מדרש תנחומא במדבר ,פרק א' ,סימן א'
ַויְדַ בֵּ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה בְ ִמ ְדבַ ר ִסינַי  .זֶה שֶ ָאמַ ר הַ כָתּוב :צִ ְד ָק ְתָך כְ הַ ְר ֵרי ֵאלִ ,מ ְשפָטֶ יָך ְתהֹום ַרבָ ה וְ גֹו' (תהלים לו ,ז).
צִ ְד ָק ְתָך כְ הַ ְר ֵרי ֵאל ,זֶה צְ דָ ָקה שֶ ַא ָתה מֵ בִ יא לָעֹולָםְ ,מפ ְֻרסֶ מֶ ת ִהיא עַ ל הֶ הָ ִרים הַ לָלּוִ .מ ְשפָטֶ יָך ְתהֹום ַרבָ הִ .מ ְשפָט
שֶ ַא ָתה עֹושֶ ה בָ עֹולָם ,כִ ְתהֹום ַרבָ ה .מַ ה ְתהֹום ַרבָ ה בַ סֵ ֶתרַ ,אף ִמ ְשפָטֶ יָך בַ סֵ ֶתר ,כֵיצַ ד .כֵיוָן שֶ חָ ְרבָ ה יְרּושָ ַליִם,
בְ ִת ְשעָ ה בְ ָאב חָ ְרבָ הּ .ו כְ שֶ הֶ ְר ָאה לֹו לִיחֶ זְ ֵקאל ,הֶ ְר ָאה לֹו בְ עֶ ְש ִרים ַלחֹדֶ ש .לָמָ ה ,שֶ ל ֹא ְלפ ְַרסֵ ם בְ ֵאיזֶה חֹדֶ ש חָ ֵרבָ ה.
אֲ בָ ל כְ שֶ הּוא בָ א ְלגַדֵ ל ֶאת י ְִש ָר ֵאל ,הּוא ְמפ ְַרסֵ ם בְ ֵאיזֶה יֹום ,בְ ֵאיזֶה מָ קֹום ,בְ ֵאיזֶה חֹדֶ ש ,בְ ֵאיזֹו שָ נָה ,בְ ֵאיזֹו
ַאפ ְַטיָא .בְ ֵאיזֶה יֹום ,בְ ֶאחָ ד ַלחֹדֶ ש .בְ ֵאיזֶה מָ קֹום ,בְ ִמ ְדבַ ר ִסינַי .בְ ֵאיזֶה חֹדֶ שַ ,לחֹדֶ ש הַ שֵ נִי .בְ ֵאיזֶה שָ נָה ,בַ שָ נָה
אתם מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם .מָ ה ָאמַ ר לָהֶ םְ :שאּו ֶאת ר ֹאש כָל עֲדַ ת בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל.
הַ שֵ נִית .ל ְֵאיזֶה ַאפ ְַטיָא ,לְצֵ ָ

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:

