PARASHAT BEMIDBAR
2007 -5767

במדבר ,א,א
מוֹעדְ ,בּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י ַבּ ָשּׁנָה
וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל-מ ֶֹשׁה ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינַיְ ,בּא ֶֹהל ֵ
אתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םֵ --לאמֹר.
ַה ֵשּׁנִ יתְ ,ל ֵצ ָ

מדרש במדבר רבה ,פרשה א' פיסקה ז'
וידבר ה' אל משה במדבר סיני :למה במדבר סיני? מכאן שנו חכמים ,בג' דברים
ניתנה התורה :באש ,ובמים ,ובמדבר.
באש מנין? )שמות יט( והר סיני עשן כולו וגו' .ובמים מנין? שנאמר )שופטים ה( גם
שמים נטפו גם עבים נטפו מים .ובמדבר מנין? וידבר ה' אל משה במדבר סיני ולמה
ניתנה בג' דברים הללו? אלא ,מה אלו חנם לכל באי העולם ,כך דברי תורה חנם הם,
שנאמר )ישעיה נה( :הוי כל צמא לכו למים.
דבר אחר :וידבר ה' אל משה במדבר סיני; אלא כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר
הפקר ,אינו יכול לקנות את החכמה והתורה ,לכך נאמר :במדבר סיני:

פירוש שמואל דוד לוצאטו )שד"ל(
]א[ במדבר סיני :כל מקום שנאמר בהר סיני זהו קודם שהוקם המשכן ,אבל
משנבנה אוהל מועד לא נאמר אלא במדבר סיני ) רשב"ם ( ,כי אז לא היה ה' מדבר
עם משה בהר ,אלא במשכן ,בכל מקום מן המדבר שהיו חונים בו ומקימים בו
המשכן.
מדרש תנחומא ,פרשת במדבר ,א'
וידבר ה' אל משה במדבר סיני .זה שאמר הכתוב ,צדקתך כהררי אל ,משפטיך תהום
רבה וגו' )תהל' לו ז( .צדקתך כהררי אל ,זה צדקה שאתה מביא לעולם ,מפורסמת
היא על ההרים הללו .משפטיך תהום רבה .משפט שאתה עושה בעולם ,כתהום רבה.
מה תהום רבה בסתר ,אף משפטיך בסתר ,כיצד .כיון שחרבה ירושלים ,בתשעה באב
חרבה .וכשהראה לו ליחזקאל ,מראה לו בעשרים לחדש .למה .שלא לפרסם באיזה
חדש חרבה .אבל כשהוא בא לגדל את ישראל ,הוא מפרסם באיזה יום ,באיזה
מקום ,באיזה חדש ,באיזו שנה ,באיזו אפטיא .באיזה יום ,באחד לחדש .באיזה
מקום ,במדבר סיני .באיזה חדש ,לחדש השני .באיזה שנה ,בשנה השנית .לאיזה
אפטיא ,לצאתם מארץ מצרים .מה אמר להם ,שאו את ראש כל עדת בני ישראל:

