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"מצווה מן המובחר" או "זריזין מקדימין"  
 

, בתחילת זמנה, קיים מצווה מידעלינו ל האם :אחרוניםשאלה שבכותרת נידונה אצל הה      
 הפוסקים הביאו .המובחרמתין כדי לקיים מצווה מן להאו שמא , משום זריזים מקדימין למצוות

שלא ראיתי ,  מפרשת השבועלהוסיף ראיה חדשהאני מבקש ,  ברשימה זו1.ראיות לכאן ולכאן
  .שנידונה עד כה

 לואיםישיהוי באכילת הקרבן בשמיני למ
 …ואכלוה' קחו את המנחה הנותרת מאשי ה: "לאחר מות בני אהרן אומר משה לאהרן ובניו      

 : מים סתויםפסוקים בא) כ- טז'פס(ובהמשך ). יד-יב,  י'ויק" (ק התרומהואת חזה התנופה ואת שו
מדוע לא ...בני אהרן  … עלויקצֹף, ואת שעיר החטאת דרֹש ָדַרש משה והנה שֹרף

תן לכם לשאת את עון העדה לכפר ֹתה ָנ ואֹ…אכלתם את החטאת במקום הקֹדש
ל משה הן היום  וידבר אהרן א… הן לא הובא את דמה אל הקדש פנימה…עליהם
 וישמע משה וייטב ?'טב בעיני היִי ַה…תי כאלה ותקראנה אֹ… את חטאתםהקריבו
 .בעיניו

 :א"ע, ומפורשים הדברים בזבחים קא, ל מובאות שתי גישות"בחז? ויכוח ביניהםומה פשר ה
ווה לאכול מנחה ושלמים יה צ"נחמיה סבור כי הקב' ר. דשי דורותודשי שעה לעומת קו ק.א

אך אהרן . משה הבין כי נצטוו לאכול קדשים באנינות.  למרות אנינותם,אותו היוםבו שהקריב
שלמים הם קרבנות שעה ההמנחה ו. דשי דורותודשי שעה לבין קוכי יש להבחין בין ק, עונה

 חטאת – ממצוות היום ןבהתאם לזה אכלו עוד שתי חטאות שה. שנצטוו להקריב ביום השמיני
אבל באותו ). טז,  ז'במ( שקרב באותו יום , הראשון לנשיאים,יר נחשוןוכן שע) ג, שם ט(שמיני 

ולגביו נלמד , זהו קרבן קבוע. ח ניסן"לואים חל ברמישכן השמיני ל, ח"שעיר רגם יום הקריבו 
 .הודה משה לאהרןו. באנינות  ן לאכלו ממעשר שני שאיל וחומרבק

 : שאלותשלוש)  שםה בלשון הסוגי"ןרבנ"(שמעון ' יהודה ור' על שיטה זו שואלים ר       
אמנם כבר . שרףהיהחטאות של אותו יום ל' היו צריכים ג,  אם מפני אנינות נשרפה החטאת.1

לבין חטאת שמיני וחטאת נחשון ) דשי דורותוק(ח "נחמיה יש להבחין בין חטאת ר' ראינו כי לר
 .ש אינם מקבלים הבחנה זו"י ור"אלא שר, )דשי שעהוק(
 אנינות לילה היא רק שכן, היה להם להמתין ולאכול בערבהרי ,  אנינות נשרפה אם מפני.2

ואם , נחמיה אנינות לילה היא דאורייתא' כי לר,  התשובה מבוארת בהמשך הסוגיה שם.מדרבנן
 .כן אין למה להמתין

 
  .תטז; תט' עמ, מצוות כרך יבזריזין מקדימין ל"ערך ,  עיין אנציקלופדיה תלמודית1
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? שהרי הוא לא היה אונן, ומדוע הוא לא אכל" הלא פנחס היה עמהן" אם מפני אנינות נשרפה .3
 .כהן באותו זמןמנה ל כי פנחס עוד לא נתהנחמיה עונה בהמשך הסוגי' ר

 .יהיומכאן לשיטה השנ
משה אמר שנצטוו . דשי דורותודשי שעה לקוש אין הבדל בין ק"י ור"לר. החטאת נטמאה. ב

שמא אגב טרדתכם באבל לא , מדוע לא אכלתם, ואם כן הוא שואל את אהרן, לאכול באנינות
שמא לא שמעת אלא , ושואל את משה, בשלילהאהרן עונה ? טאת נטמאהוהח, נשמרתם כראוי

.  משה הודה לדבריו2.אבל ביום אסור, שכן אנינות לילה נוהגת רק מדרבנן, שמותר לאכול בלילה
אירע , עד הערב, כמה שעותשל  שלאחר השתהות ,ועונה, מדוע לא אכלו בערב, ושואלת הגמרא

איבעי להו לשהויה ולמיכלא : "'ובלשון הגמ. ולכן לא אכלוה בלילה, שהבשר נטמא באונס
 ".טומאה באונס באתה? באורתא

. נחמיה' ש ביחס לשתי השאלות הראשונות ששאלו את ר"י ור"והנה עד כה ראינו את הסבר ר      
וכן ;  ולכן אין הבדל בין החטאות השונות,דשי דורותודשי שעה לקולדידם אין הבדל בין ק

 :אבל מהו הסברם לטיעון השלישי שלהם. אלא שנטמאה החטאת, לדידם אנינות לילה מותרת
והוא , כהןמנה להרי לדידם פנחס כבר נת, לפני שנטמא הבשר, יוםה בשעותמדוע פנחס לא אכל 

 .הגמרא מתייחסת לקושי זהאין מדוע ? אונן' לא הי
שאז יוכלו לאכול , שאכן פנחס יכול היה לאכול ביום אלא שהמתין עד הערב, מרנראה לו      

לפני (אם מפני שהם היו המקריבים של קרבנות היום ,  אם מפני כבוד אביו ודודו-כולם ביחד 
 או ,ימצאו קצת נוחם לנפשם, ואם מפני שחשב כי בהמתנתו להם ובאכלם יחד, )מות אחיהם

 .מטעם אחר כלשהו המתין להם
 בעקבותי מסביר "רש. )ה טומאה באונס"ב ד"ע, קא(זבחים בי "וכן נראה לי לדייק מדברי רש      
שרצו להשהותה עד הלילה ולאוכלן כולן : "שלא אכלו משום שנטמאה החטאת באונס, ש"י ור"ר

 3."ונטמאת באונס, יחד
 לא הותרה להם שכן, הרי הוכרחו להשהותה, "שרצו להשהותה"מה פירוש , נשאלת השאלה      

דשי והרי אין הכוונה לק, "יחד"על מה מוסב ה, "ולאוכלן כולן יחד"מה פירוש , ועוד? אנינות יום
דשי שעה ווביום גם ק, דשים אלוושכן רבנן אינם מבחינים בין סוגי ק, דשי שעהודורות עם ק

 ?אסורים
חס הוא זה שרצה פנ, כלומר. פנחסכנוגעת לי לתרץ את השאלה "אלא נראה שכוונת רש      

 יאכלו את ,עם אלעזר ואיתמר, היינו פנחס, שאז יאכלו כולם, להשהות את האכילה עד הלילה
 4.דשים ביחדוהק

כדי לקיים " זריזים מקדימים"כי עדיף לדחות את , הרי מוכח מכאן, אם כנים אנו בדברינו      
בא ,  שהקרבן נטמא באונסאלא שמאידך גיסא ניתן לטעון כי עצם העובדה. "מצווה מן המובחר"

 ןלכאורה נשארת ראיה שאי, פ" עכ5.כי המתנה עלולה לגרום לביטול המצווה, ללמדנו לקח
 .ע"וצ, בטל המצווהת להמתין תוך כדי זהירות שלא תםאלא רשאי,  להזדרזיםחייב

 
 ר איתמר ורהפטיג"ד

  המחלקה למשפטים

 
אלא שבאותו לילה , יהודה אסורה' ולר, שמעון אנינות לילה מותרת מדאורייתא' בזבחים שם מבואר כי לר'   בגמ2

  . הותרה בהוראת שעה
לילה הותר להן , דשי דורותודשי שעה ואחד קודאמרי אחד ק, בשלמא לרבנן: י"וכן בהמשך דבריו כותב רש  3

   ".הלילה היו רוצים להשהותה) ק"תיקון השטמ(ולא יום ועד 
 כולם בעצה אחתל כי "אך י? פנחס, כלומר, "רצה"ולא " רצו"מדוע כתוב , י"אמנם עדיין יש לדקדק בלשון רש  4

קא ול שלשון זו לאו דו"וי? לשון זכר" כולם"ולא , לשון נקבה" כולן"מדוע כתוב , ועוד.  להמתיןוטיהחל
ולומר כי , י"יכול לדחות הראיה מרש אמנם המתעקש. ע"וצ, "'כול"כתוב במקור ' היואולי . מורה על נקבות

מוסב על הקרבנות ולא על " לאכלן כולן יחד"ואילו . שהוצרכו, והכוונה היא, קאוהוא לאו דו" רצו"לשון 
טת י גם בשי"נקט רש, שת החטאותושלפיו יש מקום לחלק בין של, נחמיה' ואגב גררא של שיטת ר, האנשים

התירוץ על הקושיה , י"אמנם גם ללא הסיוע מרש. הם לאו דווקא" כולן יחד"לים יאך לעולם המ. רבנן לשון זו
   .ועמו הראיה לדברינו, מפנחס נשאר

יש , שמשה חשב שאגב טרדת אבלם לא נזהרו בטומאה, כמו שהיה אצלם,  ואולי דווקא בנסיבות מיוחדות 5
 . אפשרות האונס" מקטרגת"עדיין , לחשוש כי אם יסמכו עצמם
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