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  תקנה במקרא ביכורים ובמצוות אחרות-"כדי שלא לבייש"
 

וענית ואמרת לפני  ":הציווי לומר פסוקים בעת הבאת הביכורים במקדשמופיע בתחילת הפרשה 
משנה סוטה (דש והקאת הפסוקים הללו יש לומר בלשון ). י-ה:כו" (בד אבייך ארמי אֹהלֹ-א' ה
 ? דשומה יעשה מי שאיננו יודע לקרוא בלשון הקאך  ,)ב, ז

. נמנעו מלהביא. מקרין אותו -וכל מי שאינו יודע לקרות , בראשונה כל מי שיודע לקרות קורא
).ז, משנה ביכורים ג(התקינו שיהו מקרין את מי שיודע ואת מי שאינו יודע 

 1 
נסמכת על האמור , אייענה אחר המקרוהוא ,  הביכוריםהאפשרות להקרות את הפסוקים למביא

ולא עוד אלא שסמכו למקרא וענית , אין עניה אלא מפי אחר", "וענית ואמרת: "לעיל' בפס
 ). ד, סה: ד, ביכורים ג, ירושלמי; ספרי דברים פיסקא שא" (ואמרת

לקרוא ליודעים ולשאינם יודעים , לום לכאים רומז שהתקנה הגורפת לפיה מקרי"הרמב
ומפני שכל בני אדם לא היו יודעים לשון הקדש כמו  ":תחילת בית שנימהיא כנראה , מעצמם

נראה ). ז,  גפירוש למשנה ביכורים, ם"רמב("  חזרו להקרות לכל העם,שנתבאר בעזרא
דיות שיבו נשים אשֳדגם בימים ההם ראיתי את היהודים הֹ":  לפסוקים הבאיםרומזם "שהרמב

 'נח(" ובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם .ניות מואביותעֳמ
את הצורך לתקן נוסח ,  בעקבות פסוקים אלה,ם להסביר"במקום אחר האריך הרמב). כד-כג:יג

ם ניתן לראות את התקנה במקרא "פ הרמב"ע). ד, ם הלכות תפילה א"רמב(קבוע לתפילה 
 שלא משום, בסדרי התפילהשני ות שניתקנו בתחילת בית ביכורים כחלק ממערך כולל של תקנ

 . דשוהיו בקיאים בלשון הק
מדוע  - אך מי שיודע.  למי שאיננו יודע לקרוא בעצמותמסייע  לאחריםיאהאפשרות להקר

 2.כדי שלא לבייש את מי שאינו יודע לקרוא: הנימוק הוא?  בעצמו את הפסוקיםיקראשלא 
לפיה העולה לתורה , נות זו מהווה תקדים לתקנה דומה ידועהפ פרש"התקנה במקרא ביכורים ע

העולה גם כאשר ,  הוא זה שקורא,"בעל קורא"ה, שליח הציבוראיננו קורא את הפסוקים אלא 
 מברך את ברכות אינושחתן ,  יש הלומדים מהתקנה במקרא ביכורים3.יודע לקרוא כראוי

 
ההלכה לפיה שטוען , יח, שאילתא נח, יתרו' פר, העמק שאלה, ין'ב מוולז"הנצי, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין  1

 ,בבלי ראש השנה כט; ב, ו: ג, ירושלמי ברכות ג(מי שיצא ידי חובה בברכה יכול להוציא אחר ידי חובתו 
 ".ז, ונראה לי דאבוהון דכולהי משנה מפורשת בביכורים ג" נלמדת מתקנה זו )א"ע

ה "א ד" ע,בבא בתרא טו' תוס; ה בכליכה"ב ד" ע,מועד קטן כז' תוס: כך פירשו את התקנה ראשונים רבים  2
 . ועוד, יא, ביכורים ג' ם הל"רמב; ב" ע,א מגילה כא"הריטב, הרב יום טוב בן אברהם; שמונה

מקרא ביכורים את של ל ראו בתקנה ולא הכ, אמנם. ועוד ראשונים, 2' א הנזכרים בהע"והריטב' רשו תוסכך פי  3
ואין הדמיון נראה : "מגילה פרק ג סימן א כותב, ש"הרא, רבנו אשר, למשל. המקור לאופן הקריאה בתורה

ו והאחרים ימנעו אבל הכא בקיאין יקרא. דהתם נמנעו מלהביא בכורים ועברו על מה שכתוב בתורה. לי
אלא נראה הטעם לפי שאין הכל בקיאין בטעמי הקריאה ואין צבור . ומחמת הבושה יתנו לב ללמוד הפרשה



שאינו יודע מי כדי שלא לבייש את , ברךמה הוא,  מסדר הקידושין,אלא הרב, אירוסין בעצמוה
  4.לברך

 היו ימים לא": דוגמאות". שלא לבייש"שנימוקם הוא , מצינו תקנות חברתיות אחרות
טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים שבהן בנות ירושלם יוצאות בכלי לבן 

נן משום רבי שמעון בן אמר רבי יוח ";)ח, משנה תענית ד" (שלא לבייש את מי שאין לו, שאולין
, )ב" ע,סוטה לב, בבלי" (כדי שלא לבייש את עוברי עבירה? מפני מה תקנו תפלה בלחש: יוחי
  5.ועוד

, שאינם יודעיםאלה שכדי למנוע בושה מ, מהו העיקרון המסתתר מאחרי תקנות מעין אלו
  כיצד מרגישןניתן אף לדמיי? מקרא ביכוריםמצוות כמו , ה מהתורהומונעים מאדם לקיים מצו

 הכנה נכונה וראויה הוא נכנס ועומד יואחר, אדם שטרח ובא ממרחקים למקדש וביכוריו בידו
ות מקרא ו נמנע ממנו מלקיים מצוכשהטקס בשיאו, הן במקדש עם סל הביכוריםולפני הכ

  ?ביכורים כתקנה
 :  זומסביר את הערך שבתקנה, ה קוק"הראי

ינו יודע לקרוא ימנע מהבאה בשביל שירצה לדמות כל זמן שלא בא הדבר למדה זו שמי שא
, ומי שלא יודע, שמי שיודע לקרוא יקרא בעצמו(=היה נכון חילוק המידות , עצמו להיודע

ובודאי קורת רוח היא לבעל לב רגש שקורא בעצמו ומוציא אל הפועל רגשותיו ). יקראו לו
, כבר יש צורך בענין מרכזי, להביאכיון שנמנעו מ, אמנם.  בדיבור פה,זוווע' הסוערות באהבת ה

דעו שבמה והנה תגדל שמחתו השכלית בי, הרעיון והרגש קצת אצל היודע פ שמצמצם את"אע
הוא עובד את עבודת הכלל על ידי שגם בעלי המעלה , שהוא מחסר התגלות לבבו ברגש
 6.הנמוכה יבואו ויביאו את ביכוריהם

' צמצום מסוים בעבודת הולהעדיף , ובייש להשליט את השכל על הרגש האישי החם והחי
יהיה בכך כדי לגרום לרבים שאינם יודעים לקרוא שלא ימנעו  אם ,  לקרואיודעמי שהאישית של 

 התקנה במקרא ביכורים משמשת אבן יסוד גם .הואת המצומלקיים , מחמת הבושה, עצמם
 : ה קוק שם"כך ממשיך הראי. לתחומים אחרים

 שכל חכם לב היה מצד עצמו יכול ללכת .להרבה דברים מוגדריםאב , והיתה ההשוואה הזאת
ומדת הקדושה היותר ,  אבל זאת היא הצדקה היותר נעלה,פ מדתו הפרטית"באורח יותר רחב ע

ובהשכילם . שחייבים ראשי העם להתנדב בצמצום רוחני לפעמים לטובת הכלל הגדול, רוממה
המרהיב את הלב ,  בצמצומם על יסוד רחבהם עומדים כבר, את הטוב היוצא מכח אחדות הכלל
    .הגוי כולו' וחפץ בשלום עם ה, הטוב של החכם הרואה את הנולד

 את השגתם הרוחנית  צריכים לצמצםלפעמים היודעים והמבינים, פ קביעתם של חכמים"ע
 שתצמח ' בעבודת ה התועלת הגדולה שלה רחבהימתוך ראי,  לטובת הכלל' בעבודת ההאישית
                                                                                                                . חברה ולאומה ל,לכלל

                                
 זולדן הרב יהודה       

 המדרשה לבנות
 

 הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

 

                                                                                              
לכך התקינו , ץ"עם ש) לריב(=ואם לא יקראוהו בתורה אתי לאינצויי . והוא בעיניו כיודע, יוצאין בקריאתו

 .   מריבות בקהלהנימוק הוא כדי למנוע". שיקרא שליח צבור שהוא בקי בקריאה
 . ק ב"ובבית שמואל ס, א בדרישה, סימן לד,  אבן העזרע"שו; סימן עה, כלבו, הרב אהרון בן יעקב מנרבונה   4
, הרב חיים דוד הלוי; 96-92' עמ, )ה"תשמ(ו , תחומין, "כדי שלא לבייש"', הרב ישראל יעקובוביץ: ראה   5

 .   הלבנת פנים: ערך, כרך ט, אנציקלופדיה תלמודית;  פהחלק ב סימן, ת מים חיים"שו" תקנות שלא לבייש"
 . 418' עמ, ברכות חלק ב, עיו איה, ה קוק"הראי    6


