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דף כ"ח

(א) לדברי רבי ישמעאל ,הוא אומר" ,ברק ברקאי".
(ב) ולדברי רבי עקיבא ,הוא אומר" ,עלה ברקאי" [=האיר יותר מברק].
(ג) ולדברי נחומא בן אפקשיון ,הוא אומר" ,אף ברקאי בחברון" [=האיר אף בחברון].

(ד) ולדברי מתיא בן שמואל הממונה על הפייסות ,הוא אומר "האיר פני כל המזרח עד
שבחברון".
(ה) ולדברי רבי יהודה בן בתירא ,הוא אומר "האיר פני כל המזרח עד בחברון ,ויצאו כל
העם איש איש למלאכתו" והכוונה לבעלי הבתים שהשכימו לצאת לשכור פועלים אבל
זמן יציאת כל איש ממש למלאכתו מאוחר יותר.
ולא נתבאר בגמרא במה נחלקו כל החכמים הללו ,ואפשר שמחלוקתם היא ,בשיעור
האור שהמתינו לו עד ששחטו את התמיד.

זריזין מקדימין למצות
בענין מצוות מילה נאמר" ,ובַ ּיוֹּם הַ ְש ִמינִי יִ מוֹּל בְ ַׂשר עָ ְרלָת ֹּו"( ,ויקרא י"ב ג') ואם כן כל
היום השמיני כשר למצווה זו ,אבל ראוי להקדים ככל האפשר.
שכן מצינו אצל אברהם ,שהיה מזדרז למצוות ה' ,והיה משכים לקיימם בתחילת
היום ,כמו שנאמר " ,וַ ּי ְַשכֵם ַאבְ ָרהָ ם בַ ב ֶֹּּקר אֶּ ל הַ ָמקוֹּם אֲ ֶּשר עָ מַ ד ָשם אֶּ ת פְ נֵי ה'"
(בראשית י"ט כ"ז) וכן כשגירש את הגר" ,וַ ּי ְַשכֵם ַאבְ ָרהָ ם בַ ב ֶֹּּקר וַ ּיִ ַקח לֶּחֶּ ם וְ חֵ מַ ת מַ יִם וַ ּיִ ֵתן אֶּ ל
וַת ַתע ְב ִמ ְדבַ ר ְב ֵאר ָשבַ ע" (בראשית כ"א י"ד) ,וכן כשיצא
הָ גָר ָׂשם עַ ל ִשכְ ָמּה וְ ֶּאת הַ ֶּּילֶּד וַ יְ ַשלְ חֶּ הָ וַ ֵתלְֶּך ֵ
לעקידת יצחק" ,וַ ּי ְַשכֵם ַאבְ ָרהָ ם בַ ב ֶֹּּקר וַ ּיַחֲ בש אֶּ ת חֲ מֹּר ֹּו וַ ּיִ ַקח ֶּאת ְשנֵי נְעָ ָריו ִאת ֹּו וְ אֵ ת יִ ְצחָ ק בְ נ ֹּו
ָאמר ל ֹּו הָ אֱ ֹל ִקים" (בראשית כ"ב ג').
וַ יְ בַ ַקע עֲצֵ י ֹּעלָה וַ ּי ָָקם וַ ֵּילְֶּך ֶּאל הַ ָמקוֹּם אֲ ֶּשר ַ

וכן הדין לעניין שאר מצוות ,יש לזריזים להקדים לקיימם ככל האפשר ,ולא להשתהות
בכך[ .ומכל מקום ,מצווה שניתן לקיימה בלילה וביום ,די להקדים לקיימה בתחילת היום,
ואין צריך לקיימה כבר בלילהא].
א ואם תאמר ,והיכי מוכח מהאי קרא דזריזין מקדימין למצות ,ואין מקדימין טפי מצפרא ,והא בפרק גיד הנשה ,יליף
רבי אבהו מהאי קרא ,דתלמיד חכם לא יצא יחידי בלילה[ ,ואם כן מהטעם הזה לא הקדים לצאת קודם היום אבל אם
לא היה יחיד היה יוצא כבר בלילה וכשאפשר יש להקדים כבר מהלילנה] .ויש לומר ,דהכא מוכח מקרא דעקידה ,דלא
היה נמנע אברהם מלצאת יחידי בלילה ,דשלוחי מצוה אינן נזוקין ,ועוד דשני נעריו היו עמו ,והתם מוכח מוישכם
אברהם בבקר דכתיב גבי סדום ,דלא היה מצוה ,ויחידי היה ,שלא רצה שיראו במפלתן של סדום[ .עי' תוס'].
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