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  ג:יד פרק הושע#1   
 :ְׂשָפֵתינּו ָפִרים ּוְנַׁשְּלָמה טֹוב ְוַקח ָעֹון ִּתָּׂשא ָּכל יוֵאָל ִאְמרּו 'ד ֶאל ְוׁשּובּו ְּדָבִרים ִעָּמֶכם ְקחּו

  שםי "רש#2 
 : שהיה לנו להקריב לפניך נשלם אותם בריצוי דברי שפתינו- פרים ונשלמה

 כו פרק דברים#3 
 ֵמַאְרְצָך ָּתִביא ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ְּפִרי ָּכל ֵמֵראִׁשית ְוָלַקְחָּת  :ָּבּה ָּתְוָיַׁשְב ִויִרְׁשָּתּה ַנֲחָלה ְלָך נֵֹתן יָךֶקֱאלֹ 'ד ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹוא ִּכי ְוָהָיה"

  ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ַהּכֵֹהן ֶאל ּוָבאָת :ָׁשם ְׁשמֹו ְלַׁשֵּכן יָךֶקֱאלֹ 'ד ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ְוָהַלְכָּת ַבֶּטֶנא ְוַׂשְמָּת ָלְך נֵֹתן יָךֶקֱאלֹ 'ד ֲאֶׁשר
  :ָלנּו ָלֶתת ַלֲאבֵֹתינּו 'ד ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָבאִתי ִּכי יָךֶקֱאלֹ 'ַלד ַהּיֹום ִהַּגְדִּתי ֵאָליו ְוָאַמְרָּת ָהֵהם יםַּבָּיִמ

 "...ָךיֶקֱאלֹ 'ד ִלְפֵני ְוָאַמְרָּת ְוָעִניָת  :יָךֶקֱאלֹ 'ד ִמְזַּבח ִלְפֵני ְוִהִּניחֹו ִמָּיֶדָך ַהֶּטֶנא ַהּכֵֹהן ְוָלַקח  
 

 ביכורים הבאת מצות צא מצוה החינוך ספר#4 
] יט:כג שמות [שנאמר...לכהנים וליתנו שם להביאו אנו שחייבין באילן שמתבשל הראשון הפרי והוא, למקדש ביכורים להביא

  ...'וגו תביא אדמתך ביכורי ראשית
  

  מצות מקרא ביכורים– תרו מצוה החינוך ספר#5 
 את הבאתי הנה עד אבי אובד מארמי והן, זו בפרשה הנזכרים אלו הכתובים עליהם לקרות למקדש הבכורים בהביאנו שנצטוינו

 'וגו אלהיך' ה לפני ואמרת וענית, ]ה:כו דברים [נאמר זה ועל', ה לי נתתה אשר האדמה פרי ראשית

 ז: ביכורים ג'משנה מס#6 
  ,ין אותו נמנעו מלהביאבראשונה כל מי שיודע לקרות קורא וכל מי שאינו יודע לקרות מקר

   התקינו שיהו מקרין את מי שיודע ואת מי שאינו יודע
 

  ז:בכורים ג'  מס–ם פירוש המשניות "רמב#7 
  חזרו להקרות כל העם כדי שלא יתביישו אותם ,  כמו שנתבאר בעזראודשומפני שכל בני אדם לא היו יודעים לשון הק...

 .אמרו אין ענייה אלא מפי אחרים, ר וענית ואמרת וסמכו זה למה שנאמ,שלא היו יודעים לקרות
 

 : סוטה לב'מס#8 
  , שלא לבייש את עוברי עבירה,מפני מה תיקנו תפלה בלחש: ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי"א

  . שהרי לא חלק הכתוב מקום בין חטאת לעולה
 שם י"רש#9 

 .ומתבייש חטאת שהיא יבינו שלא עצמו בפני מקום חטאת לשחיטת קבע לא -  לעולה חטאת בין מקום הכתוב חלק לא שהרי

 . ראש השנה כז'מס#10 
 .ושנים מתרגמין בתורה אחד קורא ואחד מתרגם ובלבד שלא יהא אחד קורא

  
  אבל שנים לאה "שם ד 'תוס#11 

א וכל דפרק בתרא דבכורים דתנן בראשונה כל מי שיודע לקרות קור' מה שנוהגין לקרות שנים בתורה סמכו אמתניו...
  .מי שאינו יודע לקרות מקרין אותו נמנעו מלהביא בכורים התקינו שיהיו מקרין את מי שהוא יודע ואת מי שאינו יודע

  
  שבת סימן מב' הל–ב "ספר אור זרוע ח#12 

 ורוצים להסמיך המנהג ,צ קורא"י לקרות והוא מברך וש"ה שא"ע' ת אפי"צ קורא בס"מיהו עתה כבר נהגו העם שש...
י מקרין אותו ונמנעו מלהביא התקינו שיהו "א דתנן במסכת בכורים בראשונה כל מי שיודע לקרות קורא ושאעל ה

  מקרים את מי שיודע ואת מי שאינו יודע מיהו לא דמיין אהדדי דהתם אי אפשר שלא יביא 
 א היודע"דהבאת בכורים חובת הגוף הוא אבל הכא אפשר שפיר שלא יקרא כ



  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  א'ה פרק ג ס מגיל'ש מס"רא#13 
ואין ...ומה שנהגו האידנא ששליח צבור קורא היינו שלא לבייש את מי שאינו יודע לקרות כדתנן גבי בכורים

ל דהתם נמנעו מלהביא בכורים ועברו על מה שכתוב בתורה אבל הכא בקיאין יקראו והאחרים "הדמיון נ
ימנעו ומחמת הבושה יתנו לב ללמוד הפרשה אלא נראה הטעם לפי שאין הכל בקיאין בטעמי הקריאה ואין 

ץ לכך התקינו שיקרא "עם שצבור יוצאין בקריאתו והוא בעיניו כיודע ואם לא יקראוהו בתורה אתי לאינצויי 
מ גם העומד לקרות יקרא בנחת ובדקדוק עם שליח צבור שלא תהא "ומ. שליח צבור שהוא בקי בקריאה

  ברכה לבטלה ואותו שאינו יודע לקרות אין ראוי שיקראהו שליח צבור והויא ברכה לבטלה 
  .ולא מסתבר שהוא יברך על קריאת שליח צבור

 
 ה והכל עולין" התורה דספר אבודרהם דיני קריאת#14 

עקיבא שקראו החזן ברבים בבית הכנסת לקרות בספר תורה ולא '  מעשה בר)יתרו טו(ואמרינן בתנחומא 
 ולמה נמנעת "כי היא חייך ואורך ימיך" )כ: לריםדב(רצה לעלות אמרו לו תלמידיו לא למדתנו רבינו 

ה שנים ושלשה פעמים שאין אדם רשאי אמר להם לא נמנעתי מלעלות אלא לפי שלא סדרתי הפרש. מלעלות
ה שהוא נותן מענה "לומר דבר לפני הצבור עד שיסדר אותו שנים ושלשה פעמים בינו לבין עצמו שכן בהקב

אז ראה " )כז:איוב כח( כשבא ליתן אותה לישראל כתוב בו ,לשון לכל הבריות והתורה גלויה לפניו ככוכב
ו לאותם שעולים לקרות " ומכאן יש ללמוד ק".' לאדם וגוויאמר" ואחר כך " הכינה וגם חקרה,ויספרה

 .בתורה שאין יודעין אפילו אות אחת שאינן רשאין לעלות וצריך למחות בידם שלא יעלו

 ת באר שבע סימן מט"שו#15 
נשאלתי על מה סמכו העולם בגלילות אשכנז וצרפת שהרב מברך ברכת אירוסין תחת החופה אפילו 

ולמה אין החתן עצמו מברך כמו בשאר כל המצות שמברך עליהן דוקא אותו שהחתן מקדש שם האשה 
ק שנתן טעם להמנהג שאין "ה סמ"ויגעתי ומצאתי כתוב בהג...אדם העושה המצוה ולא אדם אחר

כ יותר טוב היה לתקן שיהו כל "החתן מברך פן יתבייש מאן דלא ידע לברך ואין טעם זה נכון בעיני דא
ירוסין מתוך הסדור או שהיו מקרין את הכל כמו שנהגו בענין אמירת הרי את החתנים מברכין ברכת א

וכדתנן גבי בכורים בתחלה מי שיודע לקרות קורא ומי שאינו יודע לקרות מקרין אותו ' מקודשת כו
ו "בשלמא אלו היו מברכין אקב...ולי נראה...נמנעו מלהביא מפני הבושה התקינו שיהו מקרין את הכל

על הקדושין כמו שמברכין על שאר מצות כגון לישב בסוכה להניח תפלין על המילה ועל לקדש אשה או 
השחיטה וכיוצא בהם היה בדין שיברך החתן עצמו כשהוא מקדש אשתו אבל ברכת אירוסין היא 

ברכת שבח והודאה בעלמא על קדושתן של ישראל נמצא שאינה מוטלת על החתן הלכך נוהגין שהרב 
  .מברך ברכת אירוסין

 
 יז סימן ע"אה - ז חלק אומר יביע ת"שו#16 

 שלא כדי בעצמו מברך החתן ואין, אירוסין ברכת מברך דאתרא מרא שהרב אצלינו פשוט המנהג וכן
 המנהג היה שבעירו, שכתב) ח' סי ע"חאה (אברהם ויקרא ת"בשו' וע...לברך יודע שאינו למי לבייש

 צריך הארץ עם כשהחתן שלפעמים, עליו דברה קשה והיה, אירוסין ברכת מברך בעצמו שהחתן
 הנהגנו ולכן. טפי גרע במלה מלה אותו שמקרין ומה...השם בהזכרת גם ומה, במלה מלה להקרותו

 ...ש"ע. היודע אחר אלא, אירוסין ברכת החתן יברך שלא ולהבא מכאן

 ג:ג ביכורים 'מס משנה#17 
 והשור וצמוקים רוגרותג מביאים והרחוקים והענבים התאנים מביאים הקרובים

 עד לפניהם מכה החליל בראשו זית של ועטרת זהב מצופות וקרניו לפניהם הולך
 בכוריהם את ועטרו לפניהם שלחו לירושלם קרוב הגיעו לירושלם קרוב שמגיעים
 וכל יוצאים היו הנכנסים כבוד לפי לקראתם יוצאים והגזברים הסגנים הפחות

  בשלומם ושואלין לפניהם עומדים שבירושלם אומניות בעלי
 .לשלום באתם פלוני המקום אנשי אחינו 

 
  שםב "רע#18 

ג דאין בעלי אומניות חייבים " אע-  בעלי אומניות שבירושלים עומדים מפניהם כל
לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעושים במלאכתן כדי שלא יתבטלו 

דחביבה מצוה מכל מקום היו חייבים לעמוד מפני מביאי ביקורים , ממלאכתם
   בה שהמתומטעם זה עומדים מפני נושאי המטה , בשעתה

 .ומפני נושאי התינוק לברית מילה


