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  'י, ג"ח ויקרא כ"מש. 3
 מורה הענין -' כו קצירה את וקצרתם' כו הארץ אל תבואו כי
, קרקע בעבודת ישראל בני יתגשמו שלא יתברך השם רצון כי

 ליחד מצעד בכל פועל בכל הרבה מצות הבורא להם ונתן
 החומריים הפועלים כל להיות, ת"השי אל אדם בני עניני כל

 האמיתי לשלמות בהן להגיע ומזהירים מאירים לדרכים
. מזה הרבה קדושים' בפ דברתי כאשר, ת"השי ולהתקרבות

 להשם הלחם ושתי עומר להביא צוה הקצירה בתחילת וכן
 פסוק (תכלה לא הקצירה בסוף וכן. חדש באכילת יותרו ואז
). כב פסוק(' כו תלקט לא הקצירה ובתוך. לעני ליתן רק, )כב

 וקודש. להשם הם קודש הקצירה וסוף ואמצע ראשית הכלל
 הן הן אשר, והחסד החמלה יושרש בהן אשר לענינים הוא

 הנרצה ולהתכלית השלמות לאושר הישראלי את המגיעות
 י"אעפ', כו בובקוצרכם הפרשה סיים ולכן. יתעלה לאלקים

 .הזה להמושכל לבבינו לעורר, קדושים' בפ נכתב שכבר
 
  א"כ, ג"ח ויקרא כ"מש. 4

 לאביהן ישראל המקשרין מצות יש האלקי דבדת, דע
 ציצית כמו, לזה זה ישראל המקשרים מצות ויש, שבשמים
, יתברך להשם ישראל המקשרים מצות הם ומזוזה ותפילין

. לזה זה מקשרים המה ומעשרות ותרומות חסדים וגמילות
 איש יצא לא הלא שבשבת, ט"ליו שבת בין יש זה וכמשל

 כ"וא, אסורה נפש אוכל ומלאכת, סורהא והוצאה, ממקומו
, בתורה ועוסק יושב הוא לבדו, הוא עצמו בפני ואיש איש כל

 ישראל כל אשר, האמיתי המרכז ת"השי אל מקושרים שהמה
 ולסבת, ת"השי הוא, אחד למרכז המגיעים נפרדים קוים המה

 יעקב בני) ו-ד (ר"במד שאמרו כמו, יחדיו קשורים המה זה
 מהמצות הוא טוב יום אבל, נפש נקראין אחד לאל שעובדים

 ואם, מותר נפש אוכל מלאכת לכן, לזה זה האומה המקשרים
:) מו פסחים (אמרו כי עד, להם יאפה אורחים אלף יבואו

, לאורחים וחזי הואיל' כו לוקה אינו לחול ט"מיו האופה
 הותרה לכן, ולשמח ולשמוח לרגל לעלות חייבין וכולן

 מקושרים יהיו לא כ"שאל) יב ביצה(, והבערה הוצאה
 .כאחד לזה זה ומאוגדים

 שפסח על היה שהוראתו בפסח כי, תראה בהתבוננך והנה 
 היתה לא עדיין אז הלא במצרים ישראל בני בתי על המקום
 יצא אל ואיש, באהלו איש בודדים היו כי, נקשרת האומה
 מוסכמים היו שכולם רק) כב, יב שמות (בקר עד ביתו מפתח
' ד הוא, אחד לאדון ומקושרים הקרבן בלקיחת אחת בדיעה

 שאינו ביה כתיב זו בהוראה שבא הפסח ולכך, ישראל אלקי
 מערב למנות צריכים אותו והאוכלים, למנויו אלא נאכל
 בשבת יאכל שבת בערב שטרח שמי, שבת כמו והוא, פסח

 רק לזה זה מקושרת אינה והאומה, )א"סע ג זרה עבודה(
, אחד למרכז שמקושרין י"ע לזה זה שריםשמקו, רחוק באופן

 שהוא פסח זה השבת ממחרת לכם וספרתם כתוב לכן
 תהיו שאז השביעית השבת ממחרת עד, שבת כמו בהוראתו
 ולגר לעני תכלה לא שדך ופאת, בהתגלות לזה זה מקושרים

 .'כו תעזוב
 וענין נמוסיי הוא לזה זה התקשרותם האומות בכל אמנם

 וההשתוות אחת בארץ והדירה דההתול מצד הבא לאומי
 גדול הוא הלאומי התקשרות כי, יעקב חלק כן לא, בדיעות

 חכמיה הסכמת וכפי, להאומה נתונה התורה כי כך כל
 שאמרו וכמו, והשגחתו האלקים דרכי נמשכים כן וגדוליה

 אימת ונדע מטה של ד"לב ואתם אני נרד) ט-ב רבה דברים(
 השנה ראש (שוגגין ילואפ ואתם, הכפורים ויום השנה ראש

 וכמו) יא, יז דברים(' כו ושמאל ימין תסור ולא, )א"סע כה
, )ה-ח רבה בראשית (ארצה אמת השליך דאמרו הך שפירשו

 .האמת כן ד"ב הוראת שכפי
 חכמי י"עפ להתנהג התורה התחילה מאימתי מצאנו והנה 

 יום חדש שמשה, בסיון מששי פ"שבע תורה הוא וזה האומה
 עד שכינה שרתה ולא, עמו לילו שיהא, כמחר יום ודרש אחד
 קישור וזה, )ש"יעו. ז"פ שבת (דשבתא צפרא שלישי יום

 שמסורה פ"תושבע הוראת י"עפ אלקי באופן לזה זה האומה
, תסור ולא מסיני להם המסורה י"עפ לדרוש האומה לגדולי

 ירושלמי (תורה מדברי יותר סופרים בדברי תורה והחמירה
 ויש בעשה מהן יש ת"וד במיתה ממרה שזקן) ד-א(, )ברכות

 לא שבו, בסיון ששה מיום היה שההתחלתה, ת"בל מהן
, ש"מגז משה שדרש וכמו, דשבתא צפרא עד שכינה שרתה

 צריכים הלא כזה נפלא באופן מקושרת האומה אם ולכן
. לחבירו מאחד ההכנות והתרבות שמחה י"ע מקושרים להיות

, לכם דבעינן בעצרת מודים הכל:) סח פסחים (שאמרו וזה
 תורה בו שנתנה יום ט"מ, ז"זל מקושרין האומה כל שיהיה

, שיאמרו מה כפי ההלכה שיהא להם נתנה, פירוש, לישראל
 ישראל הוראת י"עפ בהאומה האלקית ההשגחה דרכי ויתנהגו
 ק"ודו). נד ברכות' ע(' כו אמך זקנה כי תבוז ואל, וגדוליה

 אסור דלמזבח, וחמץ משאר הלחם שתי קרבנו ולזה. היטב
, להורות, לכהנים נאכל רק, )יא, ב ויקרא (כלל קרב ואינו

 בעלים במקום וכהנים, לבעלים והוי לכם הוא החג דעיקר
 .ק"ודו. קיימי
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 המה אם כי, נתקיים הרבים שבהגירושים מה לפלא ויותר
 ה אבות' ע (במקדש שנעשה כנס המה אז, ממקומם נגרשים

 ממקומו אותו מזיזין אין שבעולם הרוחות כל שאפילו, )ה
 שם (מיבדר לא אבדורי כדיקלא ואתי דאזיל נהי) כא יומא(

 המה נגרשים כי דאם, בגולה בישראל הוא כן, )ב"סע
 בואם מקום ובכל, מיבדר לא איבדורי ז"בכ' וכו לאמעריקא

 ולעבודה לתורה ואגודות קהלות ונעשים מתאחדים המה
 מן עולה זאת מי בהם ונתקיים טובים ומעשים צדקות רבויב

 ההשגחה על מורה וזה) ו, ג ש"שה(, עשן כתמרות המדבר
. ק"ודו. ישראל בני תוך שוכן שהשכינה, ישראל על הפרטיות

 כמוך שרעך, פירוש', ה אני כמוך לרעך ואהבת אמר לזה
 נמצא שאני מורה והאפשיריות הסדר כי', ה שאני מורה

 מורה שבאדם הבחירה וכח, בזולתי תלוי בלתי תיומציאו
 וההשגחה, ממני בחיוב נתהוה ולא עצמי מרצון עשיתי שאני
', ה שאני מורה זה שכל, שעליך אלקית נבואה והארת שבך
 ומהוה המחויבת ההחלטית' ההוי שהוא מורה ה"הוי שם שזה
 .הכל על ומשגיח מוחלט ברצון הכל
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) צז דף (ק"הזוה דברי י"עפ - השבת ממחרת לכם םוספרת
 והנה. לבעלה זבה וכספירת התורה לקבלת הכנה הוא

 לא בלבד שלזמן, נצח לקיימה הוא התורה קבלת תכלית
 היה לעולם שלקיימה רק, פ"פא ישראל כלל עם' ה דבר

 מפוזרים ונאנקים נאנחים ישראל בהיות אף והעיקר, המכוון
 נבדלים ויהיו פרט כל ישמרו אז גם האומות בין ומבולעים

 פ"ס (שאמר וכמו, ק"תורה פ"ע אורחותם בכל בהליכתם מהם
  .'כו העמים מן אתכם ואבדיל) קדושים

  
  ה"ופירוש הראי 'א, ה"ס מנחות. 7

 דלא ומקצתהון בהון להתענאה דלא יומיא אלין רבנן תנו
 תמידא איתוקם ביה תמניא עד דניסן ירחא מריש בהון למספד

 חגא איתותב מועדא סוף ועד ביה ומתמניא למספד דלא
 ביה תמניא ועד דניסן ירחא מריש למספד דלא דשבועיא
 יחיד אומרים צדוקים שהיו למספד דלא תמידא איתוקם
 ).מתרומת הלשכה, ונצחו חכמי� שבא משל צבור( תמיד ומביא מתנדב

 השני הכבש ואת בבקר תעשה האחד הכבש את דרוש מאי
 תשמרו לאשי לחמי קרבני את אהדרו מאי יםהערב בין תעשה
 סוף ועד ביה מתמניא הלשכה מתרומת באין כולן שיהיו
 בייתוסין שהיו למספד דלא דשבועיא חגא איתותב מועדא
, ולפי זה אי� קצירת העומר דוחה שבת(השבת  אחר עצרת אומרים

ונצחו� חכמי� שעצרת אינו דוקא אחר שבת וממילא קצירת העומר הוא 
  ).וא� חל בשבת דוחה את השבת,  יו� טובממחרת

  

יום הבכורים זמן מתן ; 179-181' ה עמ"מאמרי ראי.  8

  תורתנו

הניתן לעם , אשר בספר היחידי', לשאוב חיים ממקור דבר ד

על זה צריכים אומץ לב , על פני כל התבל כולה, סגולה אחד

והידענים השטחיים ודאי לא היו , והעמקת דעת בלתי מצויה

עלו . ם למצא את ידיהם ואת רגליהם בסקירה תהומית זויכולי

והללו באו בטענותיהם , קמשונים בדמות צדוקיות וביתוסיות

, היותר מסתורית' כיצד יכולה עבודת ה: המזוייפות לאמור

להיות , הנעולה באלפי עזקאין בעד שכלו הרציונלי של האדם

דוקא עבודת הקדש ו. ככה היתה הטענה הצדוקית? יסודי דבורי

צריכהלפי דעתםלהיות דבר , היותר כללית והיותר יסודית שלה

זאת היא ההשגה , "יחיד מתנדב ומביא תמיד ? פרטי

שהננו עדיין אוכלים את הבוסר הצומח , הצדוקית, השטחית

אבל נצח ישראל נצח , של גפן סדום זאת ושינינו קהות

 כי אמנם לא דבר פרטי הוא התוכן של" איתוקם תמידא"וינצחו

כי אם דבר דבורי וכללי ודבר העומד , עבודת הקדש בישראל

ואי אפשר שיהיה , ברום חיי הלאום ומחיה את הלאום כולו

. יוצא מקשר החיים הזה כל אשר יחובר אל החיים באומה

הלא , החקלאות, היסוד הראשי, בנין הארץ. והלאה אנו צועדים

עם אבל ה, היא אצל כל העמים רק גורם כלכלי חיוני פשוט

וכל , ושפתו, וארצו, אשר הנושא שלו כולו הוא קדש קדשים

כי הוא כולו ממלא את בטוי הקודש של , ערכיו כלם קודש הם

ובכל מקום שקוי אור קדש , כל האנושיות וכל היקום כלו

הרי גם , משתלחים לברכה אינם כי אם ענפים מגזע מטעיו

חקלאי והקודש הזה שביסוד ה, חקלאותו כולה היא ספוגת קודש

עולה , העומר, מובלט הוא על ידי זה שחגיגת ראשית הקציר

והקרבן המקודש , הוא למדרגת עבודת הקודש היותר עליונה

הביתוסיות ודאי לא . שבחוה את השבת, עמו הוא קרבן דבור

היתה חרדה על קדושת השבת ושמירתו יותר משומרי התורה 

 ולא בשביל משמרת השבת ממלאכת, הפרושים, הנצחיים

קצירת העומר היתה מלחמתם כל כך נטושה נגד המציאות 

אם לא יפרשו , של האפשרות שידחה העומר את השבת

ממחרת שבת , ממחרת השבת, כפירוש הפלסתר שלהם

אשר , הם. אבל מחשבת רעל עמוקה היתה בלבבם, בראשית

לדעת את עומק , לא יכלו להתעמק בסגולת ישראל המיוחדת

אשר בשבתו על אדמת קדשו גם , הקדש אשר לגוי הקדוש הזה

חקלאותו ובנין ארצו בכל תוצאותיה המעשיות והקרקעיות 

, ואוצר הקודש, ודגל קודש הוא דגלם, תוכן קודש יש להם

. הוא כל מוסד חייהם הלאומיים כמו הפרטיים, התורה הקדושה

זאת ידעו הכל כי השבת קודש הוא לישראל והשביתה מכל 

 יוצא מן הכלל הוא רק התוכן ,מלאכה היא בו חובה נמרצת

הספוגה אור קדש , המסתורית, של עבודת הקודש העליונה

אבל מי יהין לחשוב שתהיה החקלאות , עבודת המקדש, קדשים

, עם עבודת הקודש העליונה הרזית, קשורה בקשר אמיץ

ידעו הכל כי אסורה היא כל עבודה וכל מלאכה : השמימית

החל " יכול הקרבן הבא בואיך, ובחריש ובקציר תשבות, בשבת

אם לא הרמז הגדול , להיות דוחה את השבת"חרמש בקמה

יסוד ישובו , שיש כאן כי החקלאות הארץ ישראלית בישראל

, נמשכת היא ממקור הקודש באומה קדושה זו, ובנין נחלתו

, ואם כי כל העבודה החקלאית בגילויה והתמשכותה המעשית

אבל הקרבן של , תהרי היא מכלל מלאכת החול ואסורה בשב

חגיגת ראשית הקציר מהחל חרמש בקמה מוכרח להיות עולה 

ואז , למדרגת הקודש של הצבור הקבועה הדוחה את השבת

את , האומה יודעת בכללותה איך לנצור את אישון עינה

את התורה ואת המצות , אשר עמה' את דבר ד, קדשיה כולם

עיניה , וזאת לא יכלה הבייתוסיות לעכל. שהם חיי סגולתה

החלשות כהו ולא יכלו לסבול את האור הגדול הזה הזורח 

אין "ועל כן רצתה להאפיל אותו ולהבליט ש, במלוא הדרו

אין החקלאות עולה גם , "קצירת העומר דוחה את השבת

וממילא יתפוס בה החול , בישראל למדרגה של קודש קדשים

הרגיל את מעמדו ומזה תוכל כבר הדרגא להיות הולכת 

והקבוץ , דת עד כדי האפסיות של אור הקודש מחיי הלאוםויור

ונודע , "איתותב חגא דשבועיא"אבל נצחו חכמים ו. הישובי

וממילא עד ממחרת השבת " ממחרת השבת"לכל ישראל כי 

ואם אירע ראשית , השביעיתאין משמעותם שבת בראשית

דינו הוא כדין כל עבודת , קרבן העומר להיות בשבת, הקציר

ומזה דוקא , להיות דוחה את השבת, הצבורית, בועההקודש הק

יבוא מקור חיים לקדושת השבת ושמירתו בכל צביונו וקדושת 

מקדש ' בדבר ה, בכל הדרת קדשם, משפטי התורה וחוקיה

ביחודה , ומזה גם כן אנו למדים כי רוח האומה כולה. השבת

וברוח "אלקיך' כי עם קדוש אתה לד"כולו קודש הוא , וכללותה

יוחד הזה אשר אין בכל העמים משלו נקום ונתעודדוכל עמי המ

וידעו תועי , התבל יתנו לנו כבוד ועוז ותחית עולם תהיה לנו

וחיי התורה , כי קדוש ישראל הוא מקור ישענו סלה, רוח בינה

ונגד המהרסים מכל . והמצוה כולם חיי הלאום כולו המה

בינו עוד את שלא הבינו ולא י, ונגד הכורים השטחיים, הצדדים

שהתאמצו ומתאמצים לעשות את , רוח האומה לכל עומקו

עבודת הקודש ומשמרת התורה והמצות כולה רק לדבר פרטי 

ונגד אלה ;  הבא דוקא משל צבור" יתוקם לנו תמידא?באומה

החפצים לנתק את היסוד החקלאי בארץ ישראל מקשר קדושתו 

. ועיאאיתותב חגא דשב, המחיה אותו לעד על אדמת הקודש

, והיה לנו יום הבכוריםיום מתן תורתנו לאות עולם לישראל

על , וצמיחת קרן ישעו, ולערובת נצח לתקומת שיבת שבותו

העושה ' ימין ה! רוממה' בימין ה, אדמת קדשו אשר אהב סלה

חיל אשר רק בה יושע ישראל תשועת עולמיםוארצו תבנה 

 .בנין שלם במהרה בימינו
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