִדיש במֱקום

עיטוף ֹלאחר תפיֹלין ֹלהניח בשו"ע כתב ס"א כה ִדבסי' הֱקשה ֹלִדוִד ובתהיֹלה
ביִדו מזומנים תפיֹלין אם מיהו הרמ"א וכתב בֱקוִדש, שמעֹלין מפני ציצית
טֹלית וכשמביאים תפיֹלין מניח אֹלא הציצית עֹל ֹלהמתין א"צ ציצית ֹלו ואין
ברכת בִדין כמ"ש וִדֹלא בהיִדור ממצוה עִדיף ִדזריזות ומבואר בו. מתעטף
בהיִדור, ממצוה יותר עִדיף ִדזריזות עב. ממנחות הוכיח שם ובמג"א הֹלבנה.
הֱקטר שהרי בשעתה, מצוה חביבה כמה וראה בא אר"ש התם ִדאמרינן
וִדחינן שתחשך, עִד ֹלהם ממתין היה וֹלא הֹליֹלה כֹל כשרים ואיברים חֹלבים
מעשיית טפי חשיבא שהזריזות הרי בשעתה, מצוה חביבה משום שבת

מֹלאכה.

העֱקיִדה בפרשת ממ"ש ֹלמצות מֱקִדימין זריזים ֹלִדין יֹלפינן ִד. ובפסחים
מִדכתיב יֹלפינן בא פרשת ובמכיֹלתא בבוֱקר. אברהם וישכם ִדכתיב
את ושמרתם אֹלא כן תיֱקרי אֹל אומר יאשיה ר"י המצות, את ושמרתם
אֹלא המצוות, את יחמיצו אֹל כך המצות את מחמיצין שאין כשם המצוות,
הוצרכו ומִדוע אסמכתא זו יֹלפותא וֹלכאו' מיִד. אותה עשה ֹליִדך באת אם
וביומא תֱקפט. סי' החִדשות רִדב"ז עשו"ת מִדאורייתא, ֹלה ִדיֹלפינן אחר ֹלכך
ִדאין המכיֹלתא ִדברי בפירש"י העתיֱק המצוות, עֹל מעבירין ִדאין אמרינן ֹלג.

פסחים. ִדבגמ' יֹלפותא הך הביא ֹלא ומִדוע המצוה, מחמיצין

והשני המצוה, ֹלֱקיום יתמהמה שֹלא ֹלגברא ִדין האחִד זריזות, ב' ִדיש ואפשר
את ושמרתם מִדכ' באסמכתא ִדיֹלפינן ושזו המצוה בגוף ומעֹלה תוספת היא
ִדאיכא שהחמיצה ֹלמצה ִדִדמיא תחמיצנה, אֹל ֹליִדך הבאה מצוה המצות
אִדם יֱקִדים ֹלעוֹלם ֹלח: בב"ֱק ועיין ֹלמצוה. גרעה גרועי ה"נ במצה, גריעותא
ארבע ֱקִדמתה ֹלצעירה בכירה שֱקִדמתה אחת ֹליֹלה שבשביֹל מצוה, ֹלִדבר

המצוה. בגוף ומעֹלה תוספת הויא ִדהזריזות וחזינן בישראֹל, ִדורות

יותר זריזות ִדעִדיף כתב תפיֹלין ִדבהֹלכות הרמ"א, שיטת ִדי"ֹל יתכן ומעתה
בברכת ואיֹלו התפיֹלין, ֹלפני בציצית ֹלהתעטף בֱקוִדש ִדמעֹלין היִדור מאשר
ֹלתפיֹלין ציצית ֹלהֱקִדים ההיִדור ִדכֹל ומשום ֹלמוצ"ש, ֹלהמתין כתב הֹלבנה
עֹל בֱקוִדש שמעֹלין שם בביאה"ֹל וכמ"ש ִדתפיֹלין, המצוה גוף היִדור אינו
מֱקשר בתפיֹלין ואח"כ מצוה שֹל בכיסוי עצמו מכסה שבתחיֹלה ֱקאי האִדם
המצוה בעצם גריעותא ִדֹליכא ומכיון ע"ש, והֱקִדושה היחוִד בֱקשר עצמו

ֹלגברא. מעֹלה תוספת נמי ִדהיא עִדיפא מֱקִדימין ִדזריזין פשיטא

עִדיף בשעתה מצוה ִדחביבות במנחות מהגמ' ֹלהוכיח המג"א מש"כ וכעי"ז
ִדהֱקטרה המצוה, במעשה אינה ִדהמעֹלה היכא נמי היינו בשבת, מֹלאכות עֹל
זריזותו. מעִדיפין ִדהגברא מֹלאכה בעשיית אֹלא יותר משובחת אינה במו"ש

שמא המצוה, בגוף היא ההיִדור ִדתוספת היכא ֹלעיון מֱקום יש עִדיין אוֹלם
ִדכשימתין הֹלבנה בברכת וכמו ֹלגברא, הזריזות וֹלא ההיִדור ֹלהעִדיף יש בזה
ִדמצוה הא וכמו"כ נאים, ובגִדיו מבושם כשהוא הברכה תיאמר ֹלמוצ"ש
הגמ' כמשמעות הייבום, בגוף מעֹלה תוספת הוי הגִדוֹל היבום ֹלייבם בגִדוֹל
כתב וע"ז רשות, אֹלא מצוה מיֱקרי ֹלא מייבם הגִדוֹל ִדכשאין ֹלז. בביצה
המצוה, שיפסיִד ספֱק יש אא"כ בהיִדור, המצוה ֹלעשות ֹלהמתין ִדיש הרמ"א
המצוה בגוף פגם גם היא המצוה ֱקיום ֹלפני ִדהשהייה ִדכיון ִדבריו וביאור
עִדיף הֹלבנה בברכת מבושם או בייבום, ִדגִדוֹל ִדההיִדור יימר מי א"כ
את ושמרתם מִדכ' ֹלה ִדיֹלפינן ואפשר ִדזריזות, המצוה בגוף מההיִדור
מיֹל שיעור ועִד חמץ, ֹלהיות ֹלה גורם שהייה כֹל ִדאין ִדמצה ִדומיא המצות
ֹלחוש יש אא"כ המצוה ֹלחימוץ גורמת שהייה כֹל אין ה"נ מחמיץ, אינו
או המצוה, חימוץ בגִדר אינו ִדאזי ֹלחוִדש י' עִד ימתינו וֹלכן שתתבטֹל,

הרמ"א. ִדברי היטב ומיושב ֹלייבום ֹלמִדינה ממִדינה

בפרשת ִדהנה ֹלעורר, מֱקום יש ֹלייבום זריזות מִדין ההוכחה בעיֱקר אוֹלם
ֹלֱקראתם, וירץ במצוות, אע"ה אברהם זריזות עֹל מֱקראות כמה מצינו וירא
היא ִדהזריזות מכיון במצוות, זריזות ֹלענין מכאן מוכיחין ואין וכִדומה,
שייך ואינו חסִד, מצות עצם היא הזריזות הרי ֹלחבירו אִדם שבין במצוות
ייבום ִדמצות ֹלעיין ויש עצמו. בפני ענין הוא ִדהזריזות בתפיֹלין זריזות ֹלִדין

נמי אפשר א"כ בהחינוך, וראה בישראֹל, שם ֹלאחיו ֹלהֱקים בו שנאמר
בברכת אך שיחמיץ, עִד ֹלהמתין אין ֹלכן המצוה מגוף ִדהזריזות

שאני. ֹלבנה
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המצוה וחימוץ המובחרזריזות מן מצוה עֹל זריזין עִדיפות



וגִדרו הִדין טעם

מצוה שהוי

אחר ֹלרִדוף ֹלו שראוי בגברא הוא הזריזות ענין אם חֱקרו האחרונים
שהוא "כמו - התו"כ עֹל אהרן הֱקרבן ִדִדינא בטעמא וכמ"ש המצוה,
בגוף ושבח מעֹלה ִדהוא או מהרה." ֹלהשיגו שירצה מה ֹלִדבר מתאוה
או במצוות כֹלֹלי ִדין הוא אם הענין [ומכֹלֹל בזריזות. כשנעשית המצוה

מצוה]. בכֹל פרטי ִדין ִדהוא

- המגיֹלה ֹלֱקריאת כשר היום כֹל המשנה עֹל (כ.) במגיֹלה רש"י כ' והנה
ומשמע היום. כֹל כשר אפ"ה ֹלמצוות... מֱקִדימין זריזין ִדֱקי"ֹל ואע"ג
הֱקריאה ִדמ"מ ֹלאשמועי' התנא הוצרך ִדֹלזה גִדר ִדהוא

היום. כֹל כשרה

כשר היום כֹל (כח:) ביומא ִדכ' מצִד ִדהחיוב מבואר במאירי אך
יראה שֹלא כִדי בשחרית בה ֹלהֱקִדים ֹלזריזים ראוי ומ"מ ֹלמיֹלה,
שנאמר האבות בִדרכי וֹלאחוז הבן, עֹל חמֹלתו מצִד בה כמתרשֹל

בבֱקר. אברהם וישכם בה בכיוצא עֹליהם

שיהא ֹליִדו מצוה ִדבר כשתבא שכ' ֹלעוֹלם) (ִד"ה י: הוריות מאירי ועי'
זה שאין המצוה בעשיית יתאחר וֹלא ֹלמצוות מֱקִדימין זריזין מכֹלֹל
שעושה כמי אֹלא מעוֹלה, כונה ִדרך המצוה עושה שאינו מי ִדרך אֹלא
ֹלגבי כֹלֹלי ִדין ִדהוא ומשמע מֹלומִדה. ומצוה עוֹל פירוֱק ִדרך אותה

הגברא.

ֹלמצוה. מתן הוא הזריזות ִדענין המאירי בִד' עוִד ומבואר
הזריזות) (שער שכ' ה' אהבת מצִד ִדהוא מבואר צִדיֱקים ובארחות

שהוא גִדוֹלה "הוכחה הוא ֹלמצוות הזריזות ִדענין
רצונו." ֹלעשות בעצמו ומזרז אִדוניו את האוהב כעבִד

[ֹלגבי ֹלט: ביבמות משהינן, ֹלא מצוה ִדשהויי ִדין מצינו זריזין ענין כעין
,[ אותו שמֹלין גר [ֹלגבי מז: וביבמות גִדוֹל] ֹלחֹליצת המתנה

(ח"ב ובשִד"ח
וכ"כ המובחר). מן יותר ֹלעשותה כִדי המצוה השהיית ֹלגבי באריכות
זריזין בִדין נכֹלֹל משהינן ֹלא מצוה ששהוי הגרשוני עבוִדת בשו"ת

ֹלמצוות. מֱקִדימין

מיִד ִדוֱקא וֹלאו היום כֹל היא הגר ִדמיֹלת ֹלִד ח"א יעֱקב שבות עיין אך
חצות. עִד עכ"פ או בבֱקר מיִד שהוא זריזין כִדין זה אין וא"כ ממש,

ִדעיֱקר ֹלשהוי זריזין בין חיֹלֱק פסחים) אברהם בברכת (מובא והגרב"ב
הוא היום שכֹל וכיון מסויים, ביום זמן ֹלה שיש במצוה הוא זריזין ִדין
במצוה אבֹל רטז]. מֹלאכי ביִד [וכעי"ז ֹלהֱקִדים, זריזות נתחִדש זמנה,
ִדשהויי אמרינן מסברא אֹלא זריזין ֹלִדין א"צ מסויים זמן ֹלה שאין

משהינן. ֹלא מצוה

הגר"נ ִדברי והביא מסויים. זמן נא' ֹלא ג"כ בעֱקיִדה ִדהרי ע"ז והֱק'
ֹלהשתִדֹל א"צ אבֹל ֹלאחר ֹלא ִדין הוא ִדבשהויי ִדהחיֹלוֱק פרצוביץ

כך. ֹלשם ֹלהשכים זריזות רֱק שייך ִדבזה ער, שאינו כגון ֹלהֱקִדים,

חֹלבים הֱקטר שהרי חביבה כמה וראה בא אר"ש תניא סח: פסחים
וכ' שתחשך. עִד ֹלהם ממתינים ואין הֹליֹלה כֹל כשרים ופִדרים ואברים
אֹלמא בשבתו... שבת עוֹלת כִדכתיב עֹליהן שבת מחֹלֹלין אֹלא - רש"י

עיוֹלי) (ִד"ה הרשב"ם וכ' בשעתה, מצוה חביבה ֱקה. פסחים ועי'
ֹלרשב"ם ִדס"ֹל ומשמע ֹלמצוה. מֱקִדימין וזריזין בשעתה מצוה ִדחביבה

בִדעתו. ִדוִד היִד וכ"כ זריזין מִדין הוא בשעתה ִדחביבה

טעם עוִד הוסיף אֹלא ִדזריזין כ' מִדֹלא איפכא ִדֱקִדֱק שמואֹל בִדבר אך
כן ִדהוכיח אברהם ברכת ועי' נפרִדים. ִדינים ב' ִדהם משמע וזריזין, -
העומר ֹלגבי בשעתה ִדחביבה טעמא ֹלהאי ִדאיתא עב. ממנחות
וע"כ בשעתה, מצוה ִדחביבה משום זמנו עִד ִדיש

ֹלזריזות. שייך ואינו במצוה עצמית חביבות ִדהוא

מחייב כאן אין המצוה ִדמצִד זה, במעשה נגמרת שאינה מצוה מעשה ֹלגבי ונפֱק"מ
ֹלֱקיום השתוֱקֱקותו את בזה מראה הרי הגברא מצִד אך מצוה, שם עֹלה אין ִדאכתי
מן מצוה עֹל עִדיף זריזין אם האחרונים שהאריכו ֹלנִדון ִדנפֱק"מ יתכן עוִד המצוה.

ועיין. המובחר,

ִדא"כ וצ"ע בנו. עֹל חמֹל וֹלא ֹלעֱקיִדה אברהם ִדהשכים ֹלמה כוונתו בה", "כיוצא ובמ"ש
באופן גם זריזות ִדין ִדאיכא ִדמנ"ֹל מצוות, בשאר ֹלזריזות מהכא מֱקור ֹליכא
חיוב אינו ִדזריזין ֹלשיטתו ִדהמאירי וי"ֹל מעֹלה. תוספת רֱק היא שהזריזות
וכנ"ֹל מסברא הוא הִדין ִדעצם י"ֹל וא"כ ֹלעיֹל], [עי' ראויה הנהגה אֹלא מִדאורייתא

ֹלמצוה. הזִדרז ִדג"כ ֹלִדבר סמך הוא ִדאברהם אֹלא

כֹלומר
ֹלהשכים ִדין שהוא זריזין משא"כ ֹליִדו, המצוה כשבאה רֱק ִדין הוא מצוה ִדשהוי
שהוי בזה שייך ואין מחוייב אינו ישן כשהוא [שהרי בה החיוב את ֹלהֱקִדים ז"א ֹלמצוה,

המצוה]. ֹלעשות כִדי מוֱקִדם וֹלהתעורר ֹלהשכים ִדין איכא מ"מ אבֹל

רֱק אֹלא וֹלהֱקִדים ֹלמהר ראיה מכאן אין ֹלכאו' אמנם
ִדֹלכתחיֹלה. בזמן ֹלעשותה ֹלמהר

המצוה בגוף

הגברא

חשיבות

בוראו את אוהב

מיִד

בשעתה. מצוה ֹלמהר חביב

ֹלהשהותו

(ועי"ש149 זריזין. עם אחִד ִדין ִדהכֹל ֹליה פשיטא (

בשעתה מצוה חביבה

הִדין מֱקור

מִדרבנן או מִדאורייתא

היום בחצי אברהם מיֹלת

איסור במניעת זריזות

ֹלמצוות מֱקִדימים שזריזין אֹלא ֹלמיֹלה כשר היום כֹל תניא ִד. בפסחים
ג). פ"א (א תזריע פר' בתו"כ ומֱקורו בבֱקר. אברהם וישכם שנא'

(יט,כז): סִדום הפיכת אחר הא' פעמים, ג' וירא בפר' נאמר זה ופס'
בבֱקר אברהם וישכם (כב,ג): ֹלעֱקיִדה בֹלכתו הב' בבֱקר. אברהם וישכם
ִדהֹלימוִד שם בפסחים התוס' הכריחו וכן ֹלמצוה. נזִדרז - פירש"י ושם
ֹלהֱקִדים שאין ֹלהוכיח א"א בסִדום ִדממ"ש [כיון ִדעֱקיִדה, מֱקרא הוא
וישכם שנאמר ִדאי' הנ"ֹל בתו"כ ֹלהִדיא מוכח וכן עי"ש]. הבוֱקר, ֹלפני
וישכם שנאמר אי' כח: ביומא וכן חמורו. את ויחבוש בבֱקר אברהם

ויחבוש. בבֱקר אברהם

אֹל בבֱקר אברהם וישכם שנאמר ס"א גי' הביא שם ביומא הב"ח אך
זה בפס' וביֹלֱקו"ש יעֱקב, בעין וכ"ה ה'. פני את שם עמִד אשר המֱקום

טוב. שכֹל ובמִדרש

ישמעאֹל בשיֹלוח והוא בבֱקר, אברהם וישכם ג' ֱקרא עוִד איכא והנה
ֹלמצוה שהשכים כיון מהתם הגמ' הביאה ֹלא אמאי והֱקשו (כא,יִד),
ֹלאברהם ִדבציווי יישב (תנינא) באר ִדי ובס' ֹלשֹלחו, שנצטוה
הרי שכך וכיון השיֹלוח. עצם והב' בעיניך" ירע "אֹל הא' ִדינים ב' היו
שיצא כיון רחמיו שכובש ירע, אֹל ֹלֱקיום היתה בבֱקר ההשכמה
מצוות. ֹלשאר מינה ֹלמיֹלף א"א וממיֹלא ֹלשֹלחו, ומזִדרז רעה ֹלתרבות

ִדינא האי יֹלפי' היאך הֱק' ִד.) פסחים ח"י, (שִד"ח ֹלחזֱקיהו במכתב
ותי' מה), תוִד"ה כ. מו"ֱק (עי' מ"ת מֱקוִדם ֹלמִדין אין והרי מאברהם
הצֹל"ח וכ"ִד אסמכתא. וֱקרא , ִדאיה"נ
(ח"א יעֱקב שבות ועי' מִדרבנן, ִדהוא ורבנן) ִד"ה ִד: (ר"ה והטו"א (שם),

מאברהם. סמך ֹלו ויש הש"ס מִדין ִדהוא שכ' ֹל)

שיֱק והמהר"ם ונראה) ִד"ה או"ב כו,א (אהע"ז תורה השערי ִדעת אך
שהוא רטו) (ח"א וִדעת טעם טוב בשו"ת ורש"ֱק שמג) או"ח (שו"ת
כ' הש"ס ובגֹליוני סב.). (מנחות הֱקִדש בנתיבות וכ"כ מִדאורייתא,
מֱקִדים שאינו ִדמי הרִד"ך ִדִדעת והביא תורה איסור ִדהוא ִדפשיטא
ִדאמר ז. חגיגה ועפ"י בזמנה תפֹלה ֹלגבי כח. ברכות עפ"י פושע נֱקרא
והמאחרים זריזים נֱקראים המֱקִדימין הוא סברא ֱקרא ֹל"ֹל אביי
המצוה מֱקיים שֹלא ֹלמי פשוט איסור ִדהוא הרי עי"ש, פושעים

תורה. איסור עובר הר"ז ֹלאו ִדאם בתורה, נכתב כאיֹלו זמנה בתחיֹלת

וֹלאחוז בשחרית... בה ֹלהֱקִדים ֹלזריזים כ' כח:) (יומא המאירי
בבֱקר." אברהם וישכם בה בכיוצא עֹליהם שנאמר האבות בִדרכי
הִדרך שהיא בפסחים, הש"ס בגֹליוני וכִד"ֱק גמור, חיוב ִדאינו ומשמע
הביא [וכן מ"ת. מֱקוִדם ֹלמִדין שאין משום ִדשמא וכ' חיוב, וֹלא הראויה

חיוב]. וֹלא ראויה הנהגה שהיא חיים, מֱקור משו"ת השִד"ח

בשביֹל שבת ֹלחֹלֹל מותר אֹליעזר ר' ִדֹלִד' (ֱקֹל.) שבת רא"ש תוס' עי'
מִדאורייתא. הוי אי רֱק יתכן וֹלכאו' מצוה. חיבובי משום המצוה ֹלמהר

היום בעצם בפס' פכ"ט) (פִדר"א חז"ֹל מִדרשת הֱק' רענן בזית המג"א
מוישכם איפכא ִדרשי' והיאך שנימוֹל אברהם, נימוֹל הזה
ִדבכה"ג ותירץ בתו"ת]. [וכה"ֱק היום. בתחיֹלת ֹלהֱקִדים שצריך אברהם
ֱקיִדוש מצות מפני ִדנִדחה והיינו ִדורו, ֹלבני ֹלפרסם כן עשה כיון נִדחה
היום ֹלחצי סמוך עמו היה הִדיבור ִדבזה תי' (בפִדר"א) והרִד"ֹל ה'.

מֹל. ומיִד הנ"ֹל] [מטעם

במצוה רֱק שייך ֹלמצוות מֱקִדימין ִדזריזין מ') (החִדשות ציון בנין עי'
במס"י נראה וכן בשוא"ת. שהוא ומשמרת בהרחֱק וֹלא מעשה שעושה
מרע, -סור בֹל"ת שזהירות הוא ֹלזריזות זהירות בין ִדהחיֹלוֱק שכ'

העשה. עֹל וזריזות
מרע, בסור גם שייך מֱקִדימין ִדזריזים כ' ז') האותיות (שער השֹל"ה אך
[עי' איסור. ֹליִדי יבא שֹלא יתירה ובשמירה בסייגים עצמו שיֱקִדים
שֹלא ֹלכן ֱקוִדם ונשמר זריז - זריזות ִדרפב"י) (בברייתא כ: ע"ז רש"י
ה' אהבת מצות "ובכֹלֹל שכ' (ִד) בסמ"ֱק משמע וכן ֹליִדו]. עבירה תבא
ִדהיינו ֹלמצוה ִדהריצה הרי המצוה ֹלֱקיום ֹלרוץ

משֹלי עֹל יונה רבינו ועי' מהעבירה. הבריחה עם אחִד ִדין הוא זריזין
ֹלתורה האבות עשו אשר והסייגים הגִדרים כֹל "כי שכ' (כב,כט)

עי"ש. ֱקז: מחוֹלין וראייתו הזריזות." מִדרך המה

עֹליהם ֹלהתפֹלֹל היתה ִדסִדום ִדההשכמה המפר' מ"ש ועפ"י
שם. פסחים שפ"א ועי' מצוה, הוה ג"כ וא"כ

עט). (תו"ש

ביתו שבני כִדי היתה זו שהשכמה (תֱקסִד) כאן התורה בחכמת רש"ֱק מ"ש עפ"י עוי"ֹל
וא"כ שרה]. שֹל כוונתה עומֱק יִדעו שֹלא כיון רעה מִדה בזה [ויסגֹלו בשיֹלוחם, יראו ֹלא

מצוות. ֹלשאר ֹלֹלמוִד א"א

וכן ֱקסו. יו"ִד נובי"ת עי' ואכמ"ֹל זריזין, ִדין אין בזמנה שֹלא ִדבמיֹלה ִדס"ֹל ֹלמאן [עוי"ֹל
ִדזריזין רסב יו"ִד וערוה"ש יא או"ח ברכ"י עי' אך זריזין, עֹל עִדיף עם ִדברוב ֹלהסוברים

זריזין. מתֱקיים חצות ִדעִד השבו"י ִדִד' הזריזות בגִדר ֹלֱק' וע"ע עִדיף.]

מִדרבנן אֹלא מִדאורייתא שאינו

"ראוי

היום. בחצי

העבירה." מן וֹלנוס

: ו י ש כ ע ר ש ֱק ת ה א ת ו ר ב ח 9141217ֹל

הציון שער הציון שער



והנצחות: ֹלתרומות הענין. המשך ֹלתועֹלת עמנו השתתפו אנא רבות, בהוצאות כרוך זה 050-4122753עֹלון

ֹלִדוא"ֹל: ֹלשֹלוח ניתן שבגֹליון ֹלחיִדו"ת והארות הערות
gal200@neto.bezeqint.net."ִדפרשה "עומֱקא בתיבת או

מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת
בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי

[עִד מתאימים ִד"ת
וטֹל', מֹלא שם בצירוף ֹלהניח אפשר

חמִד. שִדי רח' יוסף בית אוצה"ס בפתח ִדפרשה" "עומֱקא בתיבת
הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או

בערב שֹלישי יום עִד שבוע בכֹל יתֱקבֹל חומר
א']. יום עִד בכת"י [ִד"ת

ִדיסֱקים. או כתבים ֹלהחזיר אחראית המערכת אין

מיֹלים]700

כסף ֱקנין - שרה חיי
האחים בין בכור - תוֹלִדות

כספים מעשר - ויצא
צרה בעת תפיֹלה - וישֹלח

כה,י) (כג,טז.

(כח,כב)

(ֹלב,יב)

[מהפס' במהירות", תמיִד צִדיֱקים שֹל "מעשיהם י,ה) (במב"ר במִדרש אי'
אורחים בהכנסת וירא מר"פ כן ֹלמִד (פ"ו) והמס"י האשה]. ותמהר

ומהירות. ריצה פעמים ה' בו שנאמרו ִדאברהם
שהחיים העצֹלות, וגנות הזריזות במעֹלת האריך ראה בר"פ בחיי רבנו
מעֹלה ִדהיא (טו) הזריזות בשער צִדיֱקים ארחות ועי' בהם. תֹלויים והמות
ה' אהבת מצִד ִדהוא וביאר עוה"ז. ֹלתֱקנת וגם וֹלמצוות, ֹלתורה גִדוֹלה
האחרות המחשבות מכֹל ֹלבו שמפנה ע"י והיא רצונו, ֹלעשות שמזִדרז
חשֱק עֹל המורה בזריזות שנעשתה העֱקיִדה מעֹלת ִדזוהי ועי"ש בו. שיש

הבוי"ת. אהבת מפני הבן אהבת את וביטֹלה גִדוֹל
אין שבזה והתשוֱקה, התנועה במהירות ִדי ִדֹלא (א) פסח יצחֱק בפחִד ועי'
אחר נמשכת ִדעיֱקרה ִדעֹלמא, במיֹלי ֹלזריזות במצוות זריזות בין חיֹלוֱק
אֹל ֹלהתחבר המתעוררת הנשמה מכח היא במצוות הזריזות אֹלא הרצון,

הזמן. ֹלבריאת מעבר המצוה וֹלֱקיים מֱקורה
במעשיו, זריז ֹלהיות היא האִדם ִדבריאת הכ') (המעֹלה המִדות במעֹלות כ'
עה"פ תיב"ע ועי' זריזותא. - חיה מאי חיה", ֹלנפש האִדם "ויהי כִדכתיב

יא,יב]. ִדהי"א רש"י [ועי' וחכמין. זריזין - הנה חיות כי א,יט) (שמות
יעשה "אשר יח,ה) (ויֱקרא הפס' ביאר ח) (ִדרוש פאִדווא מהר"י ובִדרשות
גם [והובא ובזריזות. בחיות המצוות שיעשה בהם" וחי האִדם אותם

ז']. האותיות שער בשֹל"ה
מוכח ִדרפב"י ומברייתא המיִדות. ֹלכֹל תחיֹלה ִדהיא בארח"צ כ' עוִד
(פ"ו) המס"י וכמ"ש כזהירות, גמור חיוב אֹלא והיִדור מעֹלה אינה ִדזריזות

העשה. עֹל והזריזות הֹל"ת עֹל ִדהזהירות
בם, וֹלתמוך אחריהם ֹלרִדוף יתחזֱק וֹלא ויתעצֹל יתרפה ואם המס"י כ'
ִד' הביא יאיר כיום ֹליֹלה ובס' בוִדאי. מהם וריֱק נעור ישאר

מזה שהכריח הגרמ"ש

שכר עיֱקר הוא ֹלמצוה הזריזות "כי הזריזות) נתיב (סוף המהר"ֹל כ'
- פ"ז במס"י ועי' מצוה]. אינה זריזות בֹלא ִדמצוה ֹלהנ"ֹל [וא"ש המצוה".
באמת ֹלה יזכה ֹלבא ֹלעתיִד הנה שיוכֹל מה כֹל בה ותופש שמתגבר ומי
עבוִדתו. בזמן אחריה שהשתִדֹל מה חֹלף שכרו ֹלו יתנה ית' הבורא אשר
הוא שהשכר הממ"א בשם שעא-ה) עמ' ב (מיִדות חיים בשפתי וביאר
בפי' [ועי' עי"ש. מעצֹלות], בא ריכוז [חוסר ובהשגות במחשבה זריזות
השכֹל שכוחות הנבואית ההשגה כח ִדזהו (א,ִד) ֹלשה"ש המֹלבי"ם
הגרמ"ש ובשם החומר]. עיכוב ֹלֹלא ובמרוצה בזריזות הכֹל משיגים

הזמן מעֹל ההתעֹלות הוא הזריזות ענין ִדעומֱק שם) (ֹלכ"י הובא
העוה"ב שכר וזהו התכֹלית, עם והתהֹליך הפעוֹלה וחיבור

בתכֹלית. כבר שנמצא

פ"ג) (ש"ג

חיים שפתי ועי'
(עפ"י שפֹלות הוא מזריזות ִדההיפך רנג עמ' ח"ב שור עֹלי וע"ע שכ) עמ' ב' (מיִדות

ֹלו.). נִדרים

מצוה. אינה זריזות בֹלי שמצוה

בֱקיץ ברכה גשמי בענין - ס"ה ֹלגֹליון

ג. ה.
האורח ברכת בענין - ס"ו ֹלגֹליון

ֹלב זֹלֹלה"ה בהגר"י ישראֹל מאת

המבוֹל בתחיֹלת שירִד הגשם בענין שֹליט"א הגאונים תמיהת עֹל נפֹלאתי נוראות
ניסן. שיצא ֹלאחר באייר שהיה יהושע ר' ֹלִדעת ברכה ֹלגשמי ֹלהפוך יכֹל היאך

ִדתענית ספ"ֱק ברי"ף ומובא בצורת, בשנת ִדוֱקא ִדאיירי מפורש ירושֹלמי הוא והרי
ירִדו בשֹלא ִדתימא הִדא אבין בר אסי ר' אמר ֱקֹלֹלה, סימן הגשמים ניסן יצא וז"ֹל

הם. ברכה סימן מכבר גשמים ֹלהם ירִדו אם אבֹל מכבר, גשמים ֹלהם

זאת ֹלפרש אפשר הי' והנה אֹלֱקיך. ה' 'את' מוברכת שהבאתם הֹלימוִד במֱקור
כמו"ש וגם ממנו. הנאה ֹלו שיש ֹלמֱקום טובה ֹלהחזיֱק צריך וישֹלח פ' בב"ר כמו"ש
שטפֹל ממש וזהו מֱקום, שֹל בטובתו ֹלכפור סופו חברו שֹל בטובתו הכופר כֹל
הוא וכו' הרחמן כֹל שמבֱקשים טעם זי"ע מהח"ח שיִדוע י"ֹל ובאופ"א ה'. את ֹלברכת
ברכת גם אכן ומעתה ֹלברכה. אנו גם ֹלזכות אפשר ה' את שמברכים שבמֱקום
גם כוֹלֹל הברכה שנוסח במה ֹלפי"ז ונתעוררתי ה'. ֹלברכת טפֹלים והרחמן האורח
וראיתי עכשיו. ה' ברכת ֹלֱקבֹל שאפשר כיון והבי' ונכסינו"] ["נכסיו אותנו
כמוש"כ ממש טפֹל זה ִדהכא י"ֹל ֹלִדברינו אך אתין, ִדריש ִדֹלא ֹלמ"ִד שהֱקשתם

ִדרשינן. ֹלכו"ע ובזה

אורח בהיות המזון בברכת זֹלֹלה"ה פיינשטיין מיכֹל יחיאֹל רבינו אצֹל וראיתי
שהבאתם כמו והביאור ֹלאורח הסיִדור ִדחף מיִד יחסרנו ֹלאֹל בהגיעו אצֹלו

מהברכה.] חֹלֱק שזה

[

הזריזות תגובותמיִדת
מֱקומות מֱקומותמראי מראי

מוֱקִדש זה גֹליון

הרב ֹלע"נ
אהרון בןבנימין

יהוִדה אֹלכסנִדר
זצ"ֹל

תורה ֹלעמֹלי טבא יומא
ֹלאור יצא

מסוגו ראשון עיוני ספר

ישראֹל משנת
ֹלחבירו אִדם שבין מצוות עֹל

הֹלשון ושמירת
העיון בעומֱק המבאר

ושותי"ם אחרונים ראשונים, בהֱקף
השו"ע חֹלֱקי מִד'

מֱקומות מראי ֹלכֹל ֱקצרים באורים כוֹלֹל ומפתחות
חיים חפץ ֹלספר ובפרט

י-ם הר"ן ישיבת ר"מ שֹליט"א רבי הגאון ע"י יו"ֹל
שֹליט"א: המחבר הרב אצֹל וכן ֹלהשיג: ' ניתן

וינמן ישראֹל
הֱקריה' 9740078ספרי

ישראֹל משנת
נושא

9:00-12:00

9:00-12:00

9:00-12:00

9:00-1:00

9:00-1:00

9:00-1:00

9:00-1:00

פתוח

פתוח

הגִדוֹל כנסת

משה זכרון

מרומ"ש

פתוח

אבא בית

הֹלימוִדזמן מֱקום

ֹלחברותות ִדרושים

יומי ִדף

הֹלכה ֱקנין

מציעא בבא

או"ח

פ"ט כתובות

ברכות

חו"מ

מועִד

מועִד

סת"ם

גמ' בשבוע פעמיים

בב"ח

חזרה גמ'

יומי ִדף

או"ח

ִד' פ"ג נִדה

עיון ב"ב

נִדה הֹלכות

4:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

3:00-4:00

4:00-7:00

9:30-11:00

9:00-11:00

10:00-11:00

9:00-11:00

ֱקמ"ח

משה זכרון

פתוח

פתוח

ברכפֹלִד

אוה"ח ישיבות חניכי

ברכפֹלִד

פוניבז' אזור

מרומ"ש

פתוח

החושן ֱקצות אזור

חברותא ֹלֱקביעת

9141217
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