תש"ע

פרשת במדבר

בין ספר ויקרא ל ספר במדבר ו בין גפן לתמר
מים ראשונים :בסוף מדרש ויקרא רבה על ספר ויקרא ,פרשת בחוקותי ,שסיימנו לקרוא בשבת שעברה ,מצאנו מדרש
נאה על גפן .ובתחילת מדרש במדבר רבה על ספר במדבר ,שאנו מתחילים לקרוא השבת ,מצאנו מדרש נאה על התמר.
לפיכך ,בחרנו להקדיש את דף השבת לשני פירות אלה ,משבעת המינים ,המסמלים את האביב ממנו אנו נפרדים ואת
הקיץ אליו אנו נכנסים בימים אלה .הגפן מסמלת את ספר ויקרא בו רבו נסכי הקרבנות ואילו התמר את ספר במדבר
מקום גידולה .על הזית כבר זכינו לדרוש בדברינו נמשלו ישראל בזית וכן שמן הזית בפרשת תצווה ואם נזכה ,נשלים
לדרוש על שבעת המינים כולם ,בהם השתבחה ארץ ישראל .יהיו דברים אלה גם מבוא לחג השבועות הבא עלינו לטובה,
אשר קובע את תחילת זמן הבאת הביכורים וקרבן שתי הלחם שמביאים בשבועות (בעצרת) הוא ביכורי החיטה (ראה
פירוש ברטנורא למסכת ביכורים פרק א משנה ג) ,ראש לשבעת המינים (והשעורה כבר הקדימה את כולם בקרבן העומר
בט"ז בניסן ,ראה דברינו מנחת אומר לעומר בפרשת אמור).

ויקרא רבה פרשה לו סימן ב – בשבחי הגפן
יתי ַאבְ ָר ָהם ֶאזְ כֹּר וְ ָה ָא ֶרץ
יתי ִּיצְ חָ ק וְ ַאף ֶאת ְב ִּר ִּ
יתי ַיעֲקֹוב וְ ַאף ֶאת בְ ִּר ִּ
" וְ זָ כ ְַר ִּתי ֶאת בְ ִּר ִּ
2
שכתוב" :גֶפֶ ן ִּמ ִּמצְ ַר ִּים ַת ִּסיעַ " (תהלים פ ט)  -מה הגפן הזה אין נוטעין אותה במקום טרשים ,אלא בולשים
מתחתיה 3ואח"כ נוטעים אותה ,כך ישראלְ " :תג ֵָרׁש גֹויִּם וַ ִּתטָ עֶ הָ "4.
מה הגפן הזאת ,אין נוטעים אותה ערבוביה ,אלא שורות שורות ,כך היו ישראל חונים במדבר שורות שורות
ודגלים דגלים" :איש על דגלו באותות" (במדבר ב ב)5.
מה הגפן הזו כל שאתה מפנה תחתיה הרי היא מַ ְׁשבַ חַ ת ,כך הם ישראל :פינית לפניהם שלושים ואחד מלך ,ואחר
כך" :ותשרש שורשיה ותמלא הארץ".
מה הגפן הזו נמוכה מכל האילנות [ושולטת בכל האילנות] ,כך הם ישראל :נמוכים ושפלים בעולם הזה ,אבל
לעתיד לבוא ,הן עתידים לירש מסוף העולם ועד סופו.
מה הגפן הזו שרביט אחד יוצא ממנו ומכבש כמה אילנות ,כך ישראל :צדיק אחד יוצא מהן ושולט מסוף העולם
ועד סופו .זהו שכתוב" :ויוסף הוא השליט" (בראשית מב ו)" ,ויהי ה' את יהושע ,ויהי שומעו בכל הארץ" (יהושע
ו כז)" ,ויצא שם דוד בכל הארצות וה' נתן פחדו על כל הגוים" (דברי הימים א יד יז)" ,ושלמה היה מושל בכל
הממלכות" (מלכים א ה א)" ,כי גדול מרדכי בבית המלך ושמעו הולך בכל המדינות" (אסתר ט ד).
מה הגפן הזה העלים שלה מכסים על האשכולות ,כך הם ישראל :עמי הארץ שבהם מכסים על תלמידי חכמים 6.
ֶאזְ כֹּר" (ויקרא כו מב) 1.זהו

 1זה מפסוקי הנחמה שלאחר התוכחה בפרשת בחוקותי ,עליו מבוססת הדרשה .איך מגיעים מכאן לגפן? את זאת יזכה להבין רק מי
שיישאר ער עד סוף הדרשה ולא יירדם באמצע .זהו "טריק" דרשני בדוק ומנוסה.
 2זה הפסוק העיקרי עליו מתבסס הדימוי של עם ישראל לגפן ברוב הדרשות .ראה הפסוק המלא והבאים אחריו המתארים את הגפן
ַארזֵי
ָארץ :כָסּו הָ ִרים ִצלָּה וַ עֲ נָפֶּ יהָ ְ
ית לְ פָ נֶּיהָ וַ ַת ְׁש ֵרׁש ָׁש ָר ֶּׁשיהָ וַ ְתמַ לֵא ֶּ
וכולם נדרשים להלן" :גֶּפֶּ ן ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ַת ִסיעַ ְתג ֵָרׁש גוֹיִ ם וַ ִתטָ עֶּ הָ ִ :פנִ ָ
אֵ לְ :ת ַׁשלַח ְק ִצ ֶּירהָ עַ ד יָם וְ אֶּ ל נָהָ ר יוֹנְ קו ֶֹּתיהָ " (תהלים פרק פ פסוקים ט-יב).
 3לבלוש היינו לחפור ,לחטט .ראה מכילתא דרבי ישמעאל משפטים  -מסכתא דנזיקין פרשה יז" :שלא יהו ישראל אומרים הואיל ואנו
מצווין על עבודה זרה נהא בולשין בבורות שיחין ומערות ,תלמוד לומר :על ההרים הרמים וגו' ,על הגלוים ולא על הסתרים" .ומכאן
המונח בולשת או בלש.
 4ובשמות רבה מצאנו לא רק שמסקלים ומטייבים את הקרקע תחת או סביב הגפן ,אלא גם מעתיקים אותה למקום אחר אם לא ניתן
לטייב את הקרקע .ואולי עדיף אפילו מראש להעביר במקום לנסות לטפח את הגפן בקרקע לא מתאימה .ראה שמות רבה פרשת כי
תשא פרשה מד" :פתח ר' תנחומא בר אבא :גפן ממצרים תסיע ,למה נמשלו ישראל לגפן? אלא מה הגפן כשבעליה מבקשין שתשביח
מה הם עושין ,עוקרין אותה ממקומה ושותלין אותה במקום אחר והיא משבחת .כך כיון שבקש הקב"ה להודיע ישראל בעולם ,מה
עשה? עקרן ממצרים והביאן למדבר והתחילו מצליחים שם והתחילו מקבלין התורה ואומרים (שמות כד) כל אשר דבר ה' נעשה
ונשמע ויצא להם שם בעולם ,שנאמר (יחזקאל טז) ויצא לך שם בגוים ביופיך".
 5זה הקישור הדק לפרשת במדבר אשר צד את עינינו .ראה המדרשים והפרשנים שהאותות הם הסמלים והסימנים שהיו לכל שבט
בדגלו :ראובן דודאים ,יהודה אריה ,לוי אורים ותומים וכו' .האם גם בעל הכרם מכיר את שורת כרמו בסימנים ברורים? ובעזרת
השם נזכה להשלים דרשתנו על "איש על דגלו" שהחילונו ולא הספקנו להשלים.
 6האם זה לגנאי? אולי הכוונה היא שעמי הארצות מסוככים על תלמידי החכמים ומאפשרים להם להסתגר בבית המדרש ולהקדיש
זמנם לתורה .ויש מי שמציע שהמונח איש אשכולות מסמל את צניעות הידע ,כמו הגפן שעליה מסתירים את אשכולותיה .ראה עוד
מסכת סוטה מז ע"ב" :מאי אשכולות? אמר רב יהודה אמר שמואל :איש שהכל בו".
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מה הגפן הזו יש בה אשכולות גדולים ואשכולות קטנים ,כך הם ישראל :יש בהם צדיקים גמורים וצדיקים
בינוניים .מה הגפן הזו יש בה אשכולות גדולים ואשכולות קטנים וכל הגדול מחברו נמוך מחברו ,כך ישראל כל
הגדול מחברו בתורה ,נראה נמוך מחברו7.
מה הגפן הזו יש בה ענבים ויש בה צמוקים ,כך ישראל :יש בהם בעלי מקרא ומשנה ,בעלי תלמוד ואגדה8.
מה גפן זו יש בה יין ויש בה חומץ ,זה טעון ברכה וזה טעון ברכה ,כך ישראל :חייבין לברך על הטובה ועל הרעה
על הטובה ברוך הטוב והמטיב על הרעה ברוך דיין האמת9.מה הגפן הזו טעונה ג' ברכות 10,כך ישראל מתברכין בג' ברכות בכל יום" :יְבָ ֶרכְ ָך ה' וְ ִּי ְׁש ְמ ֶרָך :י ֵָאר ה' פָ נָיו ֵאלֶ יָך
ָשם לְָך ׁשָ לֹום"11.
וִּ יחֻ ֶנךָ :יִּשָ א ה' ָפנָיו ֵאלֶיָך וְ י ֵ
מה היין הזה כל מי ששותה ממנו פניו מאירות [מצהילות] ושיניו קהות עליו ,כך ישראל כל מי שבא ומזדווג
להם סוף שנוטל את שלו מתחת ידיהן12.
מה גפן זו בתחילה היא נרפסת ברגל ואח"כ עולה על שולחן מלכים ,כך הם ישראל נראין מאוסים בעולם הזה
דכתיב (איכה ג) הייתי שחוק לכל עמי נגינתם כל היום ,אבל לעתיד לבוא" :ונתנך ה' עליון" ,וכתיב (ישעיה מט)
"והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך".
מה גפן זו עולה על כל מיסא ומיסא 13,כך ישראל ספונים על כל מלכות ומלכות.
ַארזֵי אֵ ל" (תהלים
מה גפן זו מדלים אותו על גבי ארזים גדולים ,כך ישראל שנאמר" :כָסּו הָ ִרים ִצלָּה וַ עֲ נָפֶּ יהָ ְ
פ).14
מה גפן זו השומר שלה עומד למעלה ,כך ישראל השומר שלהם למעלה ,שנאמר" :הנה לא ינום ולא יישן שומר
ישראל" (תהלים קכא ד)15.
מה גפן זו נשענת על גבי הקנה ,כך ישראל נשענים בזכות התורה שכתובה בקנה16.
מה גפן זה נשענת ע"ג עצים יבשים והיא לחה ,כך ישראל נשענים בזכות אבותם אע"פ שהן ישנים .זהו שכתוב:
"וזכרתי את בריתי יעקב וכו' "17.
במדבר רבה פרשה ג סימן א – בשבחי התמר

 7כאן הדימוי הוא לאשכול הגדול והמלא שנופל למטה בשל משקלו.
 8החלוקה כאן היא למקרא ומשנה בצד אחד ,תלמוד ואגדה בצד השני .על רביעייה זו יש הרבה לדרוש ולדון ,כמקדמה ראה מסכת
סופרים פרק טז הלכה ג" :תני ר' חנינא בר פפא :פנים בפנים דבר י"י ,פנים תרי בפנים תרי ,הא ארבעה אפין :פנים של אימה
למקרא ,פנים בינוניות למשנה ,פנים שוחקות לתלמוד ,פנים מסבירות לאגדה  ...יש לך רב רוצה ללמד ,ותלמיד אינו רוצה ללמוד,
תלמיד רוצה ללמוד ,ורב אינו רוצה ללמד .ברם הכא ,הרב רוצה ללמד והתלמיד רוצה ללמוד :מקרא משנה תלמוד ואגדות".
 9כאן ,אין זו רק השוואה סימבולית ,אלא דין ביין עצמו .ראה ירושלמי ברכות פרק ו הלכה ג" :החמיץ יינו אומר ברוך דיין האמת".
והמפרשים על ויקרא רבה מוסיפים גם" :השביח יינו אומר הטוב והמטיב" ולא מצאנו מקור לכך.
 10ולא רק על הגפן ,אלא על כל הפירות של שבעת המינים מברכים עליהם שלוש ברכות ראשונות של ברכת המזון ,כמו אחרי פת,
כשיט רבן גמליאל .אבל אנחנו נוהגים כשיטת חכמים ואומרים ברכה מעין שלוש .ראה מסכת ברכות פרק ו משנה ח" :אכל תאנים
וענבים ורמונים מברך אחריהן שלש ברכות דברי רבן גמליאל וחכמים אומרים ברכה אחת מעין שלש".
 11ראה דברינו ברכת כהנים בפרשת נשא.
 12האומות המשעבדות את ישראל – שותות את היין – צוהלות כלפי חוץ ,אבל שיניהם קהות .עוד על "קהה" ,ראה אבות דרבי נתן
נוסח ב פרק א" :כיוון שאכל אדם הראשון מפירותיו של אילן התחילו עיניו מתפקחות עליו ושיניו קהות בתוך פיו" .וראה עוד
הסיפור על רב הונא בגמרא סוטה מט ע"א ,שמצא תמר רי חנית (אנחנו הולכים ומתקרבים לתמר) ונתן לבנו ,אך בנו נתנה לבנו
שלו ,ואמר לו רב הונא" :שמחת את לבי והקהיתה את שיני".
 13בדפוס וילנא מופיע כאן "מסע ומסע" וקשה להבינו .מרגליות בעקבות גינצבורג מגיה למיסא ומיסא ,היינו תבשיל ) ,(missusשהיין
מלווה כל מאכל ותבשיל העולה על השולחן.
 14ראה הפסוקים הנדרשים בהערה  2לעיל .היינו ,לא שלגפן יהיו ענפים של ארז ,אלא שהיא מטפסת על קורות ארזים ונראית לפיכך
גדולה ועצומה יותר מכפי שהיא בטבע.
 15מה שאולי מזכיר את הפסוק בקהלת ה זִ " :אם ע ֶֹּׁשק ָרׁש וְ ֵגזֶּל ִמ ְׁשפָ ט וָ צֶּ דֶּ ק ִת ְראֶּ ה בַ ְמ ִדינָה ַאל ִת ְתמַ ּה עַ ל הַ חֵ פֶּ ץ כִ י ָג ֹבּהַ מֵ עַ ל ָג ֹבּהַ ׁשֹמֵ ר
ּוגְ ב ִֹהים עֲ לֵיהֶּ ם " .אלא ששם זה לעניין שכר ועונש וכאן שמירה על השומר על הגפן .ופסוק זה ראוי לדף משלו בקהלת.
 16ראה גמרא תענית דף כ ע"ב" :לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז ,ולפיכך זכה קנה ליטול הימנה קולמוס לכתוב בו ספר
תורה תפילין ומזוזות" ,בסיפור על מפגש רבי אלעזר ברבי שמעון עם האיש המכוער.
 17פסוקי הנחמה החותמים את ספר ויקרא.
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"הקרב את מטה לוי והעמדת אותו לפני אהרון הכהן ושרתו אותו" (במדבר ג ו) .זהו שכתוב" :צדיק כתמר
יפרח" (תהלים צב) - 18מה התמר הזה צילו רחוק ,כך מתן שכרם של צדיקים רחוק מהם עד לעולם הבא19.
מה התמר הזה עושה תמרים רטוביםִּ ,ני ֶק ְל ַוסים ,נובלות ועושה סולים 20,כך הם ישראל ,יש בהם בני תורה ויש
בהם עמי הארץ ויש בהם בורים.
דבר אחר :מה התמרה הזו יש בהם נובלות שאינן נכנסות לאוצר ,ועושה תמרים והם נכנסים לאוצר ,כך ישראל
כשהיו במדבר מהם ,נכנסו לארץ ישראל מהם לא נכנסו.
דבר אחר :מה התמרה הזו עושה תמרים ועושה קוצים וכל מי שהוא מבקש לגבות תמרים הקוצים שיש בה
שולטים בו; כך הם הצדיקים ,כל מי שאינו משמר עצמו מהם נשיכתם נשיכת שועל ועקיצתם עקיצת עקרב
ולחישתן לחישת שרף ואף כל דבריהם כגחלי אש21.
דבר אחר :מה תמרה זו אין בה פסולת ,אלא תמרים לאכילה ,לולבים להילול ,חריות לסיכוך ,סיבים לחבלים,
סנסנים לכברה ,שפעת קורות לקרות בהן את הבית; כך הם ישראל אין בהם פסולת ,אלא מהם בעלי מקרא,
מהם בעלי משנה ,מהם בעלי אגדה ,מהם בעלי מצוות מהם בעלי צדקות.
דבר אחר :מה תמרה זו לבה מכוון למעלה ,כך ישראל לבם מכוון לאביהן שבשמים שנאמר" :עיני תמיד אל ה'
כי הוא יוציא מרשת רגלי" (תהלים כה טו).
יתיָך
דבר אחר :מה תמרה זו יש לה תאווה ,כך צדיקים יש להם תאווה .מה תאותם? הקב"ה ,שנאמר" :נַפְ ִּׁשי ִּאוִּ ִּ
ך" (ישעיה כו ט) .אמר ר' תנחומא :מעשה בתמרה אחת שהיתה עומדת בחמתן22
רוחי ְב ִּק ְרבִּ י אֲ ַׁשחֲ ֶר ָ
בַ לַיְ ָלה ַאף ִּ
ולא היתה עושה פירות .והיו מרכיבים אותה ולא עשתה פירות .אמר להם דקלי אחד :תמרה היא רואה מיריחו
וצפו ָים של צדיקים
והיא מתאוה לה בלבה .והביאו ממנה והרכיבו אותה ,מיד עשתה פירות .כך כל תאוותם ִּ
הקב"ה הוא23.
דבר אחר :מה תמרה זו אינה עושה פחות משלשת ִּא ְנבֹונִּ ים 24,כך אין ישראל חסרים מג' צדיקים בעולם כאברהם
יצחק ויעקב או כחנניה מישאל ועזריה וכן הוא אומר" :אמרתי אעלה בתמר אוחזה בסנסניו" (שיר השירים
ז)25.
מה תמרה זו יש בה לולבין להלל וחריות לסוכה אפילו הסיב שלה הולך לחיזוק ועֵ צָ ּה להדליק ,כך בישראל,
צדיקים ישרים חסידים בני תורה ,אפילו סוריהן גומלי חסד הם.
אי מה התמר אין עושין ממנה כלים כך הצדיקים? תלמוד לומר" :כארז בלבנון ישגה" 26.א"ר תנחומא :שאלתי
אותה לרב הונא ואמר היינו בבבל ועושין ממנה כלים ,שולחנות ומנורות .אי מה הארז הזה אין עושה פירות כך
 18גם כאן ,בדומה לדרשה הקודמת ולדרשות רבות בעולם המדרש ,מתחילים בפסוק מפרשת השבוע ,עוברים לפסוק בכתובים והשומע
צריך לנחש מה הקשר ואיך תסתיים הדרשה .כאן אולי הקשר קל יותר לניחוש.
 19בשל גובהו של עץ התמר צילו מגיע עד למרחוק ,אבל נראה שהכוונה כאן היא למיעוט הצל של התמר" ,רחוק" במובן שלא קיים,
או מדובלל (שרחוקים עליו זה מזה) .ראה אוצר מדרשים (אייזנשטיין) ל"ב מדות באגדה" :מדבר שהוקש בשתי מדות ואתה נותן לו
כח היפה שבשתיהן ,כיצד? צדיק כתמר יפרח ,יכול כשם שהתמר אין לו צל ואין עושים ממנו כלים כן הצדיקים ,ת"ל כארז ,מה ארז
יש לו צל ועושין ממנו כלים אף הצדיקים " .הארז שסייע לעיל לגפן ,מסייע גם לתמר כפי שאומר הפסוק וכפי שנראה עוד להלן..
 20נִ י ֶּקלְ וַ סים – מין תמרים קשים ,נובלות – נושרות ,סולים – קוצים.
 21מסכת אבות פרק ב משנה י " :הוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן
עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש" .ובמדרש מדרש תנחומא במדבר סימן טו" :מה התמרה הזו עושה
תמרים ועושה קוצים וכל מי שמבקש לגנוב התמרים הקוצים שבה שולטים בו כך הצדיקים והחכמים בני תורה וכל מי שאינו
משמר עצמו מהם נופל  ...שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף ואף כל דבריהם כגחלי אש" .ראה
דברינו שועל ,עקרב ,שרף וגחלי אש במיוחדים וכן משל האוכל מן הקור לוקה מן הקורה עליו הארכנו לדרוש בפרשת תזריע.
 22אולי היא חמת ,חמת גדר ,אבל המגיהים תקנו ל"עמתן" שהוא מקום מעיינות מים ומרחצאות חמים בצפון ים המלח בעבר הירדן
המזרחי.
 23והקב"ה מצדו מתאווה לתפילתם של הצדיקים שיהפכו את גזירותיו בתפילתם .ראה מסכת יבמות סד ע"א" :שהקב"ה מתאוה
לתפלתן של צדיקים .א"ר יצחק :למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר? מה עתר זה מהפך התבואה ממקום למקום ,כך תפלתן של
צדיקים מהפכת מדותיו של הקב"ה ממדת רגזנות למדת רחמנות".
ִ 24א ִבים ,ייחורים מהם צומחים עצי התמר החדשים.
 25כאן הוא מכוון לדרשה הבאה במסכת סנהדרין צג ע"א" :אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :מאי דכתיב :אמרתי אעלה
בתמר אוחזה בסנסניו ,אמרתי אעלה בתמר ,אלו ישראל ,ועכשיו לא עלה בידי אלא סנסן אחד ,של חנניה מישאל ועזריה" .ועוד על
כך בשיר השירים רבה.
 26כאן עובר הדרשן לדרוש גם בדימוי לארז והשילוב של תמר עם ארז (ראינו כבר לעיל גם את הגפן המטפסת על הארז) .המעניין
בדרשה זו שלאחר שאמר שיש בתמר כל מיני סוגי ם ושימושים ,החל מהפרי וכלה בעצה ובקוצים ,לא נחה דעתו של הדרשן שהצדיק
יהיה נמשל רק לפרי ושאי אפשר לעשות ממנו גם כלי שימושי! יש להתעמק בדרשה מעניינת זו ושעתנו קצרה.
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תש"ע

פרשת במדבר

הצדיקים אין עושין פירות? ת"ל" :צדיק כתמר יפרח"  -מה התמרה עושה פירות כך הצדיקים עושים פירות,
שנאמר" :אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו" (ישעיה ג י).
מה תמרה וארז כל מי שהוא עולה לראשם ואינו משמר את עצמו הוא נופל ומת ,כך כל מי שהוא בא ומזדווג
לישראל סוף שהוא נוטל את שלו מתחת ידיהם27.
מסכת סוכה דף מה עמוד ב
רבי לוי אומר :כתמר ,מה תמר זה אין לו אלא לב אחד  -אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם

שבשמים28.

משנה מסכת ביכורים פרק א
אין מביאין בכורים חוץ משבעת המינים לא מתמרים שבהרים ולא מפירות שבעמקים ולא מזיתי שמן שאינם
מן המובחר .אין מביאין בכורים קודם לעצרת .אנשי הר צבועים הביאו בכוריהם קודם לעצרת ולא קבלו מהם,
מפני הכתוב שבתורה" :וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה" (שמות כג טז)29.
שבת שלום
מחלקי המים

 27יתרת הדרשה עוברת לארז ואנו נעצור לפיכך כאן .ראה מקבילה קדומה לדרשה זו בבראשית רבה פרשת לך לך פרשה מא על לקיחת
שרה לבית פרעה ומקבילה מאוחרת (העתקה?) במדרש תהלים פרק צב צדיק כתמר יפרח.
 28עוד דרשות על תמר ,תמצא בארבעה המינים ומצוות לולב כגון זו שבפסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כז – ולקחתם" :כפות
תמרים ,אילו ישראל .מה תמרה הזאת יש בה אוכל ואין בה ריח ,כך ישראל יש בהן בני אדם שהם בעלי תורה ואין בהם מעשים
טובים" .וכן על הפסוק בשיר השירים "זו קומתך דמתה לתמר" .ואין שעתנו פנויה להאריך.
 29פתחנו בתפר שבין ספר ויקרא לספר במדבר ,בשבח הגפן והתמר ,ונקלענו ,כפי שכבר הערנו במים הראשונים לערב חג השבועות
הוא עצר ת בלשון התורה (והמשנה) ,זמן תחילת הבאת הביכורים .ראה פירוש ברטנורא שם" :אין מביאין בכורים קודם לעצרת -
דשתי הלחם שמביאין בעצרת אקרו בכורים ,והם מתירין החדש במקדש" .וראה עוד תלמוד ירושלמי מסכת חלה פרק ד הלכה ה:
"נתיי איש תקוע הביא חלות מבייתור ולא קיבלו ממנו אנשי אלכסנדריאה הביאו חלותיהן מאלכסנדריאה ולא קיבלו מהן אנשי הר
צבועים הביאו ביכוריהן קודם לעצרת ולא קיבלו מהן מפני הכתוב שבתורה וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה י"ב בן
אטיטס העלה בכורו' מבבל ולא קיבלו מהן יוסף הכהן הביא ביכוריו יין ושמן ולא קיבלו ממנו אף הוא העלה את בניו ואת בני ביתו
לעשות פסח קטן בירושלם והחזירוהו שלא יקבע הדבר חובה".
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