
 בס"ד

 יום הביכורים או זמן מתן תורתנו? –חג השבועות 

 

  

ם ִמָמֳחַרת ַהַשָבת ם ָלכֶּ ר ַהְתנּוָפה ,)טו( ּוְסַפְרתֶּ ת ֹעמֶּ ם אֶּ   ,ִמּיֹום ֲהִביֲאכֶּ

ַבע ַשָבתֹות ְתִמיֹמת ִתְהיֶּיָנה  .שֶּ

 -ִתְסְפרּו ֲחִמִשים יֹום  )טז( ַעד ִמָמֳחַרת ַהַשָבת ַהְשִביִעת

 

ם הֶּ ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ י ִיְשָראֵּ ל ְבנֵּ ר אֶּ   :)י( ַדבֵּ

ם ן ָלכֶּ ר ֲאִני ֹנתֵּ ץ ֲאשֶּ ל ָהָארֶּ ת ְקִציָרּה ,ִכי ָתֹבאּו אֶּ ם אֶּ   ,ּוְקַצְרתֶּ

ר  ת ֹעמֶּ ם אֶּ אתֶּ םַוֲהבֵּ אִשית ְקִציְרכֶּ ן רֵּ ל ַהֹכהֵּ  .אֶּ

ר ת ָהֹעמֶּ ִניף אֶּ ם )יא( ְוהֵּ י ה' ִלְרֹצְנכֶּ ן ,ִלְפנֵּ ּנּו ַהֹכהֵּ  .ִמָמֳחַרת ַהַשָבת ְיִניפֶּ

 

ם   .ַלה' ִמְנָחה ֲחָדָשהְוִהְקַרְבתֶּ

ם ְתנּוָפה חֶּ ם ָתִביאּו לֶּ יכֶּ ְשֹרִנים ,ְשַתִים ,)יז( ִממֹוְשֹבתֵּ י עֶּ ת ִתְהיֶּיָנה ,ְשנֵּ   ,ֹסלֶּ

ץ יָנה  ָחמֵּ ָאפֶּ  .ִבכּוִרים ַלה'תֵּ

 

 

ן ְשָנתֹו ְלֹעָלה ַלה')יב ש ָתִמים בֶּ בֶּ ר כֶּ ת ָהֹעמֶּ ם אֶּ ם ְביֹום ֲהִניְפכֶּ  .( ַוֲעִשיתֶּ

יַח ִניֹחחַ  :)יג( ּוִמְנָחתוֹ  ה ַלה' רֵּ ן ִאשֶּ מֶּ ת ְבלּוָלה ַבשֶּ ְשֹרִנים ֹסלֶּ י עֶּ   ,ְשנֵּ

 .ְוִנְסֹכה ַיִין ְרִביִעת ַהִהין

 

ם חֶּ ם ַעל ַהלֶּ י ָשָנה ִשְבעַ  :)יח( ְוִהְקַרְבתֶּ  ת ְכָבִשים ְתִמיִמם ְבנֵּ

יִלם ְשָנִים ָחד ְואֵּ ן ָבָקר אֶּ יַח ִניֹחַח ַלה' ,ִיְהיּו ֹעָלה ַלה' - ּוַפר בֶּ ה רֵּ ם ִאשֵּ יהֶּ  .ּוִמְנָחָתם ְוִנְסכֵּ

ָחד ְלַחָטאת ם ְשִעיר ִעִזים אֶּ י ָשָנה ְלזֶַּבח ְשָלִמי ,)יט( ַוֲעִשיתֶּ י ְכָבִשים ְבנֵּ  .םּוְשנֵּ

י ְכָבִשים י ה' ַעל ְשנֵּ ם ַהִבכִֻּרים ְתנּוָפה ִלְפנֵּ חֶּ ן ֹאָתם ַעל לֶּ ִניף ַהֹכהֵּ   ,)כ( ְוהֵּ

ן ש ִיְהיּו ַלה' ַלֹכהֵּ  .ֹקדֶּ

 

ם ַהּיֹום ַהזֶּה צֶּ ל ֹלא ֹתאְכלּו ַעד עֶּ ם ְוָקִלי ְוַכְרמֶּ חֶּ   ,)יד( ְולֶּ

ם יכֶּ ת ָקְרַבן ֱאֹלהֵּ ם אֶּ ַקת עֹוָלם  ,ַעד ֲהִביֲאכֶּ יכֶּםחֻּ ם ְבֹכל מְשֹבתֵּ יכֶּ  .ְלֹדֹרתֵּ

 

 

  

ם ש ִיְהיֶּה ָלכֶּ ם ַהּיֹום ַהזֶּה ִמְקָרא ֹקדֶּ צֶּ ם ְבעֶּ   ,)כא( ּוְקָראתֶּ

ת ֲעֹבָדה ֹלא ַתֲעשּו אכֶּ ם ,ָכל ְמלֶּ יכֶּ ם ְלֹדֹרתֵּ יכֶּ ַקת עֹוָלם ְבָכל מֹוְשֹבתֵּ  .חֻּ

  

ת ְקִציר ַאְרְצכֶּם ְצְרכֶּם אֶּ ָך ,)כב( ּוְבקֻּ ְצרֶּ ה ְפַאת ָשְדָך ְבקֻּ   ,ֹלא ְתַכלֶּ

ט ט ְקִציְרָך ֹלא ְתַלקֵּ קֶּ ָעִני ְוַלגֵּר ַתֲעֹזב ֹאָתם ,ְולֶּ ם ,לֶּ יכֶּ  .ֲאִני ה' ֱאֹלהֵּ

 רמי ינאידף מקורות: 

 בועות תש"ףשערב חג 

 



 

 מאמרי הראיה / חלק א/ יום הבכורים זמן מתן תורתנו  

. הראשון, יום א עלינו לטובההבם של החג הקדוש, חג השבועות אלה הם שני התארי

תן תורתנו קבעה לו התורה לו וזמן מ ,שהתורה שבכתב קבעה, כורים, הוא התואריהב

קנו להם יבנוסח התפלה המיוסדת על פי אנשי כנסת הגדולה, שהם ת שבעל פה

לישראל ברכות ותפלות קדושות והבדלות, ולא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא 

ות זו סחישתורה שבכתב ותורה שבעל פה מתי ,הרינו למדים בשביל דברים שבעל פה.

נן ילזו כיחש של הגוף והנשמה זה לזה, גופי התורה שבכתב, אותיותיה כולן כמו שהן, ה

הנושא, שהנשמה העליונה, האור העליון שהוא מתגלה בכל מכמני התורה האצור 

 בתורה שבעל פה לכל מדרגותיה, הולך ושופע על ידם. 

  

הלא רק החלק הראשון,  - ס: הפשט, הרמז, הדרש והסוד"י התורה, הפרדארבע דרכ

ש והפשט, הוא המתראה לנו על ידי האותיות שבתורה שבכתב כמו שהוא, אבל של

הדרכים שעל ידן אנו מוארים באורות היקרים בכל חגווי נשמתנו, הלא הן כולן מכלל 

והן הן  ,דים לישראלהמה קרני האורה המיוח שעל ידן מתבלטים ,התורה שבעל פה

 נשמתה של תורה. 

  

אנחנו באים לידי כל תקומותינו על ידי הקשר הגמור של הגוף והנשמה באגודה אחת, 

וכל פירוד הבא לחוץ ביניהם הרי הוא מכחיש את החיל והתעצומה של כנסת ישראל. 

תקו את התורה שבכתב מהאורה של יהרבה סבלנו ועדיין אנו סובלים מאלה אשר נ

הכותים, הצדוקים, הקראים וכל מגלי  :ה למיניהןישבעל פה, כל שיטות התעי תורה

תותיהם, כל אלה העמידו את הפשט במצב מפורד באפס יפנים בתורה שלא כהלכה לכ

 השפעה מיתר דרכי התורה המחשיפים לנו את אורה בכל מילואה. 

  

ה, היא המשלימים אותשת דרכי התורה האחרים וההנתקה הזאת של הפשט מעל של

שהננו סובלים על ידי שולחי היד  ,את המורד של החורבן הגמור ם כןהיא שגרמה ג

במקדשה של תורה, אלה מחבלי כרם ד' הזונים אחרי הבלי הגוים, ביחוד המפלצת 

השקועים בשנאת ישראל בכל אופי  ,שיצאה בהרחבתה על ידי המלומדים הגרמנים

 ראה לנו כעת את פרצופו האמיתי, והם רוחם האכזרי אשר ינקו אותו משדי גזעם, המ

 

הם מחברי הספרים המסואבים מיסודה של חוצפת "הבקורת של כתבי הקודש", שהיא 

כולה הרכבה של רשעה וסכלות, ובכל זאת הזנו אחריהם חלק ממחנכי דורנו הצעיר 

 להוותנו וחרפתנו. 

  

 :הדרכים האחרותש ותקו שליאמנם לא פחות מזה סבלנו והננו סובלים מאלה אשר נ

 ,קבעו להם אלה מין תורה שבעל פה מזויפת ,הרמז, הדרש והסוד מהיסוד של הפשט

שאינה קשורה באיתן היסוד של תורה שבכתב. תקלה זו התחילה מהאלכסנדרונים 

רשיהם הפורים ראש ולענה הם ובימי קדם, שמהם יצאו המינים הראשונים שש

והדוחק את רגלינו בכל  ,הסובב אותנו ממלאים עכשיו חללן של רשויות בעולם הזר

 הארצות וגם בארץ הצבי. 

  

מיסודם של האליגוריסטים הקצוניים למפלגותיהם יצא כל המראה של פרצות כרם 

נם יבית ישראל וההפקרות המעשית בנוגע לכל דבר חוק ומשפט, שהנוהים אחריהם ה

בין ההמונים  והמרחיבים את ההפקרות ,הראשונים לחלל כל קודש בפועל ובמעשה

יתנו הלאומית ונוטלים ממנה את כל יים את כל ההוד שבתחיהרחבים המאבדים ביד

הדרה. השיבה הלאומית שלנו לארץ, על פי הסגנון המחודש שהולך ומתרחב בימינו 

שחלק הפשטי שבה הרי  ,לשמחת לבב כל אוהב עמו וארצו, היא צריכה שמירה מעולה

שבנינו הבונים התחילו לעבוד בה את  ,נה ושכלולהישובה של הארץ, בניידאי יוהוא בו

עבודתם הקדושה בכל כך מסירות. אבל כל החיים הטהורים, כל רוח ישראל ואורו, הרי 

בחינת תורה שבעל פה בכל דרכיה, הרמז,  ,הם שפעת נשמתה של התכונה הפשטית

יתוק כשל בניזהר נא לבלי להיהדרש והסוד, המרוממים את הרוח ומחיים את הפשט. נ

ננו בארץ יתנו הלאומית ובניישל אלה שני היסודות החיים זה מזה, ותהיה נא תחי

אבות מלאים חיים שלמים באחדות גמורה של גופה עם נשמתה, ונזכיר נא ביום החג 

הוא גם  ,בתורה שבכתב הביכוריםהקדוש הזה הבעל"ט, חג השבועות, שכמו שהוא יום 

האחדות הקדושה הזאת תשיב לנו את אומץ כן זמן מתן תורתנו בתורה שבעל פה. ו

 רוחנו, את שלומנו הפנימי, ואת יפעת כבודנו לעיני כל אפסי ארץ במהרה בימינו אמן. 

 


