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 פקודיפרשת 
 

 קדימה במצוות 
 

 [א]
 שיהוי מצוה לא משהינן

 
 ב)  (שמות מ, "מועד אהל משכן את תקים לחדש באחד הראשון החדש ביום"
 

 שיהוי בעשיית המשכן 
 
 מהשנשל  שוםמ   יום  בכל'  ג  בנשיאים  נשא  בפרשת  בחנוכה  קוריןדביא בשם הפסיקתא  ה  )או"ח תרפד(טור  ב

  . בכסלו ה"בכ  המשכן מלאכת
 
אין ממתינין לאח הגדול שיבא ממדינת הים  ד   )א  יבמות (לט,איתא בדהנה  פרדס יוסף  בהקשה  לאור זאתו

עלינו להקדים ככל    הרי לן דכל היכא שבידנו לקיים את המצוהצוה לא משהינן.  שמא יחלוץ, כיון דשהוי מ
 . לזמן מאוחר יותר מצוה את הדוחין שניתן, ואיננו 

 
מבלי להתעכב,   אותו  מלין  , תיכףעליו  םקיבלשהודיעו לגר מקצת מצוות ודאחר  גבי גר  ב)    מז,  שםאמרו (וכן  

  .משהינן לא מצוה הוייישמשום ד
 
 מלחונכו  המתינו  , מדועסלוה כ"המשכן היה מוכן כבר בכמבואר בפסיקתא שדמאחר ו מעתה יקשה טובא  ו

 .שהויי מצוה לא משהינן, הלא עד ניסן
 

 שיהוי מצוה המוטלת על הרבים
 

כתב לחדש די"ל דהא דלא משהינן הוא משום דשמא ימות ולא  לחדש    תבכ  )קיב,  ב  ע"זאבה(ובבית יצחק  
תיעשה המצוה, ועל כן לא נאמר הך דינא אלא ביחיד שיש לחוש שמא ימות, אבל בצבור הרי אין צבור  

  גמירי   כי  פפא  רב  אמר  )א  ו,(מצינו בהוריות  לקיום המצוה. [וכדוגמת הא דובוודאי הציבור ידאג    מתים,
 ].בצבור מיתה שאין לפילא  בצבור  אבל ביחיד  מילי הני ,במיתה בעליה  שמתו חטאת

  
 כלל  שוחשלמוטל על הציבור אין ה  חיוב ינהדהיות ועשיית המשכן ה אתי שפיר, דלפי"ז כתב בפרדס יוסף ו

 .  ה לא משהינןוי מצישיהוליתא להלכה זו ד, והמצווה יעשהתשלא 
 

. אולם דבריו אינם  ניחא  כלל חסרון דשהויי מצוה  איןטפי  לקיים מצוה בהידור  [עוד כתב דלהני דס"ל דבכדי  
 .]בנייתו בכסלואשר המשכן בניסן מ ןבבניטפי הידור ברורים דמה אכפת לן בהא, ומדוע איכא 

 
 במוצאי שבת קידוש לבנה מוקדם או 

 
טפי ככל שניתן, או שמא מוטב  לברך קידוש לבנה מוקדם    מוטבהאם  כתב לדון    (א, לה)תרומת הדשן  ב  והנה

 מבושם ומלובש בכלים יפים.  ולקדש את הלבנה בהיותו  למוצאי שבתלהמתין 
 

ותר זמן רב, אם לא נ   מוטב להמתין למוצאי שבת. אךהלבנה,    את  לקדש והסיק, דאם נותר זמן רב שניתן  
כי יתכן ה  והמצ  את  קייםבעתיד לא יוכל לא  מ, מחשש שטפי ככל שניתן  הלבנה מוקדםאת  לקדש    מוטב

תעבור המצוה, אין משהין אותה, אפילו כדי  מא  כל היכא דראוי הוא להסתפק שד  ום מעונן.ייהיה  ש
 . לעשותה יותר מן המובחר

 
ו  א)  (לט,יבמות  בסוגיא  המלדבריו  ביא ראיה  וה דהוסיף דחהנ"ל.  בראוי להסתפק שו דזינן התם  מא וקא 

ותדע דאמאי נקט תנא ובגדול עד שיבא    וז"ל  באין ראוי להסתפק לא.  ךה לא משהינן לה, אותעבור המצ
קא נקט בקטן עד שיגדיל, וממדינת הים, ליתני עד שיבא ממדינה למדינה בארץ ישראל דלא משהינן, אלא דו
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ותעבור    יםהינת  ובגדול עד שיבא ממדה"י לא משהינן, משום דשמא ימות הקטן, והגדול לא יבא לעולם ממד
 ., עכ"לינה דקרוב הדבר שיבא, משהינן וה"ה בנ"דה, לכך לא משהינן, אבל ממדינה למדוהמצ

   
מפורש דלאו דווקא נקט   והטורדבדברי הרמב"ם    )יב,  (שו"ת עבודת הגרשוניאחרונים  כבר העירו ב  כןא

 יכול  הקטן  אחיו  אין  אחרת  במדינה  הגדול   היה  אם   וכן  ) וז"לטב,    יבום וחליצה (  מדינת הים, דכתב הרמב"ם
. הרי , עכ"לחלוץ  או   יבם  כאן  שהוא  לזה  אומרין  אלא  שיבא  עד  לו  המתינו  המצוה  היא   הגדול  אחי   על  לומר

 . )מדינה אחרת )קסב "זאהע( טור לשון ה(וכן  מדינת הים.גמ'  ב ודלאו דווקא נקטס"ל לן 
 

 תב כו.  נאים  ובגדיו  ,מבושם  כשהוא  שבת  במוצאי  אלא   הירח  על  מברכין  איןד   תבכ  )ב  תכו,או"ח  ובשו"ע (
 הוא ליל מוצאי שבת    אם  ךא  .דשובח'  י  קודם  שבת  מוצאי  ליל  ממתינין עד מוצאי שבת אלא אםדאין    רמ"אה
י' בחודשא  הלבנה את    יראו  ולא  עננים'  ד  או'  ג  או  לילות'  ב  יהיו  שמא  ,שבת  מוצאי  עד  ממתינין  אין  חר 

 . הזמן ויעבור
 

 ב] [ 
 אין מעבירין על המצוות 

 
 ד שהשתחרר ליום אחחבוש בבית האסורים 

 
יג)   ,דדברי הרדב"ז (דהנה ידועים    . ליישב קושיית החכם צבי  ברי הבית יצחק הנ"לונראה דארווחנא בד 

לאחר  ו ,תומצוקיים את ה ול בעשרה להתפלל  לצאת בידו היה  ולא האסורים  בבית   חבוש היה ש ראובן בדבר 
ונשאל הרדב"ז באיזה יום  נאות להניחו לצאת יום אחד בשנה בלבד.    ההגמון  או  השר  ניהרבות תחנונים לפ

 מוטב שיצא. 
 

  ועל   בידו  חרס  והעלה  אדירים  במים  צלל  זה  דבר  בתשובה  דורנו  מחכמי   אחד  ראיתיוז"ל    הרדב"ז  והשיב
  מגילה   מקרא  משום  הפורים  ביום  החליפו  כ" ואח  הכפורים  יום  דעדיף  כתב  בתחלה.  יסודו  בנה  רעוע  יסוד

  דאין  ל"קי  דאנן   הוא   עליו  לסמוך  שראוי  מה  אבל .  דבריו  על  לסמוך  ראוי  ואין  עשרה  דבעינן  נסא  ופרסומי
 והוא  לעשותה  אפשר  שאי  לידו  שתבא  הראשונה  המצוה  הלכך  ,כלל  בזה  חולק   ואין  המצות   על  מעבירין

 יודע  אתה  שאי  חמורה  או  קלה  היא  תחלה  בו  שפגעה  המצוה  אם  משגיחין  ואין  ,קודמת  האסורים  בבית  חבוש
 .  אצלי מאד פשוט  וזה ,מצות של שכרן מתן

 
 הלקט הקמח יישוב והרדב"ז "צ על כחהקושיית 

 
ציבור שיש להם או תמידין של היום או דא)    מנחות (מט,הא דאיתא בתמה על הרדב"ז מ)  קו(כם צבי  בחו

 מוספין של מחר דהוי מקודש. שמא או  , עדיף, תמידין של היום דהוי תדירהי מינייהו מוספין של מחר 
 

משום דאין מעבירין על המצוות.   פאהיום עדידבוודאי  הא    אי מספק"למאם כן  כדברי הרדב"ז  י נימא  וא
ד   אלאמצוות  הל  ע  מעבירין  אין  אמרינן  דלא  ובהכרח דאיכא עדישוות  שתיהןהיכא  היכא  ולא  ל,   חד פות 
   .מינייהו

 
המצוה מא  ש שו חשלביחיד יש  , ד ציבורמיחיד    יישב דשאנילקט הקמח (חאגיז)  בדביא  ה  )יא  ,צ(  בבאר היטבו

ולכן    ,אין ציבור מתהדבציבור אומרים   ךא) א לט,(יבמות  כדאיתא בהוי מצוה לא משהינן  יתקיים, ושתלא  
 מיירי בציבור. לק"מ מההיא דמנחות דהא התם 

אין מעבירין על ד  מאאלא מטע  ,לא משהינןהוי מצוה  ישקאתי מטעמא דהרדב"ז לא  ד  ,כךיש להעיר על  ך  א
רומת  ה כדברי התוהמצ  תיעשהלא  מא  החשש הוא שדהוי מצוה לא משהינן  ייתכן דדוקא בטעמא דשו .המצוות

 אין מעבירין על המצוות,דגבי הטעם לעומת זאת הא  אין לחשוש בכך, בציבורדאמרינן  הדשן הנזכר, בהא
 . שייכא ה"ט בציבור אפשר דה"ה

 
, לעשות אקדים לידי משבא כתב וז"למבואר דחד דינא נינהו, ד )מעבירין איןד"ה  ב (ו, מגילהב ברש"י ךא

ההלכה יסוד עכ"ל. הרי ד, תחמיצנה אל לידך מצוה באת אם - המצות את ושמרתם  ,במכילתא תניא דהכי



3 
 

מא  מצה ש שם שיש לחוש גבי  לא יקיימנה, כמושתת על הנחה זו דיש לחוש שמא    אין מעבירין על המצוותד
 . למיחשבציבור ליכא דהלקט הקמח  תבא לידי חימוץ. ואתי שפיר יישוב

 
בין מצכם צבי דהח  יום התשובה הביאבס אולם   ה שא"א  וע"י אחרים למצו  העשותניתן לה שויש לחלק 
,  יכונו  דרכיך  וכל   רגלך  מעגל  פלס  כתיב  ,אהדדי  קראיינן  רמב)    במו"ק (ט,דהנה  ע"י אחרים.    הלעשות

 -   י"רש(,  תפלס  פן  חיים  אורח  וכתיב  )הגדולה  ועשה  גדולה  איזה  בהן  ועיין  הוהמצו  שקול  כלומר  -רש"י  (
  לאומשנינן    .)הגדולה   מפני  קטנה  תניח  ואל  ,קטנה   בין  גדולה  בין  אותה  עשה  לידך  שתבא  מצוה  כל  דמשמע

  ה ו מצו   רש"יופ  .ע"י אחרים  הרים, כאן במצוה שא"א לעשותאח  ידי  על  לעשותה  שאפשר  הובמצו  כאן  קשיא
 אל   אחרים  י"ע לעשותה  א"שא  מצוה  .הקטנה  יעשו  וחביריך  הגדולה  את  עשה  אחרים  י"ע לעשותה  שאפשר

 . , עכ"לעשה קטנה בין גדולה בין לידך שבאה מצוה אלא תפלס
 

את  ליו לקיים  צדקו דבריו דע , ולכן  אחרים  י" ע  לעשותה  א"אד  הובמצו  הללו איירי  ז" הרדב  דברי  ומסתמא
 .רש"י ואכמ"ל)ביאור שונה ממש"כ רש"א ראה במהו( לידו. הראשונה שבאהוה ומצה
 

 ה"דוהתר פליג עםהאם הרדב"ז 
 

יש להמתין ולקיים את  ה"ד  והתר  דלדעתה"ד,  רו על התפליג  רדב"ז  העלה דה )לב(שו"ת עבודת הגרשוני  וב
עלינו לקיים תיכף את המצווה שבאה  אין מעבירין על המצוות,כיון ד הרדב"זואילו לדעת ה בהידור. ומצוה

 לידינו ולא להמתין לקיום מצווה בשלימות טפי בעתיד. 
 

 להעביר הנדון הוא  ו  ,שלפניו ב' מצוות  איירי בגוונאהרדב"ז  הם, דינראה דאין כלל פלוגתא בינ לענ"ד אולם  
ולעומת   אין מעבירין על המצוות.דבכה"ג אמרינן ד  ,השיג את השניה החשובה טפיכדי לבוה אחת  ועל מצ

זאת בגוונא דהתרוה"ד לא שייך כלל לדון משום מעבירין על המצוות, שכן איירי שלפניו מצווה אחת, והנדון 
המצווה דחיית  ו  הידור. הוא רק מתי המועד הנכון לעשותה, ובהא כתב התרוה"ד דמוטב שימתין לקיימה ב

אמנם עי' לק' שמדברי הגמ' במגילה   להיעשות בשלימות עדיפה מהזריזות למצווה ולקיימה שלא בשלימות.
 משמע דגם כה"ג שייך אין מעבירין על המצוות.

 
 ספר חסידים דעת 

 
  מאוחר יותר   כדי לקיימהב  הואין לדחות מצודנקט    ), הובא בנשמת אדם כלל סחתתעחאולם בספר חסידים (

יש    אך כתיבתו פחות מהודרת, ומאידך   מיד שיכול לכתוב לו ספר תורה  זמין  יש סופר  ולכן אם  ביתר הידור.  
אצל    ס"תתיכף ומיד את הלכתוב  חייב  דהדין הוא    ,שיוכל להשיגו רק לאחר זמן  בהידור טפיכותב  הסופר  

 .  הסופר המצוי, ולא להמתין לסופר המהודר טפי
 

והסמיך דבריו עה"פ   .יותר, ולבינתיים להתבטל ממצוות ציצית  לטלית נאה  המתיןאין לדית  גבי טלהדין  וכן  
שאמרה ה בעבור זה  ולא יעכב אדם את המצ מכאן ש  .תיךוקיט) חשתי ולא התמהמהתי לשמור מצו(תהילים  ב

 . , עכ"דקלי ואנוהו התנאה לפניו במצוות וכו' זה תורה
  
אין  דלהדיא  תב  שהרי כ  בפשיטות דהספר חסידים פליג על התרוה"ד הנ"ל, כתב  ב)    שדי חמד (כללים ג,בו

סוגיא  מהוא  דברי הספר חסידים  מקור  כתב ד  שם)  ברית עולםאולם החיד"א (זריזים.    מעלת  הידור דוחה
דיש היכא    דלא אמרו כן אלא  בשם התרה"דאך כתב  י מצוה לא משהינן.  י שיהוהנ"ל ד  )א  לט,(דיבמות  

  א"כ לדבריו אין מחלוקת בין הספר חסידים לתרה"ד. לחשוש שמא אם ימתין ימנע מלקיימה, 
 

אין , והיינו כמש"כ בתרוה"ד דהסופר השני לא בא כ"כ בקרוב זמןורמז לזה, דהנה בספר חסידים כתב ד
 במדינת הים. הנמצא  יבם ממתינין דווקא ל

 
 כם צבי הנ"להקצוה"ח על קושיית החיישוב 

 
בפשטות הא דמוסף חשיב מקודש דהנה    אופן אחר,ב  כם צביליישב קושיית החכתב    ) ב  קד,בקצוה"ח (והנה  

מבואר טעמא אחרינא,   )בלישנ"א  א  מנחות (מט,ברש"י  המקודשת. אולם ב  שבתהיינו משום דקאתי עבור  
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דככל שהמצוה . הרי לן  למחר  עד  יקרב  לא  תמידאילו הו  ,היום  דקרבמשום    ,מקודשף חשיב  מוסולדעתו הא ד
 קודמת בקיומה חשיב מקודש טפי. 

 
,  הקדושחשיבא  חבוש בבית האסורים הבאה לה הראשונה והמצומעתה לק"מ מה שהקשה החכם צבי, שכן  

   .מקודש עדיף או תדירו שורש נדון הש"ס במנחות שם אי זהא"כ ו
 

וז"ל    כ)  ח,    (תמידין ומוספין  ב"םרמ כתב העם זאת  במנחות הוי בעיא דלא איפשטא, ודהא  דבריו צ"ב  אלא ד
  אם   שקול  הדבר  הרי,  למחר  תמידין  להן  אין  היום  למוסף  אותן  יקריבו  אם  כבשים   שני  אלא  מצאו  לא

דהתיר לעשות כפי הרי    עכ"ל.,  יניחו  לתמידין  למחר  להניחם  רצו  ואם  ,הקריבו  היום  למוסף  הקריבום
 .שבאה לידו ראשונההמצוה את החייב לעשות כתב ד הרדב"ז ואילו  ,שיחפוץ

 
  קדימה בפריעת בעל חוב

 
נם  האם ישכולם.  ללשלם    בידו ממון כדי הצורךואין    ,ותשיש לו כמה בעלי חוב  במי  ) שם(קצוה"ח  עוד דן ב

 . הובשואת הממון לכולם חלק שמא עליו ל , אולמאן דהו קדימהדיני 
 
ו  ןמטלטלידאם היה חייב  שנקטו  הפוסקים  דיש מן  הביא  ו נם משועבדים לבע"ח, בידו לחלק את איהיות 

 . הממון בשוה בין כלל הבע"ח
 

, כיון דכל חיובו אולם לדעת הקצוה"ח מי שתובעו ראשון מחוייב לפרוע לו חובו מדין פריעת בע"ח מצוה
ואמנם    ה את חובו.לשלם חובו הוא מההלכה דפריעת בע"ח מצוה, וחובה זו אינה חלה אלא כאשר תובע המלו

אינה נדחית מפני    כעתעליו    תה המוטלוהמצ דמ"מ אנו אומרים    לשני,  אף  יתחייבכשיתבע אותו  בסוף  ל
 חשיב  כעתה שיש עליו  והמצוהוכיח כדבריו מדברי רש"י במנחות הנ"ל ד  יתחייב בה לאחר מכן.המצוה ש

 מקודש.
 

  נחלק עליו  )בנתיה"מ (שם, אהנה  ה תובעו,  ואם אין המלו   וחוב  לשלםעל הלוה  אין חיוב  דקצוה"ח  ומש"כ ב
  ולפי"ז , חובו  לפרועמוטל על הלוה , מ"מ ה שכח מהחובואם המלאף  רור ופשוט הדבר כיבולדעתו בתוקף 

 .בין כולם הו בשואת ממונו , אלא יחלק דין קדימה לתובע הראשוןכלל אין 
 

 שניהם קייםשאינו עומד לעל המצות כאין מעבירין 
 

ד"ה   שם(תוס'  הקשו באיתא ביומא (לג, א) דשיירי הדם נשפכים אל יסוד המערבי דמזבח החיצון. ווהנה  
  משום דאין מעבירין על המצוות. להכי תיפוק"ללמה לי קרא ) אין מעבירין

 
  , ברישא  היב דפגע ההוא להקדים ישבהא ד ,תרוייהול עבדילמ דבעינן היכא אלאאמרו כן  דלא יישבו תוס'ו

  ולא   לחודיה  לתדיר  מינייהו לא אמרו דאין מעבירין על המצוות, אלא עבדינן  חד  אלא  עבדינן  דלא  היכא  אך
 . תדיר לשאינו עבדינן

 
את  יבחר  דהמשוחרר מבית האסורים ליום אחד בשנה    הנ"ל  לא כדברי הרדב"ז ולכאו' מבואר בדבריהם ד

, ועם זאת אמרו דאין שניהם  קייםאין כוונתו ל   התם. והא  אין מעבירין על המצוותדהיום הראשון, משום  
 .  מעבירין על המצוות

 
חלקו אימתי  ) נ וראה בתוס' שם  ,ב  ו,שם  מגילה (סמך לדבר, דב   מגוף דברי הגמ' חזינן  אידך גיסאמאולם  

 הראשון] [דס"ל שקורין באדר  יוסי ברבי אליעזר רבי בשלמא ואמרינן. בוריהמגילה בשנת הע את קוראים
אין מעבירין על ד  ןאינו מקיים שניהם אמרינ ד היכא  דאף  . הרי  תוהמצו  על  מעבירין  דאין  יהטעמ  מסתבר

 המצוות.  
 

יכול לסמוך  הרדב"ז    ך. א, יעויי"שת, ואין הכוונה להלכה זולשון מושאלדזוהי    נקט  בטורי אבןאיברא ש 
 .כך יתדותיו על
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 דרבנןמדאורייתא או  מאין מעבירין 
 

למ"ל קרא דהא הקשו  דין תורה,    זהועל המצוות  אין מעבירין  הא דד  הללו  תוס'דברי המבואר בוהנה עכ"פ  
 וכו'. 

 
יד  קודםראש  שבטעות הוציא תפילין של  בדבר אדם  דן  )  תקכט(רדב"ז  השו"ת  וב , האם מוטל עליו  של 
 .  תחילה כיון דאין מעבירין על המצוותשל ראש  חבושל
 

- (  לקיש  מדריש  מינה  שמע  רבא  אמר   הנה אמרו שם בזה"לד  ב)  רש"י ותוס' ביומא (לג,נחלקו בזה ד  תבוכ
. ופירש"י , עכ"ללטוטפתא  מדרעא  עביד  היכי  ,אסור  אטוטפתא  דרעא  עבוריאין מעבירין על המצוות)  דס"ל  

 של יד.  ב פגע תחילהדקשל ראש,  פניאסור לאחר תפילין של יד מרי הד
 

אין מעבירין תיפ"ל משום דכתיב וקשרתם לאות על ידיך והדר ולטוטפות בין דלמ"ל משום דבתוס'   והקשו
  שלא   ,בתיק  ומניחן  תפילין  שחולץ  בשעה  דאיירילכן פירש רבינו תם  וא).    עיניך, כדדרשינן במנחות (לו, 

 ראש   בשל  יפגע  ןלהניח  כשיבא  כ"דא  .למעלה  ראש  של  כ"מאחלו  ,תחילה  בתיק   ויתנם  יד  של  אותן  יעביר
  אם עת ר"ת  דלד. הרי לן להדיא  , עכ"דתחילה  להניח  יש   יד  דשל  משום   ,ותוהמצ   על  להעביר אלץ  וי  ,תחילה

 להניח של יד תחילה.ו ולעבור עלי עליופגע בשל ראש תחילה 
  
מפני החיוב    הלכה זו נדחיתולכן    ,מדרבנן  אאינו אל   על המצוות  אין מעביריןדהא דהרדב"ז דס"ל  ביאר  ו

דאין מעבירין הוא דין   הקודם שם מפורש  תוס' בעמודדבכבר תמהו עליו  אכן  להניח של יד תחילה.    מהתורה
 שוב מצאתי שכן הק' שנשמת אדם (הנ"ל)] [ תורה כנ"ל.

 
  מחוייב   הואד  כיון  ,המצות  על  מעבירהלכה זו ד  בכאן   דאין  אמינא   הוה  דמסתפינא  לאו  אידהרדב"ז    תבעוד כ

   . יד של קודם שיניח ראשהנחת של  זמן הגיע לא נמצא דאכתי ,להיתח יד של לקשור
 

 [ג]
 זריזין מקדימין למצות 

 
 רוב עםבאו  מקדימין זריזין

 
ולא אכפת לן במה  ,  טפי  אופן מהודרבה  והמצאת    קייםל  ומת הדשן הנ"ל דמוטב להמתיןקר דברי התריבעו

ר"ה  צינו במהא דמ  )תצוה  סו"פ  ת משה(תורחת"ס  ב  שההק  .זריזין מקדימין למצוותשנזקק להפסיד מעלת  
 ממעלת ברוב עם הדרת מלך.  פאעדי ,ב) דמעלת זריזין מקדימין ,ב(ל
 

במוסף)   -(  שני  שנא  מאיד  ומקשינןבשופר.    יםקעוובמוסף ת  ,הלל  יםמרובשחרית אדמשנה שם  בשנינו  דהנה  
 בשני   נימא  נמי  הלל  הכי  אי  ,למוסף משחרית)  יםגיעמנשים  דיותר א   -, (מלך  הדרת  עם  דברוב  משום  מתקיע
  נמי   תקיעה  ,תולמצו  מקדימין  דזריזין  משום  דבראשון  הלל  שנא  מאי  אלא  .מלך  הדרת  עם  דברוב   משום
. הרי לן , עכ"דשנו  המלכות  גזרת  בשעת  יוחנן  רבי  אמר   .תולמצו  מקדימין  דזריזין  משום  בראשון  נעביד

כיצד א"כ  וממעלת הידור מצוה,    פאעדידכאורה ה"ה  לרוב עם, ופא ממעלת בזריזין מקדימין למצוות עדיד
 . זריזין מקדימין למצוות תמעליפסיד לא בכך ה  ,למוצאי שבת לקידוש לבנה  דמוטב להמתיןה"ד ופסק התר

  
רוב עם  ב  מעלתאמנם  ולכן    ת למצוה,ה למעלה חיצוניוקיום המצ  דבהכרח שאני מעלה שבגוףחת"ס  וביאר ב

לעומת זאת  ה,  והמצ  גוףמעלה ב  הברוב עם אינ דהיינו משום    ,זריזין מקדימין למצוות  פני מעלתמ  יתנדח
 קיום המצוה.  גוףמעלה ויתרון ב הוי  מבושם ובבגדי שבתקידוש החודש בהיותו  

 
, וכפי שאמרו קידוש לבנההמוזכר בנוסח  כהיות וקידוש לבנה הוא קבלת פני השכינה  דבזה,    להוסיףונראה  
א"כ אם הוא לבוש בבגדי    שכל המקדש את הלבנה בזמנה כאילו קיבל פני שכינה.  סנהדרין מב, א)(חז"ל  
 . מכובד יותראופן מקבל פני השכינה בד, מעולה טפיקבלת פני השכינה הרי ש ,שבת
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שמא מוטב    או ,היה לו מעלת זריזיןבכך תלקרא מוקדם ומוטב  האם    ,להסתפק גבי מקרא מגילהיש  ומעתה  
רוב עם. דגבי מקרא מגילה  בהיה לו מעלת  המליאה בציבור גדול ובכך ת   יותר   תלקריאה מאוחר  להמתין
פא ממעלת  עדי  שמא ולכן    גוף המצוה,ברוב עם הוי מעלה ב  , ברור ופשוט דמעלתמשום פרסומי ניסא  דאיכא
 זריזין.

 
  , אחר הצהריםעד  מילה  המאחרים את ברית  ה אלו    ד נגכב) צווח ככרוכיא    שדי חמד (מערכת הכללים ז,וב

 פא זריזין עדימעלת  הרי קי"ל ד דאין זו הנהגה ראויה,  רבים להשתתף בברית, וכתב דכדי שיוכלו אנשים  
 ברוב עם.מעלת מ
 
 למוסף במנין השני  המתיןל
 

מוקדם כדי שלא יפסיד זמן  בשבת  מתפלל  דה  )מב(שו"ת יד אליהו  בשם  ביא  ה  ), יאצהנה בבאר היטב (
אק"ש בוהמנין    ך,  השניאילו  ומצומצם,    שמתפלל  יותר,    במנין  גדול  להציבור  השני    המתיןעליו  למנין 

 ברוב עם הדרת מלך. ד מעלהאיכא נין השני מב דמוסף. והטעם תפילת ל
 

  ממעלת ברוב עם. פאמעלת זריזין עדימפורש בגמ' הנ"ל דהא ד ,ילכאורה דבריו מרפסן איגראלא ד
 

בביה"ל   הנה. דלהתפלל לפני שעה שישית,  אין דין זריזים מקדימין גבי תפילת מוסףדי"ל    שמאוהעירוני ד
  אף   השחר  לתיתפ   אחרהינו    ן מוסףזמ  מנםדאדמשמע בדבריו    שרד   בושיביא דברי הל) המיד  ה"ד  א  רפו,(

  דזמן  בגמרא  אמרינן  דשבת  מוסף  קרבן  דהא  ,לאחר  להילכתח  מוטב  מ"מ  , כותיקין  בהשכמה  התפלל  אם
 תיקנום, יש לאחר תפילה זו לזמן ההוא.  הקרבנות נגדכ לותיתפיות והוה ,בשש היה הקרבתו

 
משום  ששית,  ה לשעה    המתיןאין להם ל  תפלל בציבור,האם  דלא מיבעיא  נחלק עליו ולדעתו  ה"ל  יהבאך  

  שלא  אף  ערבית  לתיתפ  להקדים  התירודדהוי טורח לציבור לקבצם שנית כמבואר בראשונים ריש ברכות,  
  , לחצות   סמוך  עד  כ"כ  לאחר  כדאי  אין  ות מ"מביחיד  שחרית  התפלל  אם  ףוא. שנית  לקבצם  טורח  כי  הבזמנ 

א"כ י"ל ו  ,בשעה ששיתעיקר זמן מוסף הוא  ד. הרי לן  , עכ"דשבת  עונג  מצות  מבטל  כ"כ  להיהתפ  איחורד
 . גביה זריזיןהלכה ד אין דמשום כך

 
 טפי לאתרוג מהודר המתיןנטילת אתרוג מוקדם או ל

 
בא  עד שי  מא מוטב להמתיןשאו    ,מוקדםשאינו מהודר    אתרוגליטול    מוטבדן האם  )  לד  ,א(בשבות יעקב  

לחכות בשביל הידור מצוה, ובמה  כבר הבאנו לעיל דברי הספר חסידים שאין  [.  טפי  אתרוג מהודרלפניו  
 שנחלקו האחרונים האם הוא חולק על התרה"ד.] 

 
ביא ראיה ה. ואת האתרוג שלפניו  עליו ליטול מיד  ולכןזריזין מקדימין למצוות,  דבפשטות אמרינן  תב דוכ

 ממון לשיהיה לו יותר  מתין  ולכן אין העני מ  ,חביבה מצוה בשעתהד)  תעד  , רמזהילקוט (ויקרא  לדבריו מ
שאינו    תיכף הגם  האתרוגאת  ה"נ עליו ליטול  ומיד.  תיכף וכדי להביא כשבה, אלא מביא עשירית האיפה  ב

 מהודר.  
 

לעומת זאת בנדון דידן הא הוא יודע  ,י"ל דהתם אין הכרח שיתעשר ויוכל להביא כשבהד זו, ראיהאך דחה 
 . טפי  מביאין לו אתרוג מהודרש
 

שיבא ממדינת ליבם    המתיןל  ן א) דאי  יבמות (לט,דברי הגמ' במ  הנ"ל  ראיית התרה"ד  חותכתב לדולפי"ז  
יגיע    שכן התם י"ל דאף   הים, עליו אכן מסקנת דבריו כדברי התרה"ד דברצונו לייבם.  מהיכי תיתי ד אם 

 . טפי לאתרוג המהודר המתיןל
  

, אע"פ הציצית  על  להמתין  צ"יא  ידוב  מזומנים  תפיליןה  דאם  ), אכה(מהא דפסק הרמ"א  אלא שהקשה  
, תפיליןה  קודםציצית  עטיפת המעלה ב  נהישדהרי    ,מניח תפילין  רק לאחר מכן שלכתחילה מתעטף בציצית ו

 . מתין לציציתזאת אינו מ עם
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את פניו עליו להקדים  לאם שניהם  ד, אלא  תחילהשמתעטף בטלית    מהמעלה בדליכא  ם  שאני התד  ביארו
 כל   ךא  . י"בבו   בטור  כמבואר  התדיר  היאד  משום  או  ,ותוהמצ  כל  כנגד  שקולה  ציצית   מצות ד  הציצית משום

גרעון   כללהתפילין קודם, ואין  את  להניח    דמוטב  דאי ובו  ,לפניו  םמוכני  תפיליןהו  ,לפניו  המצוי  ן הציציתשאי
   לציצית. מתיןשאינו מ מה ב
 

 לתפיליןמת טלית קודעטיפת ה
 

מניח תפילין, משום דמעלין בקודש. וכבר    רק לאחר מכןמתעטף בציצית וקודם  ד  )שםתב בשו"ע (כוהנה  
 בשני דברים.  אמרו כן  לא ו ,אלא בדבר אחד כאמעלין בקודש לא שיידהאחרונים (יד אפרים ועוד) שו הק

 
 ה שקולדמעלה    נהטלית הוי תדיר, או משום דלטלית ישד ב"י או משום  ב  "ככמש בזה  עיקר הטעם  דאלא  

 כי   .בקדושה  ולהתעלות  לדרגא  מדרגא  לךהל  דעליו  קאי  אדםכתב דאה"ל  אובבי   ציצית ככל התורה כולה.
 . והקדושה  היחוד  בקשר  עצמו  את  מקשרהוא    רי ה  התפילין  י"וע  ,הומצד   בכיסוי  עצמו  את  מכסה  הוא  להימתח

 
 מניח   ,ןאם כבר הוציא  ךא  ,פילין מהתיקתהאת  לא הוציא    םיירי אלא אאדכל זה לא    כתב  חת"סהובהגהת  

 קדושתיה. אריהתפילין משום דחמ תחילה את 
 

 אין הטלית לפניו דהיכא 
 

 מניח  אלא,  הציצית  על  להמתין  צריך  אין,  ציצית  לו  ואין  בידו  מזומנים  תפילין  אם  מיהו וז"ל  הרמ"א    וכתב
 .  עכ"ל )"עד( וטפמע,  טלית וכשמביאים תפילין

 
כל שיהוי מצוה לא משהינן, אע"פ שיעשה אח"כ דאמרו דא)    הוא ביבמות (לט,   לדבריו   מקורדה"א  ג המ  תבוכ
 . ה) דחביבה מצוה בשעתהנ"לעפ"י הילקוט ( תבתר הידור. עוד כיב
 

  עשירית   מביא  הוא  שמיד  בשעתה  מצוה  חביבה  יהודה'  ר  אמר)  תעד  ,רמז  יקראו(  הביאשהילקוט  והנה ז"ל  
  שמיד  בשעתה  מצוה חביבה אומר אליעזר רבי .שעירה או כשבה ויביא שיעשיר עד לו ממתינין ואין האיפה

  בשעתה  מצוה  חביבה  אומר  שמעון' ר .סלעים  חמשים  ויביא שיעשיר  עד לו ממתינין  ואין סלע נותן בערכים
,  שבת  למוצאי  שיקריבו  עד   להם  ממתינין  ואין  בשעתן  השבת  את  ודוחין  הלילה  כל  כשרים  חלבים  שהקטר

 . עכ"ל
  
אלא היכא    כאיילא שה  כאורה חביבה מצוה בשעתשתמה על דברי המג"א דל  שמעתי מהגר"א וייס שליט"או
זמן אין    ואילו בנדון דידן  המצוה, כגון הקטר חלבים ביום.את  לעשות    ראוילכתחילה  שבו  יש זמן מסוים  ד

 .החביבה מצוה בשעת ומה שייך לומר בזה ,התפיליןכעת את מסוים להניח 
 

  , המצוה בזמן ההוא  את  אין ענין מסוים לעשותדהיכא  דאף  בילקוט מבואר  דהא    ,דצדקו דברי המג"אאיברא  
עד    מתיןנו מעשירית האיפה, שאיקרבן מ  שהרי הילקוט מביא כדוגמא  ה,אמרינן חביבה מצוה בשעתמ"מ  

 .הוה בשעתאומרים חביבה מצאנו  זאת    עםו  ,כעתרבנו  קחיוב מסוים להביא    שיתעשר ויביא כשבה. ושם אין 
גבי ערכין מסוים להביא    כלל  , איןוכן  מ   ועם,  ערכיןכעת את הענין  מצוה    המשום דחביב  מתיןזאת אינו 

 .הבשעת
 

הילקוט ולא סמיך דבריו על דברי  ה  מדוע"א  גהמ דברי  ל  הוסיף לתמוה עכב)    , ובספרו מנחת אשר (בראשית
חזינן דאמרינן הילקוט  דבדברי ניחא פמשנ"ת לאכן . הדחביבה מצוה בשעתדוכתי ת בכמה ומפורשגמרות מ
 ., ולא אשכחנא כהאי בשום דוכתאהוהמצקיום כשאין זמן מסוים ל ףא הביבה מצוה בשעתח
 

  הא לדברי התרה"ד   ,לא משהינן  הוי מצישיהוזאת להלכה דדמה  כיצד מ  דברי המג"איש להקשות על  אולם  
משמע ולא פירש, וסתם הרמ"א  הכא  הא  , ויעשה ה לא תוהמצמא  ש  דיש לחשושאלא היכא    אמרו כן  לא

 . הוהמצאת יפסיד מא שף אי ליכא למיחש , אהתפיליןתחילה את עליו להניח  דבכל גוונא
 
 ליכא לפניו  המצוות אין שניהיכא דד ,שבו"י הנ"לב מבוארים היטב עפמש"כרמ"א כן נראה דדברי הא
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 תדירה ושקולה כנגד כל  וכל מה שאמרו להקדים היינו היכא דשניהם לפניו דהיות והציצית  ,מעלה בציצית
 . הקדימוה המצוות


