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  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                         הפקולטה למדעי היהדות 

  ד ף  ש ב ו ע י 
  ז"תשס , וחג השבועות במדבררשתפ  דות                        מאת המרכז ללימודי יסוד ביה

   704 מספר                      ש הלנה ופאול שולמן                                     "ע        

  

  ה קוק נגד קצירת תבואה בשבת"אגרת ראי
  

פעל רבות , הרב הראשי הראשון של ארץ ישראל, )1935 -  1865(הרב אברהם יצחק הכהן קוק 
מפורסם המסע .  במושבים ובקיבוצים לא דתייםזהכלל וב, לחיזוק שמירת המצוות בכל רחבי הארץ

בין השאר עסק הרב קוק בדברי . חת רבנים ביישובי החלוצים בגליל בראש משל1913שלו בשנת 
אי אכילת חמץ בפסח , חגבמניעת מלאכה בשבת וכגון , אודות שמירת מועדי ישראלעל חיזוק 

 לעתים . הוא התכתב רבות בנושאים אלה1.סרו חגזכר לביכורים משבועות לִאשהם סים קהעברת טו
שוב ילעתים פנה לראשי הנהגת היו, על שמירת מצווה מסוימתפנה ישירות לחלוצים ועוררם להקפיד 

  . בארץ שיתערבו בנושא
בסיון ' ט, ששלח הרב קוק ביום חמישי, לאחרונה נתגלגלה לידינו אגרת כתובה במכונת כתיבה

 נודע לו שהם קצרו תבואה בשבת שלפני חג השבועות 2.לחברי מושב נהלל, )5.6.1930(ץ "תר
 מכת עכברים היינו ,"בשביל הפסד התבואה" התירה להם לעשות כן בטענה שהרבנות הראשית

ט אבות מלאכה האסורות " והלוא קצירה היא אחת מל3.שהייתה באותה עת וסיכנה את התבואה
 תגובה חריפה ובה תוכחה על הקצירה בשבת והכחשת הטענה שהרבנות  שלח מידהרב קוק. בשבת

ידועה של הרב קוק על אודות הקשר שבין התחייה מאיגרת זו עולה השקפתו ה. התירה קצירה זו
אף אלה הגרים בקבוצה , הלאומית של ישראל בארצו ובין שמירת השבת של כל היהודים בארץ

  : להלן האיגרת ללא שינויים ולפי הפיסוק במקור4.סגורה ופרטית
   

  ץ"ה יום ט לחדש סיון תר"ב
  . 'לכבוד יושבי כפר נהלל שלו
כי ביום שבת קודש העבר , שמועה שהרגיזה את כל רוחי בקרבי, כםשמועה נוראה שמעתי עלי

קצרתם את התבואה ועשיתם את כל , באופן נורא, סיון דנא חללתם את יום הקדוש' ד
אתם , דעו לכם כי הריעותם אשר עשיתם. ובכנופיא, בקהל, המלאכות השייכות לעבודה זו

                                                 
, האיש ופועלו): ה"תרצ-א"תרפ( ישראל-ה קוק כרבה הראשי של ארץ"הראי, אבנרי' י, למשל, ראו   1

מרכז שפירא , מועדי יהודה וישראל, י זולדן"ר; 387-425' עמ, ט"רמת גן תשמ, אילן- אוניברסיטת בר, רטציהדיס
  .241-245; 103-111' עמ, ז"ירושלים תשס, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, רוזנק' א; 516-524' עמ, ד"תשס

ג בדבר עריכת טקס "ט אייר תרצ"ימכתבו אליהם מ, למשל, ה בעניין מושב נהלל ראו"עוד התכתבויות של הראי   2
' ד למ"ופנייתו באייר תרצ, 520-523' עמ, )1הערה , לעיל(זכר לביכורים בִאסרו חג ולא בשבועות עצמו אצל זולדן 

, לעיל(ראו אבנרי . בבקשה שיתערבו למניעת חגיגת טקס ביכורים בנהלל, גוריון- בן' ולד, ל"ראש הקק, אוסישקין
   .402' עמ, )1הערה 

  . תודתי נתונה לה על סיועה. מזכירת מושב נהלל, אצילית אבירן' ך ביארה לי גבכ   3
אגרות אחרות . 1924 לשנת 1888 אגרות שכתב הרב קוק בין שנת 1350- נתפרסמו כ" אגרות הראיה"בארבעת כרכי     4

ל כתבי הרב קוק הפרסום האיטי ש. טרם נתפרסמו, 1935- ל1924בעיקר בין , ורבות אחרות, נתפרסמו בכמה בימות
ההלכתיים והציבוריים ולומדים מהם תורה , בייחוד בזמן שרבים שותים בצמא את כל כתביו ההגותיים, מצער
ראוי שהאגרות שפורסמו במפוזר ואלה המצויות עדיין בארכיונים ובאוספים פרטיים יכונסו . מוסר והשקפה, ויראה

 !איכשר דרא. ה" הראיכולן בספרים לתועלת הרבים ההוגים ולומדים את תורת



 2

להפיר את כל האחוה שבין כל קהל הנכם הולכים בדרך רעה כזאת שסוף כל סוף עלולה היא 
שהוציאו קול , ומה מאד נחרדתי לשמוע כי נמצאו ביניכם מפיחי שקרים. עם ישראל וביניכם

. שהרבנות הראשית התירה לכם לחלל את השבת בשביל הפסד התבואה לפי הדמיון שלכם
סובלים תחת אשר היה ראוי לכם לשום על לב כי כל הצרות הגדולות אשר אנחנו ! שומו שמים

לשוב , וראוי לנו עתה', מפני אשר זנחנו את דבר ד, באו עלינו כתומן, כעת בארצנו הקדושה
הנכם מוסיפים חטא על פשע להוסיף לחלל את . ולעזוב את כל דרכינו הרעים ואז נבנה בארץ

. שהרבנות הראשית התירה לכם לעשות נבלה כזאת, קודש בישראל ולחפא עוד דברי שקרכל 
למען תהיה לישראל תקומה מפני אויביו ומפני כל , שובו שובו מדרכיכם הרעים, חדלו אחים

כי כבר נמלאה סאת הזדון ולא , הפורעניות הנוראות המתרגשות לנו בעולמנו בארץ ישראל
  . תוסיף עבור עוד

וה שדברי אלה היוצאים מעומק תבערת לב אח מלא אהבה ודכאות חרדה על שבר הנני מק
בטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף שלא יבדל כל עם , עמנו וצפיה לישועתו יהיו לכם למוסר

אחיכם המוכיח אתכם מתוך אהבה ומצפה לתשובתכם . שובו וחיו, ישראל מכם ומתוצרותיכם
  . הנאמנה החותם בברכה

5ק"צחק האברהם י' הק
  

ובו הבעת צער על חילול השבת , )10.6(ד בסיון "מזכירות המושב שלחה מכתב תגובה לרב קוק בי
   6.שנעשה על ידי קומץ חברים שהיו בהולים על ממונם

  אהרן ארנד
  המחלקה לתלמוד

                                                 
 .הכהן קוק   5
סיון דנא הרינו מביעים צערנו הרב על חילול השבת בפרהסיה ' בענין המקרה של חילול שבת ד: "זה לשון המכתב   6

כי אמנם נפוצה שמועה כי הרבנות התירה להציל בשדות את אשר אפשר . על ידי חברים בודדים בשוגג ולא במזיד
נמצאו , דבר אשר יקר לו ועמל המשק לשנה שלמה, ם בהול על ממונו בפרט בסכנהוכדרך הטבע שאד, היה להציל

צערנו הרב על כי בלי חקר לדרוש הוא מאשים כל ' אי לזה אנו מביעים לפני כב. מאמינים לשמועה ויצאו לקצור
  ".קהלנו בחילול שבת
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